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Na 12 Jaar burger
oorlog bouwt El 
Salvador weer op. 
Maar nog steeds in 
twee kampen ... 

S\'-~etbou4ets-1 
"oe be,a\\ 4a~. 

Deze vrouw liet 
haar borsten 
behandelen lllet 

het gevolg: 28 operaties en ... zie pag. 6 



STICKERS 0 
!1! 10 cm, f 0,25 
!1! 3 cm, f 0,10 

0 KLADBLOK 

0 SPELDJE 
f 1,50 

0 TOMAATCAP 
zwart of wit f 15,-

0 VLNR 
T-SHIRT 
f 15,-

0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

0 T-shirt 
SP 
f 15,-

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 SWEATER 
SP f 25,-

f 1,50 

,.-------
! 

0 Klein Kreatief 
Kookboek 
Tomaten f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Rerni 
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 15,-

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u', november 
1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Van kwaad tot erger 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy-schending 
door de nieuwe bijstandswet, oktober 1996, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 De paarse armoede 
Kri tiek op en alternatief voor de regeringsnota De 
andere kant van Nederland, maart 1996, 1\veede
Kamerfractie SP. 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paar e plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, 1\veede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest· 
f onds, 27 oktober 1995, uitgave maan 1996, 
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 WYG, 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 WVO, een wet vol handicaps 
augustus 1994, WetenschappeHjk 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, 
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,- toevoegen 

voor portkosten. 
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DEZE TRIBUNE 
Gevoels

temperatuur 

k had het koud met de Elfsteden 
tocht. In mijn slaapkamer was 
het 20 graden warmer dan op 
Het IJs, maar met m'n gevoel 
stemparatuur was het bar en 
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boos gesteld. Ja, ik was ziek. Het 
begon op 1 januari, 0.00 uur. De buur
vrouwen die me dapper zoenden, zei
den: Goh, je hebt koorts! En u weet 
hoe dat gaat. Als je zeker weet dat er 
een goede reden Is om eens flink in te 
storten, dan stort je ook flink in. Even 
alle vermoeidheid en virussen van 

Herman Beekers, 
hoofdredacteur 

1996 uitvieren. 
De Elfstedentocht 
bracht me er aardig 
bovenop. Wat een 
vertoon van doorzet
tingsvermogen, van 
enthousiasme, van 
saamhorigheid. Een 
massaal bewijs van 

het ongelijk van de politici die praten 
over de 'calculerende burger' en ' ir:~di

vldualiserlng', en volgens wie alleen 
de 'vrije markt' iets goeds teweeg 
kan brengen. Daarom vond ik het ook 
de grootste schande van De Tocht 
dat, terwijl moeder Angenent er niet 
door mocht om haar zoon te zien fi
nishen, de anti-sociale VVD-dikkoppen 
Terpstra, Jorrltsma en Hermans aan 
de finish (en trouwens overal waar 
wat te vieren viel) In de voorste linies 
stonden om hun kleffe kussen uit te 
delen. 

6 
's Werelds grootste producent van 
siliconen is bijna failliet aan de 
schade
claims. 

Maar honderddui
zenden vrouwen 
met borstprothe
sen betalen met 
hun gezondheid. 

14 ~i~~:ster 
Nijhuis 
moest 

begin december Birma 
verlaten nadat ze 
ooggetuige was van het 
oplaaiende studentenprotest-
en van de reactie van het 
militaire bewind. 

De ondernemers zijn blij 
dat er eindelijk knopen 

doorgehakt 
worden. 16 
Op inspraakavonden 
wordt eindelijk écht naar 
de mensen geluisterd en 
het CDA weet zich geen 

raad met de oppositieroL 
De balans van een half 

jaar SP-wethouders 
in Oss. 

22 ~:~:E~ts Heijden 
ging naar El Salvador om 
de mensen iets te leren. 
Maar zelf leerde hij meer. 
Over het werken aan een 
nieuwe toekomst. 

2 6 
Met zestig jaar van uw 
wel verdiende rust ge
nieten? Dan moet u snel 
gaan sparen. Want slui

penderwijs wordt de VUT de nek om ge
draaid. 

RUBRIEKEN 
4 Het Binnenhof 
5 Marijnlssen 

11 Help/SP-Aiarmlijn 
12 Aktie 
19 Help/Ons Medisch Centrum 
20 Bulletin Board 
21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: Extreem rechts 
29 Brieven 
30 Column: De citaten van 

Marcus Bakker 
31 Theo de buurtconciërge 
32 Portret: E. Heerma 

- ' . . ' . 
;."., . . .t . . . ,... ' ,/ " ·. ~ · ~: • 
- ---- --~ ----~--- --- -,- - - - - -

OH~~! PAN H~8 
iK é:fN V~RI<~ERD 
NU IJ\M~R 4tVRIVIiP I 
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Dichte mist rond vergoeding gebitsprothese 

P olitici slagen er af en 
toe in een dusdanig 
dichte mist te creëren, 

dat zelfs gerenommeerde dag
bladen de werkelijkheid niet 
meer zien . Zo meldden veel 
kranten eind december dat het 
kunstgebit vanaf 1 januari weer 
vergoed wordt. Helaas is die 
mededeling volkomen onjuist. 
Zo liggen de feiten : deze 
maand laat het kabinet onder
zoeken hoeveel mensen om 
financiële redenen afzien van 
een nieuw kunstgebit. Als het 
om een 'beperkt' aantal mensen 
gaat, wil het kabinet de kwestie 
oplossen met een individuele 
regeling, bijvoorbeeld via de 
bijzondere bijstand. Als het om 
een grote groep blijkt te gaan, 
is het kabinet bereid de gebits
prothese weer op te nemen in 
het ziekenfondspakket. Welke 
maatregel er ook komt, hij zal 
op zijn vroegst per I juli a.s. 
ingaan. Verder beloofde minis
ter Borst dat ze zal bekijken of 
die maatregel dan ook met 
terugwerkende kracht tot 1 
januari kan gelden. 
Geen zekerheid, geen duide
lijkheid, geen garantie dus . 
Bovengenoemde mist is het 
gevolg van eindeloos getraineer 
van de kabinet en eindeloos 
inschikken van PvdA en D66. 
Met name PvdA-woordvoerder 
Oudkerk is er meester in harde 
eisen te stellen voor de camera, 
en vervolgens in de Kamer heel 
zachtjes 'nee' te stemmen tegen 
diezelfde eisen. Alles bijeen is 
het een beschamende vertoning 
die nu al twee jaar duurt. In die 
tijd sprak de Tweede Kamer 
liefst vijftien keer- meestal op 
initiatief van de SP - over de 
negatieve gevolgen van de 

maatregel waarmee Borst vrij
wel alle tandzorg uit het zie
kenfonds kieperde. Een jaar 

lang riep minister Borst dat ze 
de officiële evaluatie van de 
Ziekenfondsraad wilde afwach
ten. Toen die kwam en alarm 
sloeg, met name op het punt 
van de protheses, wilde Borst 
weer nagaan of met de verzeke
raars niet te praten was over 
goedkope aanvullingsfondjes. 
Toen de Kamer het resultaat 
daarvan niet pikte - slechts bij 
vier grote verzekeraars kan een 
betaalbare aanvu llende prothe
severzekering afgesloten wor
den en dan nog moet er 700 
gu lden bijbetaald worden -

kwam vlak voor het kerstreces 
het bovengenoemde eindresul
taat uit de bus, met weer een 

overbodig onderzoek. 
Vooral de PvdA- 'de prothese 
moet linksom of rechtsom weer 
vergoed worden per 1 januari ' 
heeft haar nederlaag zo luid
keels als overwinning rondge
toeterd, dat zelfs premier Kok 
het niet meer snapte. In Nova 
zei hij boudweg: 'Eind goed, al 

goed, de zaak is opgelost.' 
Alleen al uit bestuurlijk fatsoen 
zou het kabinet de prothese 
moeten vergoeden voor al die 
mensen die het spoor volkomen 
bijster zijn geraakt en denken 
dat ze daar recht op hebben. 

Grondwaterwet: opnieuw een onzinnige heffing 

H et kabinet heeft weer 
iets nieuws verzon
nen: een antl-verdro

gingsheffing op drinkwater. 

Deze extra belasting wordt 
geïnd door de provincies en 

maakt het water voor huls
houdelijk gebruik twee tot 

tien cent per kuub duurder. 
In de Tweede Kamer wees 
SP'er Remi Poppe erop dat 
het geld bij de verkeerde 

wordt gehaald. Zeventig pro
cent van de verdroging wordt 

veroorzaakt door de land
bouw. Ook zal de nieuwe 

heffing vluchtgedrag bevorde
ren van bedrijven en boeren. 
Zij zullen steeds meer grond

water gaan winnen uit eigen 
kleine putten die niet onder 

heffing vallen. Daardoor zal 
de verdroging alleen maar 
toenemen. 
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Bedenkelijke 
noodsprongen 

G eldgebrek leidt .tot 
vreemde en gevaarlij

ke noodsprongen in 
de gezondheidszorg. Zo over
legt het Academisch Zieken· 
huis in Maastricht met hart
kleppen-fabrikant Sorln over 
de verkoop van de afdeling 
cardiopulmonale chirurgie. En 

het Dijkzlgt Ziekenhuls in 
Rotterdam laat zich spon
soren met duur dottermateri
aal. Reden: het budget Is 
ontoereikend en de wachttlj· 
den voor dotterpatiënten zijn 
onaanvaardbaar lang. Jan 
Marijnlssen heeft minister 

Borst over beide zaken om 
opheldering gevraagd. Borst 
gaat het uitzoeken. 

Kamer steunt 
SP-motie: 

gevaarlijke 
stoffen apart 

opslaan 

De opslag van gevaarlij 
ke stoffen bij op- en 
overslagbedrijven 

moet uitsluitend gebeuren in 
afzonderlijke ruimten met 
adequate veiligheidsvoorzie
ningen. De Tweede Kamer 
steunde een motie van de SP 
waarin gevraagd werd de regels 
in die zin aan te scherpen. 
De SP stelde de kwestie al aan 
de orde na de brand bij het 
Rotterdamse bedrijf CMI, be
gin vorig jaar. Daar waren in 
een loods brandbare goederen 
en gevaarlijke stoffen bij elkaar 
opgeslagen. Gevolg van de 
brand was dat een grote gif
wolk de lucht in ging, gelukkig 
in de richting van de rivier. 
SP' er Poppe wees erop dat de 
'gemengde' opslag plaatsvindt 
bij minstens honderd bedrijven 
in de Rijnmond. Hij vroeg om 
maatregelen in het belang van 
de veiligheid van personeel en 
omwonenden. De regering 
antwoordde dat de bestaande 
wetgeving voldoende is. De 
Tweede Kamer bleek het echter 
met Remi Poppe eens. 
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Marijnissen 
in de hitlijsten 

B ij de vele lijstjes van de jaarover
zichten kan de politiek niet buiten 
schot blijven. Zo verschenen er eind 

vorig jaar twee lijsten van de beste politici 
van '96 en één lijst van de beste Kamerle
den. De beste politici waren gekozen door 
de parlementaire journalisten en door heel 
Nederland. De lijst met de beste kamerleden 
was samengesteld door de Kamer zelf. 
Opvallend was de hoge klassering van SP' er 
Jan Marijnissen in alle drie de lijsten. De 
journalisten zetten hem op de tweede plaats, 
na premier Kok. De Nederlandse bevolking 
gaf genoeg stemmen voor een vijfde plaats 
en de kamerleden vinden Marijnissen hun 
beste collega na V~D'er Bolkestein. 
Nog een notering verdiende Tegenstemmen, 
het boek waarin Marijnissen een rood ant
woord formuleert op paars. Tegenstemmen 
was al heel snel toe aan een tweede druk, en 
veroverde een plaats in verschillende boe
kenhitlijsten. 

Politici van elastiek 

D e PvdA' ers Crone en Van Heemst 
maken beiden aanspraak op de titel 
'meest plooibare politicus van 

1996' . Crone maakte een indrukwekkende 
zwaai van 180 graden in het debat over 
vliegveld Beek, waarin hij eerst het PvdA
programma verdedigde ('Geen nachtvluch
ten') en daarna alsnog meeging met het ka
binet (wel nachtvluchten). Het doekje voor 
het bloeden: Er mag alleen in 'de randen van 
de nacht' gevlogen worden. Wat dat zijn? 
Van 23.00 tot 01.00 uur en van 05.00 tot 
06.00 uur. 
Collega Van Heemst deed een serieuze po
ging nog plooibaarder te zijn dan Crone. Hij 
was eerst mordicus tegen een hogesnel
heidslijn door het Groene Hart. Van Heemst 
kon alleen instemmen met de 'Bos-variant' , 
langs het Groene Hart. Na geheim beraad 
van regeringsfracties met kabinet maakte 
Van Heemst echter een adembenemende pi
rouette en ging akkoord met. .. een hoge
snelheidslijn dwars door het Groene Hart. 
Zijn doekje voor het bloeden: wat aanvul
lende milieu-voorzieningen, betaald uit be
zuinigingen elders. 
SP-Kamerlid Poppe maakt weinig kans om 
in de top-tien van plooibare politici te ko
men. 'De SP was tegen nachtvluchten toen 
we het debat over Beek ingingen - en toen 
we eruit kwamen vonden we dat nog steeds. 
En een flitstrein kan het beste over bestaand 
spoor gaan. 
Dat dacht ik toen ik aan het HSL-debat be
gon en toen het afgelopen was, wist ik dat 
nog zekerder. Want ook de minister kon niet 
ontkennen dat we 10 miljard gulden moeten 
investeren om uiteindelijk een tijdwinst van 
40 minuten tussen Parijs en Amsterdam te 
realiseren. Waanzin noem ik dat.' 
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MAftiJNISSEN 
Joop &John 

'Wat zou je denken van een nieuw 
avondje liefdadigheid, John?' 
John: 'Alweer?' 
Joop: 'Ja, wat nu 'alweer'? Het gaat 
maar om twee dingen: pikken de men
sen het nog en levert het ons lets op!' 

John: 'Vertel miJ watt Niets Is miJ te 
dol, dat weet je toch. Aan welk goed 
doel denk je dan?' 
Joop: 'Het Rode Kruis, daar Is nog 
nooit lets voor gedaan. Is onbespro
ken en lekker neutraal. Kan je je nooit 
een bull aan vallen. 
En Ik heb een fantastisch Idee, al zeg 
ik het zelf: We vragen Mies Bouwman 
om het te presente
ren.' 
John: 'Ik geef me 
graag gewonnen, 
maar hoe weet je zo 
zeker dat het ons 
ook echt iets ople
vert?' 
Joop: 'Je weet toch 
nog wel die keer 
voor Foster Parents? Ja, die keer dat 
allerlel bekende Nederlanders een 
kunstje kwamen doen In een circus
tent. ledereen was toch bliJ daarna? 
RTL had een winst van 650.000 gul
den, terwijl ze normaal op een zater
dagavond maar 50.000 scoort. Foster 
Parents had zijn donateurs, artlesten 
op hun retour hadden weer even tv
aandacht, ons personeel een mooie 
schnabbel en wijzelf beurden maar 
liefst ruim twee miljoen gulden voor 
die uitzending waarvan meer dan 10 
procent pure winst. ' 
John: 'Maar als het resultaat nu te
genvalt voor het Rode Kruis net als 
toen bij die actles voor de gehandi
captensport en Terres des Hommes?' 
Joop: 'Geen nood. Het Rode Kruis 
heeft met ons een contract en moet 
betalen, resultaat of niet.' 
John: 'Dus voor ons Is het een loteriJ 
zonder nieten? Joop, wat ben je toch 
slim. Dankzij jou kunnen we ledereen 
gelukkig maken, inclusief onszelf. Je 
weet, Ik vertrouw je, maar eigenlijk 
zou je toch denken: Hier klopt lets 
niet! ' 

(Met dank aan het VARA-programma 

Zembla) 
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e medische details zal ik 
je besparen, maar het re
sultaat van al die borst
operaties ziet er zó uit. ' 
Alsof baar verhaal nog te 
veel ruimte laat voor on
geloof, trekt Corrie Vis
ser ( 44) in één beweging 
haar slobbertrui en T

shirt omhoog. Littekens markeren de plaats 
waar zich eens borsten bevonden. 'Achteraf 
ben ik niet zo gelukkig geweest met die sili
conen behandeling,' verzucht ze met gevoel 
voor understatement. Twintig jaar geleden, 
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toen zij in de bloei van haar leven verkeerde, 
werden de borsten van Corrie Visser leeg
gehaald omdat er telkens cyste-vorming 
optrad. 'Op medische indicatie zijn er ver
volgens siliconen-implantaten ingebracht. 
Sindsdien heb ik alleen maar gesukkeld. De 
ene complicatie volgde de andere op. In 
1985 ben ik voor de eerste keer geopereerd. 
En in de jaren daarna nog zevenentwintig 
keer. ' 

Het betoog klinkt MarJou Boots (53) bekend 
in de oren. Toen zij op haar 28ste een kijk
operatie moest ondergaan, oordeelde de arts 

dat het 'een mooie gelegenheid' was om 
meteen protheses in te brengen. Aldus ge
schiedde. Ook in haar geval leidde dat tot 
een waslijst aan ellende, waaronder 18 chi
rurgische ingrepen. 'Twintig jaar lang ben ik 
doodziek geweest. Chronische vermoeid
heid, reumatische pijnen, concentratie- en 
geheugenverlies. Mijn kinderen zaten met 
een moeder, die niet eens met ze naar de 
speeltuin kon! Op een gegeven moment 
kreeg ik een ontsteking in een van mijn bor
sten en sijpelde de siliconengelei naar bui
ten. Het omhulsel bleek lek. In 1991 gingen 
de protheses eruit. Kort daarop merkte ik de 
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verbetering al. Ik kon mijn bed weer uit zon
der te sterven van de pijn. Ik kon zomaar een 
uur lopen. En die eeuwige mist was uit mijn 
hoofd verdwenen.' 

Binnen tien jaar moet meer 
dan de helft van de vrouwen 

opnieuw aan de borsten 
geopereerd worden 

Met het herstel groeide ook de vechtlust van 
MarJou Boots. Om op te komen voor lotge
noten met vergelijkbare problemen, richtte 
ze in mei 1992 het Steunpunt voor Vrouwen 
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met Siliconen-implantaten (SVS) op. Het 
krappe kantoortje van het SVS, in een piep
klein zijkamertje van huize Boots, staat af
geladen vol met kaartenbakken, ordners vol 
rapporten en videobanden van TV-opnamen 
over de siliconen-problematiek. De telefoon 
en de fax van SVS zwijgen zelden. Of het 
zijn zusterorganisatie uit België, Engeland, 
Schotland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, 
Zwitserland, Oostenrijk, Australië, de Vere
nigde Staten en Canada die contact met haar 
zoeken. Of ze wordt gebeld door de 'slacht
offers' zelf. 'Vanaf het moment dat ik om 
tien uur 's morgens de stekker erin doe, staat 
de telefoon niet stil tot vaak 's avonds laat. 
In vier jaar tijd heb ik meer dan tienduizend 
vrouwen te woord gestaan.' 

'De verhalen die je hoort 
zijn soms zo bizar, dat je het 

nauwelijks kan geloven' 

MarJou Boots schat dat een kwart van de si
liconendraagsters problemen krijgt. Die va
riëren van kapselvorming en lekkage tot een 
vast patroon van gezondheidsklachten: ver
moeidheid, een katerig gevoel, geheugen
verlies, pijn in de gewrichten, ontstekingen, 
en dat alles soms in hevige mate. Vast staat 
dat tien jaar na het inbrengen van een borst
prothese de helft van de vrouwen minstens 
één keer opnieuw geopereerd wordt aan de 
borsten. 
'Schrijnende verhalen krijg je te horen,' zegt 
MarJou Boots. 'Ook over plastisch chirur
gen. Er worden bijvoorbeeld geen operatie
rapporten gemaakt. En als dat wél gebeurt, 

Beunen aan borsten 
r zijn meerdere wegen die 
leiden tot grotere borsten, 
vollere lippen en een slan
ker figuur door vetafzui
ging. Eén is de reguliere 
weg via de huisarts naar de 
plastisch chirurg. Dat is 
ook de aangewezen weg 
voor wie de behandeling 

vergoed wil krijgen op grond van medische 
indicatie. Maar een nadeel vormen de 
wachtlijsten die kunnen oplopen tot ander
half jaar. Vandaar dat velen de tweede weg 
bewandelen: rechtstreeks naar een privé
kliniekje stappen en daar onder het mes. 
De tarieven zijn vaak beduidend hoger, 
maar de wachttijd bedraagt hooguit een 
week. Kennelijk zien veel plastisch chirur-
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eker niet iedere vrouw met 
siliconen-implantaten heeft 
er trieste ervaringen mee. 
Het relaas van Elaine Gijs
bregts (28) bewijst dat. 
'Waarom ik m'n borsten 
heb laten vergroten? Je had 
me daarvóór moeten zien! 
Ik had echt een kinderlijf. 

Als ik in een spijkerbroek en een T-shirt 
liep, dachten de mensen dat ik zeventien 
was. Door die borsten - of liever het 
ontbreken daarvan - voelde ik me ook 
een kind en had moeite met volwassen 
worden. Uiteindelijk ben ik naar het 
Medisch Centrum voor Esthetische Ge
neeskunde in Scheveningen gegaan, 
waar mijn borsten vergroot zijn met 
siliconen-implantaten. Sinds die dag is 
er zóveel in mijn leven veranderd ... Dat 
het probleem van te kleine borsten tus
sen de oren zou zitten is onzin. Anders 
had ik na de operatie nu nog met dezelf
de onzekerheden gelopen als daarvoor. 
Nee, ik had dit al veel eerder moeten 
doen.' 

gen meer heil in luxe lichaamsverfraaiing 
dan in het broodnodige ziekhuiswerk. 
Een vergunning is niet nodig voor een 
privé-kliniek. Doordat er geen binding is 
met een ziekenhuis, kunnen arts noch 
patiënt daarop terugvallen in noodsitua
ties.J.Remmen van de Inspectie voor de 
Gezondheid zei daarover in een interview: 
'Wie een particuliere kliniek bezoekt, 
neemt een risico, net als de behandelende 
artsen.' I. Schicht van de Zuidhollandse 
inspectie onderzocht de kwaliteit van de 
particuliere centra in haar regio. 'De situa
ties lopen uiteen,' zegt ze. 'Soms zijn ze 
buitengewoon goed, soms lusten de honden 
er geen brood van.' 
Een veel gehoorde klacht is dat het schort 
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staan gescheurde implantaten omschreven 
als een gecompliceerd gezwel. Sommige te
lefoongesprekken blijven je echt bij. Zoals 
met die vrouw die later tot mijn verbijste
ring alsnog zelfmoord pleegde. Of met een 
moeder wiens kindje na borstvoeding stikte 
in de slijm. De verhalen zijn soms zo bizar 
dat je het nauwelijks kan geloven. Maar ze 
zijn te talrijk om als sterke verhalen af te 
doen.' 
MarJou Boots schreeuwt nu al jaren de sili
conen-problematiek van de daken. Hoewel 
ze - naar eigen zeggen - in de medische 
wereld beschouwd wordt als 'een hysterisch 
wijf', is haar boodschap simpel: iedereen 
met siliconen-implantaten kan vroeg of laat 
te maken krijgen met problemen. 

'Dow Corning en de 
plastisch chirurgen hebben 

een massaal experiment 
uitgevoerd op vrouwen' 

Siliconen zijn geen onbekend verschijnsel 
in de geneeskunde. Ze worden onder meer 
gebruikt voor de vervaardiging van artifi
ciële gewrichten. De samenstelling van de 
kunststof is echter steeds weer anders. Sili
conen borstimplantaten bestaan voor onge
veer de helft uit tientallen andere stoffen, die 
samen voor ene goede gelei moeten zorgen. 
De grootste siliconenfabrikant ter wereld is 
het Amerikaanse Dow Corning. De geschie
denis van dit bedrijf begon in 1943 als het 
Amerikaanse leger de bedrijven Dow Che
mica! en Corning lnc. vraagt om een be
schermlaag voor vliegtuigbedrading te ont-

aan nazorg bij de privé-klinieken. En van 
een medische indicatiestelling is bij de 
kosmetisch chirurgen uiteraard meestal 
geen sprake. Ze zien de patiënt vaak voor 
het eerst onder het groene laken. De 'inta
ke' gebeurt in deze branche op geheel eigen 
wijze. Omdat artsen geacht worden niet 
luidkeels van de daken te roepen welk een 
wonderen zij kunnen verrichten, timmeren 
een aantal medisch/kosmetische advies
bureautjes daarmee aan de weg. Zij geven 
'onatltankelijke' raad en ontvangen van de 
plastisch chirurg provisie per aangeleverde 
klant. Een van de eersten die in dit 'markt
segment' actief werd was de voormalige 
aerobic-koningin Diana Verweijen. Zij 
startte in Rotterdam het adviesbureau 
Body Consult, dat adverteerde in kranten, 
sensatie- en pornobladen. Ze loofde zelfs 
aan schoonheidsspecialistes 500 gulden 
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Je wordt er 
doodziek van 

Vermoeidheid, 
geheugenverlies, 
reumatische pijn 
en ontstekingen 

wikkelen. De joint venture groeide uit tot 
het zelfstandige bedrijfDow Corning, dat in 
1964 met siliconen borstprotheses op de 
markt kwam, zonder enig voorafgaand me
disch onderzoek. De fabrikant bleef produ
ceren, ook nadat in 1970 een eigen weten
schapper, dr. Olson, constateerde dat het 
goedje in het menselijk lichaam niet 'inert' 
is: 'Bij lekkage van borstimplantaten-door 
diffusie, scheuring of anderszins - zullen 
patiënten regelmatig te maken krijgen met 
allergische reacties . In sommige gevallen 
zullen de problemen waarschijnlijk ernstig 
zij n.' Interne onderzoeken werden echter, 
als de uitkomst negatief was, onder tafel ge
schoven, zo is later in rechtszaken vastge
steld . In 1976 nam Thomas Talcott, hoofd 

beloning uit voor het aanbrengen van klan
ten voor ooglidcorrecties. Ronselpraktijken 
waarover Jan Marijnissen nog karoervra
gen stelde. Body Consult prees niet alleen 
op grote schaal het inbrengen van borst
protheses aan, maar beweerde zelfs dat die 
ingreep '100% veilig' was. De Consumen
tenbond pikte dat niet en stapte naar de 
rechtbank, die bij monde van president mr. 
Mendlik op 30 maart 1995 oordeelde dat 
Diana Verweijen de gewraakte zinsnede 
moest rectificeren. Die rectificatie beteken
de het einde van Body Consult, zoals het 
bedrijfje al tijdens het proces had aange
kondigd. Maar niet lang na de sluiting in 
augustus 1995 was de lenige Verweijen 
'back in business' met een nieuw bureau: 
Better Looks. Benieuwd naar de tegen
woordige voorlichtingsbabbel van Ver
weijen, bezoeken twee Tribune-verslagge-

van de Dow Chemical-afdeling die verant
woordelijk is voor het testen van de implan
taten, ontslag uit protest tegen deze praktij
ken. Nu zegt Talcott: 'Dow Corning en de 
plastisch chirurgen hebben een massaal ex
periment ui tgevoerd op vrouwen, onder het 
mom van verkoop van een commercieel 
product.' 

'Er hangen de siliconen
industrie miljardenclaims 

boven het hoofd' 

Er is al jaren - vooral in de Verenigde Staten 
- veel commotie over de klachten die vrou
wen wijten aan hun implantaten. Maar we
tenschappelijke onderzoeken geven tot nu 

ver het steriele kantoorpand aan het Villa
park in Rotterdam. Ze doen zich voor als 
een stel, waarvan de vrouw borstvergro
ting overweegt. Verweijen maakt meteen 
een polaroidfoto van het mogelijke opera
tieobject Aan de hand daarvan legt ze de 
mogelijkheden uit, ondertussen onophou
delijk spelend met een paar protheses op 
haar bureau. De termen '100 procent ze
kerheid' en 'succes gegarandeerd' komen 
niet over haar lippen. Wel dat de protheses 
een leven lang mee kunnen gaan, omdat ze 
van betere kwaliteit zijn dan vroeger. Ook 
is er tien jaar garantie op lekkage. In dat 
geval wordt het implantaat gratis vervan
gen. Vreemd, want haar eigen folder meldt 
een garantietermijn van zes maanden. 
'Alles is te koop,' stelt Verweijen enthou
siast. Volgens eigen zeggen weet ze per 
week zo'n 30 vrouwen op de werktafeltjes 
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toe geen eenduidig beeld van eventuele ge
zondheidsschade door siliconen. 
Professor Lucas Reijnders, voorzitter van de 
stichting Natuur en Milieu, volgt de zaak op 
de voet. 'Op dit moment wordt er in de VS 
een groot onderzoek gedaan naar de schade
lijkheid van siliconen implantaten. De in
dustrie betaalt daaraan mee. Niet zo gek als 
je bedenkt wat voor miljardenclaims boven 
haar hoofd hangen. Nu is voor geld alles te 
koop, dus het is niet ondenkbaar dat hun 
deelname in de financiering de uitslag mo
gelijk kan beïnvloeden. Daar zijn voorbeel
den van in de geschiedenis. Om het zuiver 
wetenschappelijk te houden, zou een onder
zoek uit onafhankelijke middelen betaald 
moeten worden. Wat ik vooralsnog heel 
frappant vind is de overeenkomst in ziekte
beelden bij vrouwen die siliconen protheses 
dragen én de overeenkomst in de gezond
heictsverbetering van degenen bij wie ze 
verwijderd zijn.' 
Plastisch chirurg S. Wijthoff, secretaris van 
130 leden tellende Nederlandse Vereniging 
van Plastische en Reconstructieve Chirur
gie, kiest in zijn sobere werkkamer van het 
Reinier de Graaft ziekenhuis zij n woorden 
zorgvuldig: 'Ik moet mijn patiënten zo eer
lijk mogelijk voorlichten over de nadelen 
van borstprotheses. Niet over de voordelen, 
want die kunnen ze zelf maar al te goed be
denken. Het verhaal dat ik nu houd - dat 
vooralsnog niet wetenschappelijk bewezen 
is dat siliconen schadelUk zouden zij n - is 
misschien een heel ander verhaal dan ik 
over tien jaar houd. Dat is trouwens niet 
uniek in de medische wetenschap. Vroeger 

van de Jan van Goyenkliniek te Amster
dam te krijgen. Eén ding moet gezegd: 
Verweijen is een fantastisch verkoopster. In 
een mum van tijd weet zij een sfeer te 
creëren, waarin de aanschaf van een nieuw 
stel borsten even makkelijk lijkt als de 
aankoop van een zak patat. Zij het dat de 
prijs wat hoger ligt: 7100 gulden. 
Sommige 'klinieken' struinen met een 
agressieve aanpak de miljoenenmarkt van 
de kosmetische chirurgie af. Zoals Clinique 
Esthétique en Linea Medisch Schoonheids
centrum. Vaste ingrediënt van de adverten
ties zijn foto's van een paar vlezige billen 
met de aanduiding 'voor' en een pront 
kontje met de aanduiding 'na'. Linea ad
verteerde begin november met een 'revolu
tionaire' vetafzuigtechniek, 'soft-liposculp
tuur', waarvoor een warm pleidooi gehou
den wordt door een Nederlandse specialist, 
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dachten we dat bestraling van wijnv lekken 
dé manier was. Nu slaan we ons daarover 
voor het hoofd. Want al die patiënten zien 
we weer terugkomen.' 

In Nederland hebben 
3000 vrouwen de 

siliconen-fabrikanten ter 
verantwoording geroepen 

Wetenschappelijk bewezen of niet, in een 
reeks Amerikaanse rechtszaken sinds 1991 
werden fabrikanten veroordeeld tot schade
vergoedingen van miljoenen dollars aan 
prothese-dragende vrouwen met silicon di
sease. De nerveus geworden fabrikanten 
Dow Coming, 3M, Bristol-Myers Squibb, 
en Baxter International besloten daarop in 
1994 tezamen een fonds te creëren van 4,25 
miljard dollar, waarmee eventuele volgende 
claims opgevangen kon worden. Die 'pot' 
bleek al snel veel te klein, omdat maar liefst 
440.000 vrouwen een claim indienden! 
Drieduizend van die vrouwen zijn afkom
stig uit Nederland. Hun belangen worden 
behartigd door de Consumentenbond. 'De 
regeling met dat fonds,' zegt Ad Zwinkels 
vatl de bond, 'is in het voorjaar van 1995 
vastgelopen. Toen kwam er opeens een her
ziene schadeloosstelling uit de doos. Dow 
Coming doet daaraan niet meer mee, maar 
een aantal andere fabrikanten weer wel. In 
die nieuwe regeling komen vrouwen buiten 
de VS eigenlijk helemaal niet meer aan bod. 
Heel vervelend, maar er is een lichtpuntje. 
Dow Corning heeft in 1995 surséance van 
betaling aangevraagd en in het kader daar-

'dr. A.D.'. Linea past deze techniek graag 
op vrouwen èn mannen toe voor bedragen 
vanaf 2300 gulden. Op ons telefoontje wie 
dr. A.D. mag zijn, kan de plat-Rotterdams 
sprekende dame geen antwoord geven. 
Linea Medisch Schoonheidscentrum stelt 
rustig dat de vetafzuigbehandelingen veilig 
zijn en 'totaal niet schadelijk voor de ge
zondheid'. Een bewering die op 7 oktober 
jongstleden afgestraft werd. Een 37-jarige 
vrouw onderging op die dag een vetafzuig
behandeling die haar bijna fataal werd. 
Het werk van vermoedelijk niet-gekwalifi
ceerde Franstalige artsen en een besmet
ting met een bacterie die 16 procent van 
haar huid deed afsterven. 
Plastisch chirurg en secretaris van de Ne
derlandse Vereniging van Plastische en 
Reconstructieve Chirurgie, dr. Wijthoff: 
'Bij tirma's zoals Linea Medisch Schoon-
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van moet het bedrijf aan de rechtbank mel
den hoeveel schadeclaims er nog dreigen. 
Daarom is Dow verplicht nu wereldwijd be
kend te maken, dat iedereen die schade heeft 
of verwacht te krijgen van hun producten, 
zich tot 14 februari 1997 kan aanmelden. 
Weliswaar is in de medische dossiers vaak 
niet of heel slecht vastgelegd wie de fabri
kant is van geplaatste protheses, maar omdat 
Dow Corning de grootste si liconengrond
stoffenfabrikant ter wereld is, kan iedereen 
met een implantaat, ongeacht de producent, 
nu bij Dow aankloppen.' 
De totale schadeclaim kan tot astronomi
sche hoogten groeien. Wereldwijd lopen na
melijk naar schatting zo'n 5 miljoen vrou
wen met borstprotheses rond. 

heidscentrum worden behandelingen ver
richt door mensen die daarvoor niet ge
kwalificeerd zijn. De helft van al onze post 
betreft vragen omtrent Linea. We spreken 
zelfs mensen die daar gewerkt hebben en 
gillend zijn weggelopen, omdat het er zo'n 
zootje schijnt te zijn. Maar ze durven die 
toestanden niet via de pers naar buiten te 
brengen. Men is bang, want dat wereldje 
schijnt niet zo zachtzinnig en fris in elkaar 
te zitten. Ik heb gehoord dat Linea zo'n 
65.000 gulden per dag omzet, dus er staan 
enorme belangen op het spel. Helaas zijn 
wij een vereniging met weinig drukmidde
len. Ik zou er voor zijn als chirurgen die in 
dat soort onderneminkjes wanprestaties 
leveren, aangepakt worden met een ontzeg
ging van hun medische bevoegdheid.' 
De locatie van sommige privéklinieken is 
bizar. Omgebouwde kantoorruimtes op 
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'Minister Borst reageert 
nogal pissig op de brieven 

van ons steunpunt' 

Terwijl Dow Corning tientallen jaren bleef 
roepen dat haar siliconenimplantaten 'vol
strekt veilig' waren, bekeek de Amerikaanse 
Food and Drug Administration (een soort 
federale keuringsdienst van waren) de stof 
met steeds grotere argwaan. In 1976 ver
bood de FDA het direct inspuiten van silico
nengelei. In 1992 werden ook de regels voor 
de borstprotheses zwaar aangescherpt in de 
VS. Slechts na een borstamputatie mogen er 
nog siJjconen geïmplanteerd worden. Voor 
kosmetische doeleinden mogen alleen met 
soja of water gevulde protheses ingebracht 

industrieterreinen, kamertjes achter sport
scholen, geïmproviseerde knutselboekjes 
bij de chirurgen thuis. 
MarJou Boots van het SVS: 'Ik vraag me 
wel eens af wat de chirurgen drijft die 's 
avonds en in de weekenden bijbeunen in 
locaties die voor operaties absoluut niet 
geschikt zijn. Die in zee gaan met bemidde
lingsbureaus die in porno-blaadjes adver
teren. Wat is dat voor een hypocriet om
gaan met de eed van Hippokrates? Mijns 
inziens zijn dat soort chirurgen een aan
fluiting voor de beroepsgroep. Want in 
feite is de plastische chirurgie een prachtig 
vak. Als je ziet wat een goeie chirurg voor 
schitterende kunstwerkjes kan maken ... 
Dat grenst soms aan het geniale. Jammer 
dat dat vakgebied in een schemerduister 
licht komt te staan door een stelletje geld
beluste slagers.' 
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worden. Alleen vrouwen voor wie deze im
plantaten niet geschikt zijn, mogen nog om 

si liconen vragen, maar alleen als ze deelne
men aan een langlopend wetenschappelijk 
onderzoek naar de gevolgen, en zich regel
matig laten testen. 
De Nederlandse overheid maakt zich tot nu 
toe niet erg druk over de siliconenproblema
tiek. In 1992 liet staatssecretaris Simons de 
Kamer weten dat voorlichting door de arts 
over mogelijke schadelijke bijwerkingen 
voldoende bescherming biedt. En minister 
Borst? MarJou Boots: 'Zij reageert op de 
brieven van ons steunpu nt nogal pissig. 
Borst: blijft er maar op hameren dat allerlei 
onderzoeken de schadelijkheid van silico
nen niet hebben bewezen. Ze luistert niet 
naar de gebruikers, maar leest alleen weten
schappelijke rapporten. Terwij l ze toch zou 
moeten weten hoe soms met die rapporten 
worden omgegaan.' • 

Om een claim in te dienen bij Dow 
Corning Corporatien kan een formu
lier aangevraagd worden bij: 
Foreign Claims lnformation Center 
P.O.Box 7500 Midland, MI, 
4&641-7500 USA 
Telefonisch aanvragen kan ook, via 
nr: OO I 402.445.9273 
Of via Internet: 
http://www.implantclaims.com 

SVS te l. 0320-240102 
Consumentenbond tel. 070-4454545 

Volmaakt voorhoofd of 
niet goed bij je hoofd? 

De schoonheidsoeurose die Amerika reeds 
decennia lang in zijn greep houdt en die 
bijvoorbeeld popzanger Michael Jackson 
heeft gedegradeerd tot het kladblokje van 
de plastische chirurgie, kent sinds kort een 
nieuwe uitwas: preventieve rimpelcontrole. 
Een groepje spieren aan het hoofd, de 
corrugatoren, hebben maar één functie: 
ons te laten fronsen. Daardoor kunoen 
rimpels ontstaan en die zijn tegenwoordig 
niet populair. Met een ingreep van 20 mi
outen kunnen de corrugatoreo verlamd 
worden. J e kunt dan proberen te fronsen 
wat je wil, maar het gezicht reageert niet 
meer, waardoor rimpelvorming uitblijft. 
De 'preventieve rimpelcontrole' heeft in 
HoUywood al een hoge vlucht genomen. 

H :!nkl:~ 
h e e r 
Molie

man is 
ziekelijk, en 
daardoor Is de 
alleenstaande 
vader wel eens 
een paar mlnu
ten te laat op 
het werk. Hij 

Onder de oude 
wet werd een 
WW-uitkering 
zelden volledig 

geweigerd. De 
bedrijfsvereni
ging beoordeel
de In leder Indi
vidueel geval de 
mate van ver
wijtbaarheld en 
de omstandig

kreeg van zijn baas een waar
schuwing. Een tijdje gaat het 
goed, maar dan komt de heer 
Molleman weer te laat op het 
werk. Zijn werkgever ontslaat 
hem op staande voet. l oseffe H ermans 

heden van de betrokkene. Met 
de nieuwe wet is zo'n genuan
ceerde beoordeling onmoge
lijk gemaakt. Naar schatting 
26- tot 40-duizend mensen per 
jaar zullen niet meer In aan-

De bedrijfsvereniging weigert 
de WW-uitkering geheel. Want de nieu
we Wet Boeten en Maatregelen ver
plicht daartoe bij 'verwijtbare werkloos
held'. Valt het ontstaan van werkloos-
held een werknemer 'in mindere mate' 
te verwijten, dan moet de bedrijfsvere

merklog komen voor een WW
uitkering. Een algehele welgering van 
de WW betekent tevens geen pensloen
opbouw en geen ziekenfondsverzeke
ring. Mensen die vele jaren hebben ge
werkt en WW-premie betaald, lopen nu 
de kans biJ een kleine misstap of me-

niging een strafkorting 
op de uitkering toepas
sen van liefst 50 pro
cent over 26 weken. 
Mevrouw Willemse 
heeft al jaren een AOW
uitkering. Vrij onver
wacht kan ze verhuizen 
naar een aanleunwo
ning. Door de drukte 
vergeet zij haar adres
wijziging door te geven 

Al je 
rechten 
kwijt door 
een klein 
foutje? 

ningsverschil met de 
werkgever al hun WW
rechten voorgoed kwijt 
te raken. De Wet Boe-
ten en Maatregelen ver
zwakt direct de positie 
van de werknemer te
Mnover de werkgever. 
Onder dreiging van ont
slag kan de werknemer 
veel moeilijker voor zijn 

aan de Sociale Verzekeringsbank. De 
SVB legt houdt een boete in op haar uit
kering. Want de nieuwe Wet Boeten en 
Maatregelen verplicht de SVB daartoe 
als wijzigingen niet tijdig worden door
gegeven, ongeacht of de instantie daar 
nadeel van ondervindt of niet. De boete 
kan oplopen tot 5000 gulden. 
De Wet Boeten en Maatregelen is voor 
bedrijfsverenigingen en Sociale Verze
keringsbank per 1 augustus 1996 inge
gaan; voor de Sociale Diensten wordt 
dat 1 juli 1997. De gedachte erachter 
is even simpel als schandalig: ledere 
uitkeringsgerechtigde Is een potentiële 
fraudeur en werknemers doen niet ge
noeg moeite om aan het werk te blijven 
of te komen. Vla de SP-Aiarmlljn ( 0800-
022.5005) hoorden we dat veel men
sen al een dreigende brief van bedrijfs
vereniging of SVB hebben gekregen dat 
bij niet naleving van de regels strenge 
straffen zullen volgen. 
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rechten opkomen. 
Er zijn nog meer gevolgen. In de hoop 
dat een ontslag niet als verwijtbaar 
wordt aangemerkt en in aanmerking te 
komen voor WW, moet de werknemer 
zich koste wat kost verweren. HIJ moet 
zijn ontslag aanvechten in een procedu
re met behulp van een advocaat. Omdat 
Paars ook het recht op gefinancierde 
rechtsbijstand sterk heeft beperkt, be
tekent dit al snel dat de ontslagene de 
advocaatkosten en eventuele proces
kosten zelf moet betalen. 
Zonder WW kan de betrokkene nog 
slechts naar de bijstand. Heeft hiJ ech
ter spaargeld of een partner met Inko
men, dan heeft hij daar geen recht op. 
Van een vast Inkomen valt hiJ dan terug 
naar helemaal niets. 
Uitkering Is géén recht en je moet je 
maar gedragen als makke lammeren, Is 
de boodschap van Paars. De Wet Boe
ten en Maatregelen Is een menson
waardig staaltje neoliberalisme. • 
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• Feest in Dongen na de verkiezingsoverwinning. Ondanks de 5 
zetels wilden CDA en VDV de SP toch niet in het college. 

Opnieuw oppositie 

I n West-Brabant zijn de 
nieuwe gemeenteraden 
geïnstalleerd nadat er eind 

november vervroegde verkie
zingen wegens herindeling 
hadden plaatsgevonden. Hoe
wel de SP samen met de VVD 
tot de winnaars van de verkie
zingen hoorde, blijft de partij 
overal in de oppositie. Dat lag 
voor de hand in Roosendaal en 
Breda waar de SP nieuw in de 
raad komt. In Tilburg stelde de 
SP - inmiddels groter dan 
GroenLinks en D66 en bijna 
even groot als PvdA en VVD -
een coalitie voor zonder CDA 
en VVD. Noch PvdA noch 
GroenLinks durfde die uitda
ging echter aan. In Dongen 
onderhandelde de SP als één na 
grootste partij tot Kerstmis 

Kerst-protest 

M et een 'boze kerst
man' en twee gedekte 
kersttafels protesteer

de het Helmondse SP-comité 
Eerlijk Delen tegen de groeiende 
kloof tussen arm en rijk in Ne
derland. De ene tafel was gedekt 
met rollade, dure wijn en exoti
sche groenten. Op de andere 
stond brood met hagelslag. On
der de bijbehorende kerstbomen 
lag respectievelijk een gouden 
handdruk en een pakketje hogere 
woonlasten. Voorbijgangers 
werd gevraagd een 'verklaring 
tegen de armoede' te onderteke
nen. Veel Helmonders deden dat. 
Maar wethouder Praasterink van 
sociale zaken weigerde. 

• Het kerstdiner van 
'Jan met de pet' 

over deelname aan een nieuw 
te vormen college van B en W. 
Fractievoorzitter René 
Roovers: 'Uiteindelijk liep het 
spaak op de verhoging van de 
gemeentelijke lasten die het 
CDA en de Volkspartij Dongen 
willen. Zij eisten dat wij ak
koord gaan met een jaarlijkse 
verhoging van minimaal 5 
procent. Toen wij dat weiger
den, hebben zij de onderhande
lingen afgebroken en de VVD 
te hulp geroepen.' In een huis
aan-huis-krant heeft de Don
gense SP onmiddellijk duide
lijk gemaakt waarom zij geen 
wethouders mag leveren. En 
natuurlij k liet ze ook weten 
door te gaan met de belangen
strijd: fn en bulten de gemeen
teraad . 

Oudejaarsdebat over OZB 

D e Schijndelse gemeen
teraad onderbrak op 30 
december haar kerstre

ces voor een extra vergadering 

die uitgeroepen was door de 
SP-fractie. Enig onderwerp was 
de onroerende zaakbelasting. 
Fractievoorzitter Ger Wouters: 
'Wij hadden voorgesteld het 
reinigingsrecht te koppelen aan 
de OZB, om zodoende de las
tenverhoging voor veel mensen 
te beperken. Burgemeester en 
wethouders zeiden eerst dat we 
daar ná 1 januari nog over 
konden beslissen. Dat klopte 
echter niet. En omdat het colle
ge geen extra vergadering wil
de uitschrijven, hebben wij dat 
gedaan.' In de vergadering 
rekende de SP voor dat zonder 
maatregelen de huurders en 

eigenaren van goedkopere 
woningen in '97 fors méér gaan 
betalen, en die van bedrijven en 

van hurzen boven vier ton 
minder. In het SP-voorstel was 
datjuist omgedraaid. Daar 
zouden de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen. Toch 
wilde de rest van de raad er niet 
aan. Ger Wouters: 'Alle argu
menten hebben we weerlegd, 
maar ze wilden gewoon niet. 
En dus komen ze ons nog wel 
tegen.' 
Op twee andere belangrijke 
punten kreeg de SP wel haar 
zin. De opbrengststijging van 
de OZB is verlaagd van 7,5 
naar 3 procent en het voordeel 
voor bedrijven wordt beperkt 
door toepassing van een apart 
tarief. 

Hardnekkige zondaar 

A 1 zestig keer is ABC Vastgoedbeheer op de vingers ge
tikt door de Heerlense huurcommissie. Toch weigert 
de verhuurder haar beleid aan te passen. ABC brengt 

nieuwe huurders 475 gulden 'eenmalige kosten ' in rekening. 
De huurcommissie vindt 152 gulden het maximum en beslist 
telkens dat de huurders 323 gulden terugkrijgen. Van een ver
andering van het beleid wil ABC niets echter weten . Woord
voerder Hermans: 'Alleen de bewoners van De Heugden in 
Heerlen stappen massaal naar de huurcommissie. En dat is 
puur een gevolg van de acties van Van Zutphen van de SP.' 
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• Een 
origineel 
busstuur 
en 3.700 
enquete
kaarten 
moeten de 
Bossche 
wethouder 
Rottier 
helpen zijn 
beleid bij 
te sturen. 

Van wie is de 
natuur? 

De stadsbus hoort in de stad 

H et lijkt erop dat natuur
beschermingsorgan is
tie Het Utrechts Land

schap niet alleen voormalige 
landgoederen overneemt, maar 
ook de bijbehorende feodale 
mentaliteit. De aankoop van het 
Leyense Bos in De Bilt beteken
de het kappen van zo'n 1.000 
gezonde bomen en het ontoe
gankelijk maken van het gebied 
voor mensen die wat slechter ter 
been zijn. Tot verbijstering van 
de vele gebruikers van het re
creatiegebied wil Het Utrechts 
Landschap daarbij van geen en
kele inspraak weten. De plaatse
lijke SP-afdeling heeft die op
stelling scherp veroordeeld. De 
natuurgebieden in het dicht-be
volkte Nederland zijn er ook 
voor de recreanten. Om in
spraak afte dwingen organiseert 
de SP bovendien zelf een open
bare avond over het beheer van 
het Leyense bos. Het Utrechts 
Landschap heeft toegezegd daar 
aanwezig te zijn. 

M et enthousiaste 
steun van de win
keliersvereniging 

en chauffeurs van de BBA 
heeft de Bossche SP actie 
gevoerd voor de terugkeer 
van de stadsdiensten naar het 
centrum. Drie van de zeven 
lijnen lopen daardoor inmid
dels weer via de Markt. 
Den Bosch leidt sinds de zomer 
alle bussen naar het station. 
Passagiers voor het centrum 
moeten daar overstappen op 
speciale 'citybussen'. De nieu
we regeling is een tweejarig 
experiment. Na klachten van 
passagiers en van chauffeurs 
die merken dat steeds minder 
mensen de bu nemen, startte 
de SP een actie. Via enquêtes in 
de bussen en bij de haltes werd 
de mening gevraagd van de 
passagiers. Van de bijna 4.000 
mensen die meededen, liet 85 
procent weten vaker met de bus 
te reizen als die rechtstreeks 
naar het centrum gaat. SP
afdelingsvoorzitter Diny de 

Veer: 'Dat komt overeen met 
een onderzoek van de BBA dat 
een passagiersterugloop consta
teert van ongeveer 40%. En de 
mensen die je nu de bus uit 
jaagt, krijg je niet snel weer 
terug. Dus moet het experiment 
gauw gestopt worden.' Daar 
wilde wethouder Rottier niet 
aan. Maar wel heeft de actie 
bereikt dat drie lijnen inmiddels 
weer via het centrum lopen. 

Verkiezingsleugens 
ontmaskerd 

M iljoenenroof door 
politieke bedriegers' 
kopt een krant die de 

Arnhemse SP huis-aan-huis 
verspreidt. De krant citeert uit 
de verkiezingsprogramma's 
van CDA, PvdA, D66 en VVD 
uit 1994, en zet de werkelijk
heid ernaast. De partijen be
loofden (vrijwel) geen verho
ging van de gemeentelijke 
belasting. De praktijk is dat de 
Arnhemmers in twee jaar tijd 

23 miljoen méér op tafel moe
ten leggen. De SP kondigt 
al vast een breed verzet aan 
tegen de belastingaanslagen die 
eind februari verstuurd worden. 
Verder bevat de krant een over
zicht van de ledentallen van de 
politieke partijen in Arnhem. 
Conclusie: de SP is de grootste. 
'Logisch' zegt afdelingsvoor
zitter Mariet Berendsen, 'wij 
zij n een actieve partij en we 
komen na wat we beloven.' 
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telex 
DE DOOR TILBURG gean

nexeerde dorpen krijgen 
toch geen dorpsraad. CDA
fractievoorzitter Binderha· 
gel kon zich van een ver
kiezingsbelofte daarover 
niets meer herinneren. SP
fractievoorzitter Kox: 
'Vroeger zeiden ze dat als 
je jokte, je een zwart kruis 
op je voorhoofd kreeg' . 
Binderhagel, afkomstig uit 
de Antillen: 'Nou, daar zie 
je bij mij toch niets van '. 
Kox: 'Wel erg naïef om te 
denken dat je daarmee 
Onze Lieve Heer kunt fop
pen! ' 
HET NIEUWE JAAR is uit
stekend begonnen voor 
zo'n 500 huurders In Alk
maar-Noord. Verhuurder 
ABC Vastgoedbeheer ver
laagde op 1 januari de 
huur met 80 tot 115 gul
den per maand. Veel bewo
ners feliciteerden direct 
het SP-comité Nul is Ge
noeg, dat in de wijk veel 
bijval kreeg voor de Natio
nale Huurstaking '96. 
DE SP-FRACTIE In Provin
ciale Staten van Groningen 
heeft opheldering gevraagd 
over de verliezen van t v
Noord. Uit vertrouwelijke 
stukken bleek dat de re
gionale televisiezenders In 
Groningen, Drenthe en 
Overijssel in ruim anderhalf 
jaar 21 miljoen aanloop
verlies hebben geleden. De 
SP vreest nu een verdere 
stijging van de kabeltarle
ven. Aan het provinciaal 
bestuur vraagt de partij dit 
t e voorkomen. 
RUIM 100 NIEUWE leden 
konden eind '96 nog inge
schreven worden als eer· 
ste opbrengst van de lid· 
werft-lid-campagne. Hebt u 
de kaart nog? Zoek dan 
Iemand die ook lid wil 
worden van de beste en 
snelst groeiende partij van 
Nederland. 
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Minka 

'Blijf, blijf alsjeblieft. 
Schrijf op wat hier gebeurt' 

Ooit was Mlnka Nljhuls (38) ste
wardess. Zo maakte ze In 1989 In 
Cambodja het vertrek van de Vlet· 
namezen mee. Ze kwam op het 
Idee om zelf te gaan schrijven over 
de gevolgen. Dagblad Trouw publl· 
ceerde haar verhaal. 'Dat was geen 
slechte start. Ik gooide mijn ste
wardesspakje letterlijk In de gracht 
en dook vol de journalistlek in.' 
Over haar latere ervaringen tussen 
de Birmese verzetsstrijders schreef 
ze vorig jaar het boek 'Een thee
huis in de jungle'. 

Vooral de laatste acht jaar 
is er in Birma verzet tegen 
het militaire regime, dat 
er al dertig jaar heerst. 

Van meet af aan hebben de studenten in dat 
verzet een belangrijke rol gespeeld. In de
cember waren er weer studentendemonstra
ties. Ze eisten onder andere het recht op een 
eigen, onafhankelijke studentenbond. Het 
begon met een betoging op 2 december. 
Maar hun eisen werden door de junta gene
geerd. En dus kwam er nieuwe, grotere de
monstratie in de nacht van 6 op 7 december. 
Op een kruispunt vlak bij de Rangoon Uni
versity. Ik was getuige van deze vreedzame 
betoging. Zo'n vier- à vijfhonderd studenten 
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zongen liederen en hielden toespraken. Om 
hen heen verzamelden zich in de loop van de 

avond duizenden mensen, die allemaal dui
delijk hun steun betuigden. Ze brachten wa
ter en voedsel en zongen de liederen mee. 

Die eis van een vrije studentenbond is een 
metafoor voor de eis van mensenrechten 
voor iedereen in Birma. Dat maakten stu
denten mij duidelijk en ook de andere Bir
mezen voelen dat zo. 
Hoewel niet zichtbaar, was het leger al om 
tien uur 's avonds in de buurt. Alle toegangs
wegen naar de kruising werden hermetisch 
afgesloten. Niemand kon dat gebied meer in 
of uit. Rond middernacht stelde het leger 
een ultimatum. Als de studenten niet zouden 
vertrekken, zouden ze worden gearresteerd. 
Er volgden vier bemiddelingspogingen door 
leraren, maar die liepen op niets uit. De stu
denten waren vastbesloten te blijven waar ze 
waren, net zo lang tot hun eisen zouden zijn 
ingewilligd. 

Om twee uur 's nachts rukten het leger en de 
oproerpolitie van verschillende kanten op 
naar het kruispunt. Op zo'n 20 meter van de 
studenten hielden ze halt. Weer werden de 
studenten gesommeerd naar huis te gaan. 
Het geheel kreeg iets tragisch. Het aantal 
demonstranten was geslonken tot een kleine 
200. Sommigen staken een kaars op en be
gonnen te bidden. Anderen herhaalden hun 
eisen en zongen. Bij de groep zaten ook ze
ven meisjes. Toen steeds duidelijker werd 
dat het leger zou ingrijpen, plaatsten de jon
gens die meisjes in het midden om ze te be
schermen. Een van die meisjes hield een 
toespraak tot die militaire overmacht. Op 
een indrukwekkende manier betoogde ze, 
dat ze bereid waren alle consequenties te 
aanvaarden van hun protest. Op een bepaald 
ogenblik keerden de studenten hun gezich
ten naar de toegangsweg waar de meeste 
soldaten opgesteld stonden. Het was een 
soort statement, van: 'Wij hebben geen wa
pens. Als jullie wapen tegen ons inzetten 
zal dat ons niet doen ophouden.' 
Vervolgens verstreek er een afschuwelijk 
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uur. Demonstranten en leger stonden tegen
over elkaar zonder dat er iets gebeurde. Heel 

dreigend. Er waren nog honderden mensen 
op straat en op de balkons van de huizen in 
de omgeving. Ze scholden de soldaten en 
oproerpolitie uit, en zongen ook liederen om 
de studenten te ondersteunen. 
Om kwart over drie marcheerde het leger in 
de richting van de studenten, omsingelde ze 
en voerde ze af in drie legertrucks. De op
roerpolitie voerde charges uit tegen de men
sen ~die zich nog op straat bevonden. Die 
verdedigden zich met stenen en stokken. De 
politie begon daarop ook met stenen te 
gooien naar de betogers en de mensen op de 
balkons. Ook ik moest dekking zoeken. 
Kort na de confrontatie was afgelopen, ge
beurde er iets spookachtigs. Straatvegers be
gonnen alles op te ruimen. In het donker, dus 
zonder datje iets kon zien. Je hoorde alleen 
de geluiden van bezems die over de straat 
raspten. De 'stille getuigen' moesten zo snel 
mogelijk verdwijnen. 
Vlak voordat het licht werd kwamen de sol
daten weer. Zij deden navraag of er geen 
buitenlandse correspondenten in de buurt 
waren. Godzijdank hebben ze ons niet kun
nen vinden. We hielden ons schuil tot het 
straatleven weer enigszins zijn normale loop 
hernam. Toen konden wij onopvallend weg
glippen. In de loop van de dag zijn de beel
den van de demonstratie het land uit ge
smokkeld. Dus wat zich in de vroege och
tend daar had afgespeeld, ging diezelfde za
terdagavond al via CNN de hele wereld 
rond. Precies wat de militaire autoriteiten 
hadden willen voorkomen. 
De volgende dagen was de omgeving nog 
steeds potdicht afgesloten. Er was niemand 
op straat, behalve uite,rst gespannen solda
ten. Met een hoop smoezen slaagde ik erin 
om een paar uur in de buurt van de universi
teit rond te lopen. Zo ontdekte ik dat er op 
zaterdagavond en zondagochtend weer con
frontaties waren geweest tussen oproerpoli
tie, leger en studenten. Er waren ook men
sen in elkaar geslagen en gearresteerd. De
zelfde avond om half negen werd ik door de 
immigratiedienst meegenomen voor ver
hoor. 
Drie uur lang hebben ze me ondervraagd. 
Tijdens die ondervraging kreeg ik een enor
me bewondering voor de Birmese studen
ten. Want ik had nog een zekere bescher
ming met mijn blanke huid, mijn paspoort 
en het feit dat ik vlak voor mijn arrestatie 
nog mensen had weten te waarschuwen. 
Maar je zult daar maar als Birmees zitten! 
Reken maar dat zo'n verhoor dan héél an
der verloopt. Op een gegeven moment zet
ten ze lampen op mijn gezicht en begonnen 
ze te filmen en te fotograferen. Toen ik 

vroeg naar het waarom, antwoordde een 
man van de militaire inlichtingendienst dat 
ze deze beelden nodig hadden om te 
kunnen bewijzen dat ik niet mis
handeld was. Een heel onheil- / 
spellend antwoord. Het gaf , 1 

aan hoe er met de studen
ten was omgesprongen. 
Natuurlijk, ik moest 
heel behoedzaam te 
werk gaan. Op het 
juiste moment een/ 
grapje om de sfeer 
te ontspannen. En 
op het goeie mo
ment op je strepen 
staan. Subtiel ge
noeg dat de on
dervragers niet 
agressief 
den. Maar voor 
mij was die on
dervraging abso
luut niet trauma
tisch. Voor de be
volking van Birma is 
het traumatisch. Voor 
mij is het alleen enorm 
frustrerend dat ik het land 
ben uitgezet en geen ver
slag meer kan doen van de 
gebeurtenissen daar. Ook 
omdat de Birmezen zelf 
steeds aan verslaggevers 
vragen: 'Blijf, blfjf alsje-
blieft. Schrijf op wat hier 
gebeurt, leg het vast. Blijf 
zorgen dat ons lot buiten Bir-
ma bekend wordt.' De mensen 
beschermen de verslaggevers 
ook. Door ze te waarschuwen, 
tips te geven, schuilplaatsen te 
bieden. Want uiteraard probe
ren de militairen journalisten te 
dwarsbomen. Een AFP-repor
ter is vastgehouden. Een foto
graaf ondervraagd en mishan
deld. Anderen hebben onder drei
ging hun films moeten inleveren. 
Ik denk niet dat het studentenverzet 
zal ophouden. Onder de hele bevol-
king groeit de weerzin tegen het regime. 
De oppositie heeft de internationale ge
meenschap diverse malen opgeroepen het 
niet te laten bij woorden van protest. Ook in 
daden moet de junta duidelijk gemaakt wor
den dat het zo niet verder kan. Het wordt de 
hoogste tijd dat ook Nederland deze visie 
daadwerkelijk gaat on
derstrepen en de Birmese 
oppositie te hulp schiet 
met een boycot.' 
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j Sinds een half jaar wordt Oss bestuurd 
t: 

~ door een uniek college van B en W: het 
u 

! eerste en vooralsnog enige gemeente· 
bestuur waaraan de Socialistische Par
tij deelneemt. Twee SP'ers voeren het 
progressieve college aan, dat voorts be· 
staat uit PvdA, D66 en de plaatselijke 
partij 'Voor De Gemeenschap', die elk 
één wethouder leveren. SP-wethouders, 
hoe bevalt dat? 
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want met name voor de christen-democraten 
zijn de oppositiebanken iets geheel nieuws. 
'Ze zijn gewoon gefrustreerd,' zegt de Osse 
horeca-ondernemer Fleuren. 'Ik ben blij dat 
er een frisse wind dopr het gemeentehuis 
waait. Dit college is slagvaardig. Je hoeft 
het niet altijd met de beslissingen eens te 

• SP-w• 
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• SP-wethouder Jules lding spreekt met boeren op een inspraakavond over het bestemmingsplan bultengebled 

zijn, maar er worden tenminste knopen 
doorgehakt. Bij de oude ploeg verdwenen 
alle problemen in een la. Daar kwamen ze 
pas uü als de burgers weer aan de bel trok
ken. De mensen die ik spreek, ook ambtena
ren , zijn allemaal heel tevreden. Zaken die 
er al vijf jaar lagen, worden nu in een paar 
weken opgelost.' 

ledereen in Oss vindt het 
'prettig zaken doen' 

met het nieuwe college 

Hét gezicht van het college is SP-wethouder 
en loco-burgemeester Jules Iding. De voor
malig landschapsarchitect is met zijn 'zwa
re' portefeuille van stadsbeheer en wijkzorg 

vrijwel dagebjks op pad. Inspraakavonden 
in de wijken over verkeersveiligheid, wo
ningbouw, speelplekken voor de kinderen 
en andere belangrijke zaken. 
In de ouderensociëteit aan de Oijenseweg 
zijn op woensdagavond 17 december een 
zestigtal boeren bijeen om met Iding te pra
ten over het bestemmingsplan buitengebied. 
Zijn stijl valt op. Hij zit niet op een podium, 
maar staat voor de zaal. In de ene hand een 
microfoon, in de andere een bierviltje met 
enkele aantekeningen. lding gaat uitvoerig 
in op alle vragen. Doet duidelijk zijn best 
om aan te tonen dat hij zorgvuldig met de 
belangen van zijn gehoor zal omgaan. 'De 
gemeente wil minder regelgeving en meer 
goede afspraken met julbe. Over zaken als 
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de weidevogels, het verbranden van oud 
hout, het kappen en het bijplanten van bo
men.' 
De boeren reageren voorzichtig optimis
tisch. In de pauze zegt een van hen: 'Het 
lijkt erop dat we eindelijk een wethouder 
hebben die niet gekomen is om plannen 
door onze strot te duwen, maar die echt 
komt luisteren.' Een ander: 'Dit had ik niet 
verwacht. Het is toch prettig een wethouder 
te hebben die rekening houdt met onze ver
langens.' Een derde agrariër: 'De SP doet 
het allemaal duidelijk anders dan het CDA.' 
Niet alleen de boeren vinden het 'prettig za
ken doen' met de SP. Zelfs de Osse Indus
triële Kring toonde zich (drie maanden gele
den al) lichtelijk tevreden. Na een gesprek 
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met het nieuwe college liet ze in het Bra
bants Dagblad weten 'een goed gevoel te 
hebben.' En voorzitter Coppens van OVO
Osse ondernemers van de binnenstad- zei: 
' Ik heb er vertrouwen in dat er iets gaat ge
beuren. Ook al zitten we politiek met op de
zelfde lijn, we willen er samen iets van ma
ken. B en W stralen de intentie uit niet oe
verloos te discussiëren, maar ook daadwer
kelijk iets te doen.' 
!ding zelf: 'VVD en CDA riepen eerst dat 
een SP-college slecht zou zijn voor de werk
gelegenheid. Het tegendeel is waar. We voe
ren zakelijke gesprekken met ondernemers. 
Ik begin met hun geen ideologische discus
sie over het neoliberalisme, daarover wor
den we het toch niet eens. Maar we gaan wel 
voortvarend de ontsluiting van de industrie
terreinen aanpakken.' 

'Ik loop dagelijks tegen de 
grenzen aan van wat de 

gemeente mag' 

Henk van Oerven is wethouder sociale za
ken, volksgezondheid, gehandicaptenzorg 
en maatschappelijke dienstverlening, en 
daarnaast één dag per week huisarts bij Ons 
Medisch Centrum van de SP. Amper geïn
stalleerd in zijn nieuwe functie zegde hij het 
contract met de GGD op. Uit onvrede over 
de uitvoering van de Wet Voorzieningen Ge
handicapten. 'Die was te bureaucratisch. 
Het duurde veel te lang voor er beslist werd 
over een aanvraag. Daarom gaat de gemeen
te dat nu zelf doen. Vanaf 1 januari zit ieder
een die met de uitvoering van de WVG te 

Cadeautjes niet 
langer welkom 

0 veralln Nederland doet zich 
het verschijnsel voor dat 
bedrijven 'relatiegeschen

ken' uitdelen aan wethouders en 
ambtenaren. De presentjes variëren 
van een klokje tot complete snoep
reisjes. Veel gemeenten tobben met 
de vraag wanneerletseen 'aanvaard
baar aardigheidje' Is en wanneer er 
sprake Is van regelrechte poging tot 
omkoping. Om maar te zwijgen van 
het grote, grijze gebled daartussenin. 
B en W van Oss hebben het probleem 
radikaal opgelost en gekozen Is voor 

de 'nul-optie'. Er mogen door wethou
ders en ambtenaren helemaal geen 
geschenken meer worden aangeno

men. Alle bedrijven In Oss zijn van de 
nieuwe regel op de hoogte gebracht. 
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• Eerste officiële daad van het nieuwe 
college: deelnemen aan de jaarlijke Tri
bune-Loop in het centrum van Oss. Van 
links af de wethouders Ulijn (VDG), Van 
Dam (PvdA), Frankevijle (D66), lding en 

VanGerven (SP). 

maken heeft bij elkaar in één gebouw. Amb
tenaren, een arts van Zorgvoorzieningen 
Nederland, de adviseur woningaanpassin
gen en de leverancier van rolstoelen. Ons 
streven is, om mensen nog dezelfde dag te 
helpen.' 
Toch loopt niet alles zoals Van Oerven zou 
willen. Juist op zijn werkterrein wreken zich 
de keiharde bezuinigingen van het paarse 
kabinet. 'Je hebt maar heel beperkte moge
lijkheden om de gevolgen daarvan weg te 
poetsen. Ik loop dagelijks tegen de grenzen 
aan van wat de gemeente mag. Het is dwei
len met de kraan open.' 
Hij windt zich op over de landelijke trend 
van 'verminderde tolerantie' en 'verhoogde 
repressie' jegens uitkeringsgerechtigden. 'Ik 
ga niet mee in de gedachte dat zij potentiële 
fraudeurs zouden zijn. Als je mensen nega
tief benadert, gaat het juist fout. Het beperkt 
het misbruik met en roept alleen maar agres
sie op. Daarom probeer ik de sociale dienst 
- die in Oss vooral een strenge controle
dienst was geworden - weer als een sociale 
dienst te laten functioneren. Het moet een 
service-instelling worden die zich bezig
houdt met het actief helpen van mensen die 
daar recht op hebben.' 

'Vroeger kwamen 
ambtenaren niet bij de 

wethouder. Nu wel' 

Iedereen in Oss moest wennen aan de nieu
we bestuursstijL Ook de ambtenaren. Jules 
Iding: 'Tijdens een inspraakavond ga ik ge
rust met ze in discussie over de plannen die 
ze gemaakt hebben. De vorige wethouder 
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regelen om kin-

deren veilig te 
laten oversteken 
naar basisschool 
Sterrebos waren 

mislukt. 'Dan 
maar een slag-
boom over de 

Zwijssenlaan,' 
bedacht wethou-
der lding en al-
dus geschiedde 

deed dat niet. Sterker nog, hij leunde achter
over als het publiek moeilijke vragen begon 
te stellen en liet de beantwoording over aan 
zijn medewerkers. Een aantal ambtenaren is 
nu op cursus. Daar wordt geleerd hoe ze be
ter met mensen kunnen praten. In het ver
leden waren de plannen al helemaal rond 
voordat de betrokkenen hun zegje erover 
mochten doen. Tegenwoordig gebeurt het in 
twee rondes. Een plan op hoofdlijnen wordt 
voorgelegd tijdens een inspraàkavond. 
Daarna wordt het pas uitgewerkt en kunnen 
mensen zien wat er met hun suggesties is 
gebeurd. Vroeger kwamen ambtenaren niet 
bij de wethouder. Nu wel. Als iemand een 
andere mening heeft, moet hij dat ook rustig 
kunnen zeggen. De meesten zijn er inmid
dels aan gewend dat dit college alles anders 
aanpakt.' 

'We vechten keihard voor 
het behoud van de 

buslijnen' 

De samenwerking binnen het college ver
loopt voorspoedig, zegt Jules Iding. 'Met 
D66, PvdA en VDG hebben we gekozen 
voor een andere benadering: een open en 
toegankelijke bestuursst}jl. En we houden 
ons allemaal aan de afspraken die neerge
legd zijn in een programma van ruim 100 

punten.' 
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punten.' In december werd de eerste begro
ting van het nieuwe college door de raad 

goedgekeurd: de onroereRde-zaakbelasting 
gaat niet omhoog, de lasten zullen in 1998 
onder het landelijk gemiddelde zakken, er 

wordt een miljoen vrijgemaakt voor ver
keersveiligheid en fietspaden en een half 
miljoen om de Zeeheldenwijk - de oudste 
van Oss- op te knappen. Verder vinden be
zuinigingen op <.Ie vervoersvoorzieningen 
voor gehandicapten en het openbaar vervoer 
geen doorgang. 
Toch blijft openbaar vervoer een probleem. 

Op aandringen van minister 
Jorritsma stelt de provincie 
hoge eisen aan de bezettings
graad en rentabiliteit van de 
busdiensten. Voor Oss. kan dit 
betekenen dat de stadsdienst 
wordt wegbezuinigd. 'We 
vechten keihard voor het be
houd van de buslijnen,' zegt 
wethouder Iding. ' Ik kan be
jaarden niet uitleggen dat de re
gering het openbaar vervoer 
stimuleert en dat daarom de bus 
in Oss weg moet. Het is een 
moei lijke strijd, waar we in 
Den Haag nauwelijks tussen 
komen. Binnenkort praat ik 
met de chauffeurs over het op

los en van de problemen. Zij hebben een er 
aantal aardige ideetjes voor.' 

'Als SP-fractie bekijken wij 
de collegevoorstellen 

gewoon kritisch' 

Naast de twee wethouders telt de Osse SP 
nog zeven raadsleden. Oqk die wennen al 
aardig aan hun nieuwe rol van 'regerings
partij'. 'Maar,' zegt SP-raadslid Paul Peters, 
'we waken ervoor te vervallen in zaken die 
we vorige besturen altijd verweten hebben. 
Het wa hier de gewoonte dat de collegepar
tijen élke kwestie breedvoerig doornamen, 
vóórdat deze in het college ter sprake kwam. 
Dat systeem is teruggebracht tot bijna nul. 
Al SP-raadsfractie bekijken wij de college
voorstellen gewoon kritisch. Er is ruimte 
voor discussie. Hebben we wat aan te mer
ken, dan brengen we dat naar voren. Al doe 
je dat als collegepartij natuurlijk iets anders 
dan wanneer je in de oppositie zit.' 
In 0 s, zo verzekert Pau l Peters, is er veel 
ympathie voor het SP-experiment in het 
tadsbestuur. 'De mensen zijn erg te spreken 

over onze aanpak, ook in het college. Daar 
horen we bij ons werk in de wijken eigenlijk 
geen enkele kritiek op. In het afgelopen jaar 
hebben we dan ook 136 nieuwe leden kun
nen inschrijven.' • 

N ~:h~e: 
hadden 
ze wak

ker ge
legen, de ou
ders van René 
Jansen. Want 
hiJ bleef maar 
hoesten. En 
niet gewoon 
een beetje; het 
waren aanvallen 

je of vla een 
bloedonder 
zoek - krijg je 
een antibiotica

kuur van veer· 
tien dagen. Ten· 
ziJ de hoest 
meer dan drie 
weken geleden 
Is begonnen. 
Dan Is de kink

hoestbacterie -
die luistert naar de tropische 
naam 'Bordetella Pertussis'
Inmiddels al onschadelijk ge
worden. 

bijna niet uit kwam. Tot bra
kens toe. En het gekke was 
dat René helemaal geen 
koorts had en er geen snotje 
te zien was. Dus gingen ze Paul Jonas 

BelangriJk Is ook dat bekeken 
wordt of mensen uit het ge-

maar eens met hem naar de 
dokter. Ik liet zijn bloed onderzoeken 
en wat Ik al vermoedde werd bewaar
held: René had kinkhoest. 

Onlangs overleed een baby aan kink· 
hoest. Dat gebeurde In vroeger jaren 
vaker en daarom worden 

zin , de crèche, de schoolklas 
of directe collega's beschermd moe
ten worden vla een antibiotica-kuur. 
Dat Is lang niet altijd nodig en daarom 
Is hierover nogal eens verwarring. 
Want het Is wél nodig biJ risicoperso
nen In de omgeving van de patiënt, en 

dat zijn: 
de meeste kinderen te· 
genwoordig daartegen 
Ingeënt. De K van de 
DKTP-prlk staat voor 
kinkhoest. Maar on· 
danks de Inentingen 
heeft de kinkhoest In 
1996 verrassend sterk 
de kop opgestoken. 
Twee keer zoveel geval· 
len dan In het epidemie
jaar 1994. Het Is dus op
letten geblazen voor 
ouders en artsen! 

Waarom 
je bij 
een 
gekke 
hoest 
toch 

• kinderen onder de 5 
jaar die niet alle prikken 
gehad hebben 
• zwangere vrouwen die 
op alledag lopen en 
• mensen met een ern
stige vorm van astma. 

Na al deze geleerdheld 
moeten we René natuur
lijk niet vergeten. HIJ 
kreeg een antibiotica
kuur, maar bleef toch 
nog wekenlang hoesten. 
Dat Is normaal na kink· 
hoest. Zonodlg kan de 
hulsarts een speelale In· 
halatlespray voorschriJ
ven om die hoest te on· 
derdrukken. 

Over de oorzaak van de 
toename zijn de geleer
den het nog niet eens. 
Sommigen denken dat 
de prik niet voldoende of 
lang genoeg meer werkt 
of dat er meer bijwerkin
gen zijn zodat ouders bij 
de volgende prik beslul
ten de 'K' weg te laten. 

even 
naar de 
dokter 
moet 
gaan Tot slot nog dit: laat uw 

kind vaccineren. Er zijn 
maar twee redenen om 

Anderen denken dat dokters gevallen 
van kinkhoest Ijveriger zijn gaan door
geven. Hoe dan ook, als je kind of je 
zelf een paar weken hoest In aanval
len, zonder koorts of snot, Is het goed 
om de dokter eens met een bezoek te 
vereren. 

Wanneer kinkhoest Is vastgesteld -
dat gebeurt via een neusjkeelultstrijk· 
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dit niet te doen: epilepsie of een ernstl· 
ge reactie biJ de vorige prik. En er be
staat een reden om er even mee te 
wachten: bij een beginnende Infectie. 
In alle andere gevallen Is vaccinatle 
meer dan verstandig. Het is met de 
gruwelverhalen rond de prik als met 
bakerpraatjes: de meeste kloppen 

niet. • 
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Koudetoeslag moet vaste, 
landelijke regeling worden 

D e strenge winter van 
'95/'96 bracht de roep 
om een koudetoeslag. 

Bij een minimuminkomen zijn 
de financiële gevolgen van 
Elfsteden-temperaturen immers 
niet op te vangen. De paarse 
regering wees elk voorstel 
echter van de hand en schoof 
de bal door naar de gemeenten. 
Dat heeft niet gewerkt, conclu
deert de SP uit een onderzoek 
dat ze begin januari '97 hield. 
Veel gemeenten hebben hele
maal geen toeslag gegeven en 
de regelingen die er wel zijn, 
verschillen hemelsbreed van 
elkaar en blijven veelal steken 
in bureaucratische procedures. 
Naar aanleiding van het onder
zoek en de opnieuw strenge 
winter heeft SP-Kamerlid Pop
pe bij minister Melkert aan
drongen op een vaste landelijke 
regeling. Daarin moet het recht 

op een koudetoeslag vastgelegd 
worden voor winters waarin de 
graaddagen-berekening van de 
gasbedrijven aangeeft dat er 
extra veel verstookt wordt. 
Poppe: 'Met zo'n regeling 
voorkom je de rituele chaoti
sche discussie die nu jaarlijks 
optreedt als de temperatuur 
stevig daalt. Bovendien ver
dient de regering fors aan het 
extra gasverbruik. Dan moet ze 
de ergste problemen toch zeker 
wegnemen.' 
Eerder al had Poppe aange
drongen op duidelijke richtlij
nen rond gas-afsluitingen. In de 
vorige winter had minister 
Wijers op verzoek van de SP 
laten weten dat hij afsluiting 
on-acceptabel vindt bij extreme 
kou. Niet alle energiebedrijven 
delen echter die mening. Poppe 
vroeg daarom opnieuw actie 
van de minister. 

Nog beter inzicht 
voor SP-kader 

0 nder het motto 'Zon
der inzicht geen uit 
zicht' is de SP een 

ambitieuze scholingscursus 
gestart. De komende acht 
maanden staan 240 bijeenkom
sten in 26 verschillende plaat
sen gepland waar het kader van 
de partij zich verdiept in de 
socialistische wereldbeschou
wing anno 1997. Met de cursus 
wordt een belangrijk besluit 
van het Zesde Partijcongres 
uitgevoerd. Dat onderstreepte 
immers de prioriteit die de 
scholing moet krijgen vanwege 
de vele nieuwe bestuursleden 
en de nieuwe taken en uitdagin
gen die de SP te wachten staan. 
Voor de cursus zijn speciale 
scholingsleiders opgeleid. Ook 

zijn er in het najaar twee week
enden georganiseerd waar zo'n 
170 afdelingsvoorzitters- en 
bestuursleden zich bogen over 
de inhoud van de cursus. Jean
nette de Jong, in het SP-bestuur 
verantwoordelijk voor de scho
lingen, heeft alle vertrouwen in 
het slagen ervan: 'De voorbe
reidingen zijn geslaagd en het 
enthousiasme is bijzonder 

Elfstedentocht '97, 
solidariteit op het ijs 

S nijdende wind, bevro
ren ogen, onderkoeling 
en barsten in het ijs. De 

ruim 16.000 elfstedenrijders 
moesten het allemaal trotseren. 
Onder hen de SP' ers Paul Jo
nas, Cor Vergeer en zijn zoon 
Peter. 
Jonas: 'Een onvergetelijk fan
tastische tocht. Wat mij het 
meeste raakte was die enorme 
saamhorigheid. Iedereen hielp 
iedereen. 'n Voorbeeld. Na 
Franeker begon het echte werk. 
Pikkedonker. The middle of 
nowhere. Bovendien veel 
scheuren in het ijs . Veel valpar
tijen. En op een gegeven ogen
blik waren er ruim honderd 
mensen, die met de koplampen 
van hun auto's ons bijschenen. 
Ook deelden ze soep uit. En 
toen de laatste schaatser gepas
seerd was, zijn zij nog met 

zaklantarens in het riet gaan 
kijken of er niemand was ach
tergebleven. Ook op het ijs was 
de eensgezindheid even sterk 
als de wind. Bij Franeker heb je 
een grote klunplaats, waar alle 
schaatsers arm in arm overheen 
gingen. Dat gaat een stuk ge
makkelijker dan dat iedereen 
op z'n eigen houtje maar aan 
het klunen is. 
Na de tocht was ik de weg 
kwijt naar mijn logeeradres. In 
het holst van de nacht bel ik 
ergens aan en wordt zomaar 
door die mensen naar mijn 
logeeradres gereden ... Dus 
voor mij was deze tocht, behal
ve een sportieve uitdaging ook 
een bevestiging. De bevesti
ging dat als je mensen in de 
goede omstandigheden brengt, 
je ongelooflijk veel kan berei
ken.' 

• Halverwege De Tocht zitten Cor Vergeer (SP-raadslid in Lel
den) en zijn zoon Peter er nog monter bij. 
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Paars bevoordeelt 
hoge inkomens 
opnieuw 

De salarissen van januari '96 leidde 

tot het 'loonstrookjesoproer': 

mensen met een inkomen onder 

modaal gingen er netto op achteruit, terwij l 

de hoge inkomens fors méér bijgeschreven 

kregen. De belastingmaatregelen van dit 

nieuwe jaar moeten een inkomensachteruit

gang uitsluiten. Maar opnieuw kiest paars 

duidelijk partij voor de hoge inkomens. 

Iemand die voor het minimumloon werkt
bruto 2.220 gulden- betaalt in januari 

negen gulden minder belasting. Zijn direc
teur die vier keer zoveel verdient, ziet zijn 

belastinginhouding echter zés keer zoveel 
dalen: met 55 gulden per maand . 

Do. 23 jan. 
Wo. 29 jans 
Vr. 7 feJJr. 18.07 uur 
Dl. 
Ma. 24 febr. 
Ma. 10 mrt. 

Top en tegen-top 

0 p 1 januari is Nederland voorzitter 

geworden van de Europese Unie. 

Dat duurt tot halverwege dit jaar. 
Ter afs luiting van het Nederlandse voorzit

terschap wordt op 16 en 17 juni in Amster

dam een Europese top voor alle regerings

leiders georganiseerd. Centraal daarbij zal 

staan de herziening van het in 1991 geslo

ten Verdrag van Maastricht. In de wandel

gangen zal echter vooral gesproken worden 

over de wijze waarop de Europese mone

taire unie- met de Euro- zijn beslag gaat 

krijgen. Daarbij gaat het om de vragen 
welke landen mogen meedoen en of de 

ingangsdatum 1 januari 1999 blijft. Met het 
naderbij komen van de muntunie neemt in 

veel landen ook het protest ertegen toe. Het 
streven van de regeringen om te voldoen 

aan de gestelde criteria heeft grote gevol

gen voor de bevolking. De meeste Europe

se landen zien zich genoodzaakt tot het 

doorvoeren van recordbezuinigingen om 

het begrotingstekort en de staatsschuld 
binnen de normen van 'Maastricht' te krij

gen. Om te laten weten dat er alternatieven 
zijn voor de huidige Europese ontwikke

ling organiseert de SP in overleg met veel 

Europese progressieve partijen op 14 en 15 
juni een tegen-top. P laats van handeling is 

de Beurs van Eerlage in Amsterdam. 

Van Zutphen 'politicus van het jaar' 

Drie Limburg e 'politici van het 

jaar' zijn op 30 december gehu l

digd in Maastricht. Een jury koos 

Thijs Wöltgens, burgemeester van Kerkra

de. De journalisten zetten gedeputeerde 
Eurlings en SP' er Jef Klijnen samen op de 

eerste plaats. Kleijnen is voorzitter van de 

SP-afdeling Valkenburg en vermaard WSW
actievoerder. Omdat hij echter niet in een 

gemeenteraad of ander bestuursorgaan zit, 
ging de prij naar Eurlings. Dat werd goed

gemaakt bij de publieksprijs, toegekend door 

de lezers van Dagblad De Limburger. Zij 

gaven de meeste stemmen aan oud-wethou

der Sijmons van Roermond. Doordat hij de 

poli tiek inmiddels heeft verlaten ging de 

prijs (een boek en een oorkonde) naar num

mer twee: SP-statenlid Peter van Zutphen. 
• Peter van Zutphen wordt gehuldigd als 

Limburgs politicus van '96 

TRIBUNE 1 • 17 JANUARI 1997 

DE WOORDEli 
UIT DE I~lOl:ID 

hoofdred. M v Amerongen 
De Groene 

'De politieke verslaggever die In het 
perscentrum Nieuwspoort wordt gesig
naleerd, zou door zijn hoofdredactie 
onmiddellijk naar de redactie elerter
mljnmarkten moeten worden overge
plaatst.' 

PvdA-Europar
lementariër 

Hedy d'Ancona 
'Of Ik als Europarlementariër wel eens 
voor zakkenvuller ben uitgemaakt? Nou 
nee, niet rechtstreeks tenminste. Ach, 
mensen die zulke dingen zeggen, den
ken hetzelfde over de politici In Den 
Haag.' 

Theo van Gogh columnist/pro
grammamaker 

' Ik ben het voor driekwart oneens met 
de partij van Marljnissen maar Ik ga 
natuurlijk wèl op hem stemmen. ' 

schrijver/ 
presentator 

Boudewijn Büch 
'Ik zou de stem van Van Gogh niet 
willen, die stemde vorige keer WD. 
Aan mijn stem heeft Marljnlssen meer 
want ik ben het grotendeels met 'm 
eens.' 

Karin Adelmund beoogd PvdA
voorzitter 

'Ik voel me als een balletje In een flip
perkast. Elke dinsdag blijkt Iemand op 
het Binnenhof een veer te hebben aan
gespannen en verdringt de actualiteit 
de discussie over het beleid.' 

Anoniem PvdA-
prominent 

'Als de PvdA haar retorlek aanpast om 
te voorkomen dat de SP verdubbelt van 
de huidige twee zetels naar vier, verlie

zen we er aan de rechterkant acht. Dat 
moeten we dus niet doen.' 

Bronnen.: Journalist, Elsevier, 
Volkskrant, Radio 1 
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Na 12 jaar burgeroorlog Deze maand haalt Frank van der 
Heijden (27) zijn artsenbul aan 
de Nijmeegse Universiteit. In het 
kader van zijn studie verbleef hij 
vier maanden in El Salvador, om 
samen te werken met plaatselij· 
ke gezondheidswerkers. Voor de 
Tribune vertelt hij over het Mid· 
den-Amerikaanse land, dat na 12 
jaar burgeroorlog moeizaam 
maar vol vertrouwen aan een 
toekomst werkt. 

Opbouw in 
verdeeld 

El Salvador 
a een vlucht van vijftien 
uur landen we op het 
vliegveld van Guatema
la-stad. Vandaar gaat het 
per bus verder naar San 
Salvador, de hoofdstad 
van El Salvador. De reis 
van ongeveer vijf uur 
biedt volop eerste indruk

ken. Ik word gegrepen door de hitte, door de 
swingende salsa en merengue in de autobus, 
het drukke Spaanse taaltje om me heen en 
het uitzicht op het groene heuvellandschap. 
Mijn verwachtingen zijn hooggespanoen en 
mijn idealen ambitieus. 
El Salvador is het kleinste en dichtstbevolk
te land van Midden-Amerika. Van de 5,5 
miljoen mensen wonen er 1,5 miljoen in de 
hoofdstad San Salvador. De burgeroorlog 
die hier tot 1992 woedde, kostte aan 75.000 
mensen het leven. Armoede en werkloos
heid, terwijl de elite (2 procent van het volk) 
meer dan 60 procent van het hele vruchtbare 
land bezat, vormden de basis van de strijd 
tussen de regering en de revolutionaire be
weging FMLN (Farabundo Martf para Ja Li
beracion Nacional). De bevolking wist zich 
gesteund door de kerk, vooral door aartsbis
schop Oscar Romero. Tijdens een dienst in 
de kathedraal van San Salvador werd hij 
echter vermoord op 24 maart 1980. Deze 
brute moord vormde mede de aanleiding 
voor het gewapende conflict. 

Gezondheidszorg gespleten 
in twee kampen 

De gezondheidszorg in El Salvador is ge
spleten in twee 'kampen'. In het ene gebied 
is het ministerie van Volksgezondheid ac
tief, in het andere alleen niet-gouvernemeo-
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tele organisaties (NGO's). De NGO's zijn 
een overblijfsel van de burgeroorlog. Zij 
verzorgden de medische hulp in de gebieden 
die door de FMLN werden beheerst, en zijn 
vaak opgericht met financiële steun uit het 
Westen, met name Europa. Anno 1996 be
staan ze nog steeds naast de 'officiële' ge
zondheidszorg, die nog lang niet het hele 
land bestrijkt. De samenwerking tussen de 
twee kampen verloopt moeizaam, mede 
door de zeer verschillende politieke achter
grond. Ik zal in het dorpje Las Vueltas in de 
noordelijke provincie Chalatenango, waar 
tijdens de oorlog hard gevochten is, gaan sa
menwerken met de gezondheidswerkers van 
'Provida', een NGO die in deze regio erg 
actief is. 

De Ninja Turtles kun je 
vaak nog herkennen 

Om het dorpje Las Vueltas te bereiken van
uit de hoofdstad moet je drie-en-een-half 
uur met de bus en het laatste stuk van 12 km 
lopen. Meestal kan ik echter wel achterop 
een piek-up springen of met een vrachtwa
gen meeliften. Het dorpje van 700 inwoners 
ligt zo'n 1000 meter hoog in de bergen. Ik 
woon daar in huis bij een kleine familie. In 
een eigen kamertje kan ik een hangmat op
hangen en 's avonds bij kaarslicht in mijn 
dagboek schrijven. Wassen en scheren moet 
bij een waterkraan op straat of in het rivier
tje achter het huis. De omliggende heuvels 
zijn prachtig groen gekleurd door bomen en 
maïsvelden. Het vee loopt los op straat en in 
mijn kamertje scharrelen regelmatig de hen
nen en eenden van de buren. De huisvaders 
en oudere zonen werken iedere dag op hun 
akkers, terwijl de moeders het huis en de 
kinderen verzorgen. Die kinderen dragen 
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vooral tweedehands kleding uit de Verenig
de Staten. Vaal en versleten, maar de helden 
van de Amerikaanse jeugd, Pocahontas, 
Ninja Turtles en Power Rangers, kun je vaak 
nog herkennen. Tijdens wandelingen in de 
omgeving valt me telkens op hoe mooi het 
er is, al moet je daarbij de lege patronen en 
waarschuwingsborden voor mijnen voor lief 
nemen. Bij het dorpje zijn nog andere spo
ren van de voorbije oorlog: diepe gangen
stelsels met schuilkelders, hospitaaltjes en 
voorraadkamers. 

Niet meteen naar de 
medicijnenpot grijpen 

De landherverdeling, een onderdeel van de 
vredesakkoorden uit 1992, speelt een be
langrijke rol in het dorp. Met geleend geld 
konden de boeren toen akkerland kopen. 
Dat geld werd echter niet alleen besteed aan 
land en zaaigoed. Deels ging het ook naar 
luxe goederen zoals een radio en of zelfs een 
kleine televisie. In 1997 moeten de mensen 
beginnen met terugbetaling van de schul
den, maar er is geen geld. Veel families lo
pen het risico hun land daardoor weer kwijt 
te raken, want de voormalig grootgrondbe
zitters kennen geen pardon. 
Niet alleen deze vredesperikel en, ook de ge
beurtenissen uit de oorlog drukken nog 
steeds hun stempel op het dagelijks leven 
terug. Vrijwel iedereen heeft in die periode 
gezinsleden verloren. Dat verlies doet extra 
pijn omdat de mensen beginnen te beseffen 
dat er niet veel is veranderd. Is alles voor 
niets geweest? De psychische problemen 
van de mensen spelen ook een belangrijke 
rol in mijn werk. J!c leer de gezondheidswer
kers - gewone boeren en huisvrouwen - dat 
ze niet bij iedere klacht naar de medicijnen-
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pot moeten grijpen, maar vooral eerst goed 
luisteren naar de patiënt. Zo ontdekken ze 
dat veel problemen een heel andere aanpak 
verei en. 
'Provida' houdt zich verder bezig met vacci
natie , voorlichting over voeding en hygië
ne, en doet consulten over basiszaken als 
griep, zwangerschap, etcetera. 

Het Westen verliest zijn 
interesse in El Salvador 

In het voormalige venetsbolwerk Chalate
nango onderneemt de rechtse regering van 
Calderon Sol weinig om de levensomstan
digheden te verbett;ren. De dorpen zijn nog 
teeds erg afhankelijk van NGO-projecten 

voor electra, water en medische hulp. Door
dat de westerse geldschieters hun interesse 
in El Salvador beginnen te verliezen, moe
ten de bewoners zich aanpassen aan het 
wegvallen van hulp. Zo wordt er omgescha
keld van (dure) westerse medicijnen naar 
natuurlijke en plantengeneeskundige mid
delen. Op cursussen leren de mensen hoe ze 
hun eigen geneesmiddelen kunnen bereiden. 
De vraag wie een en ander moet betalen 
duikt regelmatig op. Zelf kan ik op een ver
gadering van het bestuur van een klein dorp 
een regeling voorkomen waar ik principieel 
niet achter kan staan. Het plan was dat al
leen diegenen die de contributie aan de ge
zondheidspost betalen, geholpen zouden 
worden. Dit vind ik erg in strijd met het 
'Health for all ' (gezondheid voor allen)
principe, zeker in gebieden waar de mensen 
nauwelijks genoeg geld hebben om eten te 
kopen. Het loopt goed af. We komen over
een dat de ' rijkere' boeren van het dorpje 
voortaan meebetalen voor de armere gezin
nen. 

aan de oorlogsdoden. 

Boven: typisch Midden

Amerikaanse markt 

Meer doden in vredestijd 
dan in de oorlog 

Las Vueltas is een veilige plek, maar buiten 
het dorpje rukt de criminaliteit op. Wie wil 
liften moet kieskeurig zijn. Bijvoorbeeld 
nooit instappen bij een rijke handelaar of 
een Coca-Cola vrachtwagen, want dat zijn 
favoriete prooien voor rovers. Als we hoger
op de bergen in moeten voor het vaccinatie
programma, namen we naast de koelbox 
met mazelenvaccins ook wel 'machetes', 
kapmessen mee. Vooral in de hoofdstad zijn 
de criminele Geugd)bendes een grote bron 
van zorg. In San Salvador lijkt vrijwel ieder 
huis op een vesting met prikkeldraad en 
hoge muren met ingemetselde glasscherven. 
Veel mensen dragen een pistool. De cijfers 
liegen er dan ook niet om. Iedere dag wor
den er gemiddeld 25 mensen vermoord; dat 
is meer dan 9000 per jaar. Dit aantal slacht
offers in 'vredestijd' is per jaar hoger dan in 
de oorlogsjaren! In een willekeurig zieken
huis in een buitenwijk van de hoofdstad 
worden iedere dag ongeveer 40 mensen met 
schot- of schietwonden binnengebracht. 
Zelf ben ik desondanks toch vaak, dag en 
nacht, in het centrum en de sloppenwijken 
van San Salvador en zie er naast veel ellende 
ook veel oprechte levensvreugde. 

Verkiezingscampagne 
met bier enT-shirts 

De Salvadoranen hechten veel waarde aan 
hun eigen cultuur en historie, maar de maat
schappij is duidelijk aan het verwestersen. 
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Weinig cultuurgoed houdt stand tegen de 
vloed van Amerikaanse cola, hamburgers en 
films. De Verenigde Staten hebben grote in
vloed op de regering van El Salvador. Ge
steund met vele dollars werd zij in 1992 de 
morele overwinnaar in de vredesstrijd bij de 
Verenigde Naties. De mensen zijn van me
ning dat de regering ook de oorlog met de 
FMLN alleen maar heeft kunnen winnen 
door de militaire hulp van Amerika. In een 
beslissende fase van de strijd hebben ze 
zelfs de eigen bevolking in de buitenwijken 
van San Salvador vanuit de lucht aangeval
len om de opmars van de FMLN te stoppen. 
In maart van ditjaar zijn er opnieuw verkie
zingen in El Salvador. De ARENA-partij 
van president Calderon Sol voert een enor
me bier- en T-shirts-campagne met Ameri
kaans geld en maakt zo weer veel kans op 
een verkiezingswinst, ook al hebben de op
positiegroeperingen hun krachten gebun
deld. Het is te hopen dat deze verkiezingen 
eerlijker verlopen dan de vorige, want toen 
konden er onder andere nog 65.000 dode 
mensen hun stem uitbrengen . 

Meer gekregen 
dan gegeven 

Mijn verblijf in El Salvador heeft een diepe 
indruk op mij gemaakt. De strijd van de 
mensen voor rechtvaardigheid, de gastvrij
heid die ik overal ontmoette en de nieuwe 
vrienden die ik maakte in Las Vueltas, San 
Salvador en elders. Ondanks alles bouwt ie
dereen vol vertrouwen en geloof aan een 
nieuwe toekomst. Dat geeft een goed ge
voel. Ik ging er naar toe om te geven en de 
mensen daar iets te leren, maar ik heb meer 
gekregen dan gegeven en zelf meer geleerd 
dan onderwezen. • 
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Wat Is de beste manier om extreem 
rechts in Nederland t~ bestrijden? 
De beste manier is het weerleggen van hun 'op-

@ merkingen' op een zakelijke manier. Hoewel j emoties als reactie heel begrijpelijk zijn gezien 
s de weerzinwekkende aard van die opmerkin-
~ gen, kun je toch het beste zaketijk reageren . 
~ Bent u ervoor om op dit moment extreem rechtse .. 

partijen te verbieden? 
Het gaat niet om de vraag of ik er voor ben. De wet biedt 
de mogelijkheid voor een verbod en dat is niet voor niets 
zo. Ik vind dat we nu precies moeten vastleggen in welke 
gevallen we overgaan tot een verbod. We moeten ophou
den met het verleggen van de grenzen waardoor we de 
mogelijkheid van verbieden voor ons uit schuiven. In ie
der geval voor NVP/CP'86 moet een verbod onderzocht 
worden. Iemand die door rood rijdt, wordt bekeurd. Maar 
partijen die zich schuldig maken aan het openlijk uiten 
van racistische meningen, komen er keer op keer straffe
loos van af. Dat kan niet. 

Partijen kun je verbieden, Ideeën niet. Wat is erger: 
·c t e en racistische ideeën die o.>penlijk politiek ge

organiseerd zijn, of die ondergronds voortwoekeren? 
In de eerste plaats moet je nadrukkeiijk aandacht hebben 
voor de motieven waaróm mensen op dit soort partijen 
stemmen. Veel mensen doen dat niet omdat ze het met de 
ideeën eens zijn, maar uit onmacht. Daar moet je naar kij
ken. 
En het risico van ondergronds gaan: men is al onder
gronds. Men huurt al zaaltjes onder valse voorwendsels. 

Is het voor u denkbaar dat de grondwet gewijzigd wordt 
zodat partijen gemakkelijker verboden kunnen wor
den? 

De wet biedt al de mogelijkheid van een verbod, een aan
passing is niet nodig. De regering moet alleen preciezer 
aangeven wanneer ze overgaat tot verbieden. In karoervra
gen heb ik daarom juist hierop aangedrongen bij het kabi
net. 

Is In Nederland de voedingsbodem aanwezig voor een 
extreem rechtse partij die de omvang heeft van bijvoor
beeld het Vlaams Blok in België? 

Dat lijkt mij niet. We moeten natuurlijk altijd waakzaam 
blijven, maar ik heb toch de illusie dat Nederlanders te 
nuchter zij n en dat ze hun geschiedenis zo goed kennen 
dat ze zich niet massaal bekeren tot dergelijke partijen. 
Ook moet de politiek ervoor zorgen dat het zo ver niet 
komt. We moeten nadrukkelijk aandacht hebben voor de 
nood van waaruit mensen op extreem rechtse partijen gaan 
stemmen. 

Bij de recente raadsverkiezingen in Brabant is extreem 
rechts volledig weggevaagd. Welke conclusies ver
bindt u daaraan? 

Extreem rechts heeft vorige keer ineens veel stemmen ge
kregen omdat mensen toch een beetje hoop hadden op die 
partijen. Daar hebben ze niets van terecht gebracht. Kijk 
naar de CD in de Kamer: je ziet zo zelden dat ze werkelijk 
iets voor hun stemmers kunnen betekenen. De kiezers krij
gen door dat ze van extreem rechts niets te verwachten 
hebben. Bovendien tonen die partijen af en toe hun ware 
aard. De affaire Gramann in Amsterdam bijvoorbeeld of 
de roep om ophangingen al s ze aan macht komen. Heel 
veel mensen keren zich daar gelukkig vanaf. 

is Tweede Kamerli d voor de 
PvdA en de gangmaker van de 
recente Kamerdiscussie over 

het verbieden van extreem 
rechtse partijen. Volgens hem 

schuift het kabinet een ver· 
bod steeds voor zich uit, ter· 

wijl de wettelijke mogelijkhe· 
den ervoor aanwezig zijn. 

'Partijen die zich schuldig 
maken aan het openlijk uiten 

van racistische meningen, 
komen er keer op keer straf· 
feloos van af. Dat kan niet.' 
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maakt deel uit van de Tweede 
Kamerfractie van de SP. Hij 
hamert nadrukkelijk op de 
noodzaak de voedingsbodem 
voor extreem rechts weg te 
nemen: de groeiende verpau· 
pering en tweedeling. 
Bij het verbieden van par· 
tijen maant hij tot grote 
voorzicht igheid. 'Als één gek 
ergens in een zaaltje racis· 
tische taal uitslaat, moet je 
niet te snel gaan roepen 'ver· 
bieden die hap'. 

Wat Is de beste manier om extreem 
rechts te bestrijden? 

De voedingsbodem ervan wegnemen. Werkloos
heid , armoede en verpaupering zijn volgens ex
treem rechts bewijzen van achterstelling van de 
eigen bevolking ten opzichte van anderen, zoals 
migranten. Aan de echte oorzaken van die mis
standen gaan rechtsextremisten voorbij. Ze zoeken alleen 
zondebokken en mensen die daarop willen jagen. Wij moe-
ten die problemen correct verklaren - èn aanpakken. 

Bent u ervoor om op dit moment extreem rechtse par
tijen te verbieden? 

De Grondwet kent de vrijheid van meningsuiting en de vrij
heid van organisatie- maar ook het verbod op discriminatie. 
Partijen die wèl een beroep doen op hun rechten maar zich 
niet storen aan het grondwettelijk discriminatieverbod moe
ten door de rechter keihard aangepakt worden en indien no
dig verboden. De politiek zèlf moet zich daar nu niet aan 
wagen. Dat schept alleen een voordelige underdog-situatie 
voor extreem rechts. 

Partijen kun je verbieden, Ideeën niet. Wat Is erger: 
rechtse en racistische ideeën die openlijk politiek geor

ganiseerd zijn, of die ondergronds voortwoekeren? 

Wanneer extreem rechts haar opvattingen openlijk formu
leert kun je daarvan de onzinnigheid aantonen. Als SP heb
ben we dat gedaan met de Centrum-democraten van Janmaat 
en aangetoond dat het racisten zijn die voor de rest braaf 
meelopen met de gevestigde politiek. Dat heeft zijn voorde- -
len vergeleken met ondergronds woekerende opvattingen. 
Wanneer mensen door rechts-extremistische partijen echter 
voortdurend gekwetst worden moeten justitie en de rechter 
ingrijpen. Vrijheid van organisatie betekent geen vrijbrief 
om mensen te beledigen en te bedreigen. 

Is het voor u denkbaar dat de Grondwet gewijzigd wordt 
zodat partijen gemakkelijker verboden kunnen worden? 

Er zijn landen die racistische en fascistische partijen in hun 
Grondwet verbieden. Daar valt wat voor te zeggen - maar 
het biedt zeker geen garanties tegen het bestaan van dit soort 
organisaties. Kijk maar naar Duitsland. Ik voel er niet veel 
voor om vooraf bij wet bepaalde partijen uit te sluiten van het 
politieke proces. Ik kies op dit moment voor messcherp toe-
zicht door justitie en de rechter. · 

Is In Nederland de voedingsbodem aanwezig voor een 
extreem rechts partij die de omvang heeft van bijvoor
beeld het Vlaams Blok? 

Het Vlaams Blok koppelt het oude Vlaamse nationalisme 
aan haar eigen rechts-extremisme. In Vlaanderen is veel ver
bittering over corruptie in politiek en samenleving. Het 
Vlaams Blok pretendeert daartegen in te gaan en zegt ook 
nog een zondebok voorhanden te hebben: de buitenlanders. 
Het Nederlandse nationalisme gaat momenteel niet veel ver
der dan het voetballen. En extJ·eem rechts is hier slechter ge
organiseerd dan in Vlaanderen. Maar wat niet is kan komen. 

Bij de recente raadsverkiezingen In Brabant is extreem 
rechts volledig weggeyaagd. Welke conclusies verbindt 
u daaraan? 

Weinig. Dat de stemmers op extreem rechts dit keer thuisge
bleven zijn geeft geen enkele garantie voor de toekomst. Aan 
het wegnemen van de voedingsbodem voor extreem rechts is 
bar weinig gebeurd. Paars maakt de maatschappelijke twee
deling en de sociale onvrede zelfs nog groter- en daarmee de 
dreiging van een groei van extreem rechts. 
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grootmetaal gewerkt en drie jaar in de klein
metaal, en dat telde niet mee. Ondanks dat 
het werk sjouwen met kachels inhield. In

middels heeft mijn man wel 40 jaren groot
metaal achter de rug, maar is de regeling af
schaft. Vervolgens was er de mogelijkheid 
om met 57,5 jaar af te vloeien. Op het mo
ment dat hij die leeftijd bereikt had, was al
leen ook deze regeling weer verdwenen. Nu 
hopen wij op de vut met 60 jaar. Maar ik 
vrees dat die dan ook weg is. Steeds komen 
de werkgevers met 

de herbezetting van de vrijkomende arbeids
plaatsen tegen. De schattingen variëren van 
46 procent (bouw) tot 75 procent (metaal). 

Haast sluipenderwijs wordt 
de vut afgebroken 

De kentering komt in 1987. Het Centraal 
Planbureau presenteert dan alarmerende cij
fers over de toekomstige kosten van de vut. 
Bovendien zijn de grote saneringen van de 

jaren tachtig -waar
plannen om de vut 
aan te pakken. De 
laatste keer is het 
voor één jaar ver
lengd. Maar wat ge
beurt er daarna? We 
horen ook al geruch
ten dat de vut-uitke
ring in de metaal te
ruggebracht wordt 
tot 60 procent van het 
loon. Dat is toch be
lachelijk! Onze gene
ratie heeft de wel
vaart in Nederland 
opgebouwd en altijd 
premies betaald.' 
Adri Helders: 'Ik ben 
helemaal op. Dit hou 
ik echt niet vol tot 

Als de vut 
inkrimpt, neemt 
de druk op de 
WAO weertoe 

bij de vut een han
dig hulpmiddel was 
- achter de rug. En 
dus zetten de werk
gevers de aanval in. 
Haast sluipender
wijs wordt de vut af
gebroken. Want 
hoewel de verslech
teringen voor de 
werknemers fors 
zijn, blijven massale 
demonstraties en 
verhitte kamerde
batten, zoals bij de 
WAO, achterwege. 
De verklaring ligt 
voor hand: de vut 
kent geen wettelijke 
basis, maar is gere-

Een van de functies die de vut vervult, 
is het bieden van een alternatief voor 
de WAO. In 1977 had 65 procent van 
alle niet-werkende mannen tussen 60 
en 65 jaar een WAO-uitkering. Door de 
invoering van de vut was dat percen
tage acht jaar later gedaald tot 43. 
Schattingen geven aan dat 50 tot 70 
procent van alle vutters anders in de 
WAO was beland. De inkrimping van 
de vut betekent onherroepelijk dat de 
druk op de WAO weer toeneemt. 

mijn 65e. ' 

De vader van de vut is Jaap Boersma, oud
minister van Sociale Zaken. Halverwege de 
jaren zeventig weerklinkt de roep om oudere 
werknemers op een sociale manier in te rui
len tegen jongeren. Een commissie van des
kundigen adviseert de regering echter er niet 
aan te beginnen omdat de kosten uit de hand 
zullen lopen. Boersma negeert dat advies als 
in de havens, de bouw en de metaal arbeids
onrust dreigt. Werkgevers en werknemers 
willen allemaal een vut-regeling. Maar er is 
een onoplosbaar probleem: wie draait op 
voor de kosten? De minister wil per se geen 
stakingen en biedt ruimhartig aan de finan
ciële risico's op zich te nemen. In de Volks
krant herinnert hij zich later dat de ambtena
ren hierover 'goed de pest in hadden'. 'Ik 
handelde intuïtief, impulsief. Ik had er ook 
geen geld voor. Maar ja, een paar miljoen 
moet op een begroting van x miljard toch 
wel te vinden zijn.' 
Na een aarzelend begin slaat Boersma's ex
periment aan. In 1977 stappen de eerste 
3000 vutters uit hun baan. Tien jaar later zijn 
het er 131.500. De overheidsbijdrage is dan 
al gestopt. Vanaf begin jaren tachtig betalen 
werkgevers en werknemers de vut helemaal 
zelf. Beide partijen zijn er blij mee, al valt 
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geld per onderne
ming of bedrijfstak. Er zijn ruim 400 vutre
gelingen. Allemaal komen ze onder ver
schillende omstandigheden en op verschil
lende momenten aan bod in CAO-bespre
kingen. Dat maakt eensgezind verzet heel 
moeilijk. 

De individuele verzekering 
ruktrazendsnel op 

De vut is op zijn retour. In veel CAO's ver
schuift het uitkeringspercentage van 90 of 
87,5 procent van het loon in de richting van 
70 procent. Gelijktijdig gaat de vut-leeftijd 
omhoog naar 61 of 62 jaar. Tenminste, als er 
nog een collectieve vut overblijft. Want ook 
hier rukt de individuele verzekering razend
snel op. Als alternatief voor de vut raakt de 
spaarregeling voor vervroegd pensioen 
meer en meer in zwang. Werknemers die 
daaraan meedoen, sparen een uitkering voor 
zichzelf om met werken te kunnen ophou
den vóór hun 65ste. Op papier is daar wat 
voor te zeggen: zelf bepalen wanneer je 
stopt met werken en hoeveel je dan ont
vangt. In de praktijk duiken echter grote 
problemen op. Wat moet iemand van 40 jaar 
of ouder? Hij heeft altijd vut-premie be
taald, maar zal daar nooit van profiteren en 
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hij heeft niet genoeg tijd om een vervroegd 
pensioen bij elkaar te sparen. Om te stoppen 
op zijn 60ste met 70 procent van zijn salaris, 
moet een veertigjarige elke maand I 0 tot 17 
procent van zijn netto loon inleveren. Dat 
kunnen niet veel mensen missen. Een ander 
nadeel is het risico dat de 'vut-spaarder' 
loopt. Hij krijg immers geen gegarandeerde 
uitkering, maar vult alleen een spaarpot. 
Loopt de inflatie op, of maakt hij meer pro
motie dan verwacht, dan kan er van de ver
wachte 80 procent van het inkomen wel 
eens veel minder overblijven. 

'Voor jonge mensen is 
sparen voor vervroegde 

uittreding een ver-van-mijn
bed-show' 

Een derde nadeel is de geringe deelname 
aan individuele spaarregelingen. Bij Akzo 
en Wavin, bedrijven die hier al vroeg mee 
startten, zijn de cijfers alarmerend. Van de 
1700 Wavin-werknemers sparen er maar 
700. Vooral de mensen in de lagere salaris
schalen laten het afweten. 
'Ook bij Akzo is de animo laag,' weet Sij
brand Nauta, adviseur pensioenen van de 
Industriebond FNV. 'Dat is heel triest. Voor 
jonge mensen is sparen voor vervroegde uit
treding nog altijd een ver-van-mijn-bed
show.' 
Bij Akzo wordt de vut-leeftijd om de twee 
jaar verhoogd met een half jaar. In 2006 is 
de grens van 65 jaar bereikt en kunnen al
leen de mensen eerder stoppen die daar-

De fut is uit 
de vut! 
De vut is op de weg terug. Dat blijkt 
uit de overzichten die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) jaar
lijks maakt. Ondanks een toenemende 
vergrijzing op de arbeidsmarkt neemt 
het aantal instromers in de vut jaar na 
jaar af. 

Aantal nieuwe vutters 
1992 
1993 
1994 
1995 

Er komen minder nieuwe vutters, en 
de leeftijd van de vervroegde uittre
ders neemt toe. In 1991 was 69 pro
cent van hen 60 jaar of jonger. In 
1995 gold dat nog maar voor 58 pro
cent. 
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voor gespaard hebben. Dat zal dus maar : 
een klein deel zijn van het personeel. Nauta • 

erkent dat het een slechte regeling is. 'Bij • 
• Akzo hadden we de handicap dat het voor- • 

stel heel vroeg gekomen is, mi sschien wel : 
té snel. Wij zaten toen nog in het denkpro- • 

ces wat we met de vut aanmoeten. Bij ver- : 
gelijkbare voorstellen zullen we in de toe- • 
komst vaker 'nee' zeggen. Een volledig in- : 
di vidueel spaarsysteem leidt tot echt Ame- • 
rikaanse toestanden.' • 

• 
• 

'Het is schofterig als de • 
vut-leeftijd ineens opschuift : 

van 60 naar 62' • 
• 
• 

Nauta om chrijft de tegenwoordige opstel- • 
ling van de Industriebond als het gaat over : 
de vut met 'concessies doen bij het uit- • 
keringsniveau en de uittredingsleeftijd in : 
ruil voor meer zekerheid '. 'Nederland ver- • 
grij t. Ook in de industrie zie je de leeftijd : 
toenemen en de instroom van jonge werk- • 
nemers afnemen. Doe je niets, dan kom je : 
met onoplosbare fi nancieringsproblemen te • 
zitten . De vut is immers een pure omslag- : 
regeling: de werkenden van nu betalen de • 

uitkering van de vutters van nu. Nood breekt : 
wel. Dus leveren wij op het collectieve vlak • 
wat in, al daar maar de zekerheid voor te- • 

• 
rugkomt dat er niet nóg meer af gaat én als • 

er goede overgangsregelingen komen. Het : 
mag niet zo zijn dat iemand van bijna 60 • 
ineen te horen krijgt dat de vut-leeftijd op- • 

• schui ft naar 62. Dat is schofterig. Net zoiets • 
als wanneer de atletiekunie halverwege de • 

• marathon bepaalt dat de fini sh op 50 kilo- • 
meter komt te liggeiL' • 

• 
• 

Vroegtijdig stoppen met • 
werken wordt een voorrecht : 

voor mensen met een • 
goed betaalde baan : 

• 
Bij de vut betaalt iedereen mee aan de uit- : 
kering van zijn ex-collega's die van een • 
welverdi ende rust genieten . De vut is dus : 
een olidariteitsregeling bij uitstek. En • 

daarvoor bestaat in de jaren negentig maar : 
weinig waardering. Sybrand Nauta van de • 
lndu triebond FNV spreekt van een 'af- : 
nemend draagvlak' bij de werknemers. De • 
werkgevers op hun beurt willen niet langer : 
meebetalen nu ze de vut niet meer nodig • 
hebben om overtollig personeel te lozen. : 
En dus wordt ook de vervroegde pensione- • 
ring geïndividuali seerd. Kun je geld opzij : 
leggen, dan mag je eerder ophouden met • 
werken. Lukt het sparen niet, dan moet je : 

tot je 65ste. Zo wordt ook het vroegtijdig • 
stoppen met werken een voorrecht voor : 
men en met een goedbetaalde baan. • • 

BRIEVE])I 
Kiespijn 

M ijn vrouw ging gisteren voor con
trole en met kiespijn naar de tand

arts. Zij rekende erop voor die kies met
een geholpen te worden. Maar omdat de 
tandarts het ' te druk ' had, moest mijn 
vrouw een nieuwe afspraak maken. Voor 
de behandeling moet zij 75 gulden beta
len , hetgeen voor ons veel geld is. Toen 
mijn vrouw vanochtend in afwachting 
van de behandeling alvast een recept 
voor pijnstillers ging halen, was er nie
mand in de behandelkamer en ook niet in 
de wachtkamer. Zo wordt zij behandeld 
voor Piet Snot en dat allemaal vanwege 
het idiote regeringsbeleid. Wij vragen 

ons af wanneer de patiënten nu eens 
behandeld worden als mens en niet als 
tweederangs burgers, die van het kastje 
naar de muur worden gestuurd voor een 
behandeling en die voor het aanbrengen 
van een vulling 75 gulden moeten beta

len. 

Miss Saigon 

Amsterdam, 
A.J. Haan 

De grootse presentatie van de musical 
Miss Saigon riep bij mij herinnerin

gen op aan de tijd die wij Indische-Ne

derlanders doormaakten toen Nederland 
ons na de Indonesische vrijheidsoorlog 
naar Nederland repatrieerde. Schrijnend 
vind ik het daarom dat premier Kok en 
minister Van Mierlo naar Japan afreisden 
en- onderdanig buigend -sinterklaas 
speelden door 30 miljoen weg te geven 
en de Japanse keizer uitnodigden voor 
een bezoek aan ons land in het jaar 2000. 
Kok had met dit geld beter de 300.000 
armen in Nederland een maand van een 
warme maaltijd kunnen voorzien . 
Ook zit me dwars dat een tegemoet
koming om het ondergane oorlogsleed in 
het voormalig Nederlands Indië te ver
zachten niet op waardige wijze is afge

handeld. Een brief die kamervoorzitter 
Deetman in juli '94 daarover naar zijn 
Japanse collega stuurde, heeft Kok geen 
reactie opgeleverd. 
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Na onze deportatie naar Nederland heb
ben wij niets van de regering ontvangen. 
Geen smartengeld voor in de oorlog 

omgekomen ouders of dierbaren, noch 
een schadeloosstelling voor onze bezit
tingen die door de Japanners geconfis
queerd waren en later in Indonesisch 

eigendom zijn overgegaan . 
Ik herinner me zeer wel, hoe we na onze 

aankomst in Nederland in kampen en 
vervallen pensions werden gepropt en 
ook nog de buitensporige kosten daarvan 
moesten terugbetalen . Wij Indi schen zijn 
behandeld als de vijand die de strijd 
verloren heeft. We moesten als gebroken 
mensen verder vechten in een samen
leving waar zwarten niet gewenst waren, 
waarin het voor de Nederlanders al moei
lijk was te overleven wegens de grote 
werkloosheid en armoede. En nu nog 
moeten we vechten voor ons recht. Iede
re dag begint voor ons de oorlog op
nieuw. Het arrogante gedrag van paarse 
politici die enkel mooi weer spelen en 
geen oog hebben voor ons verleden, 
maakt je moedeloos. Of moeten we soms 
een beroep doen op Joop van den Ende 
die met de productie van Miss Saigon 
getaxeerd heeft een slordige 80 miljoen 
te verwerven? 

Tomaat 

Venray, 
S. Lemmens-Scholts 

1 5 jaar lang woonachtig in Limburg 
lO jaar daarvan in Landgraaf 

Ik heb gezien hoe ze omgaan met ere
schulden ... 

Ik heb gezien hoe ze omgaan met ar
men . . . 
Ik heb gezien hoe ze omgaan met werk
lozen .. . 
Ik heb gezien hoe ze omgaan met wer
kenden ... 
Ik heb gehoord hoe ze liegen . .. 
Ik heb gezien hoe rijken hun zakken 
vullen, hoe armen huilen. 

Ik heet Murat. 
Ik heb nu ook een Tomaat. 

Landgraaf, 
M. Karaoglu 
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DE CITÀTEli VAl-I 

H 
Ij herinnert zich, ' 
verhaalt Koos van 
Zomeren, 'hiJ 
herinnert 

zich dat de 
partij onder 
alle omstan
digheden over 
een passend citaat 
beschikte. Zoals Marx al zei , zoals Lenin al zei. 
Maar die citaten zelf herinnert hij zich niet.' 
Dat lees Ik In NRC-Handelsblad, in een kerstbijla
ge zelfs, en er kriebelt iets In me. Ik ben niet 
tevreden. Een hele pagina NRC, waarvan een 
groot deel Russische affiches, maar toch geen 
geringe ruimte voor Koos van Zomeren; een prik
kelende mededeling, over een partij die onder alle 
omstandigheden een citaat had dat van toepas
sing was - en hij herinnert er zich niet één van. 
Koos van Zomeren heeft geen slecht geheugen. 
Hij herinnert zich alles wat hij ooit gezien en gele
zen heeft over flora en fauna, hij kan eindeloos 
stukjes schrijven over wat zijn hond doet en 
denkt, en wat hij, K. van Z., daar van zijn kant 
weer tegenaan bespiegelt, maar net als we dan 
iets graag willen weten, zoals die Marx- en Lenin
cltaten, dan wordt het ons ontzegd. 
Het vervelende Is ook dat je niet alternatlef gehol
pen wordt, in dat boekje van Jan Marljnlssen 
bijvoorbeeld. Ik heb het gelezen, maar de citaten 
In kwestie vind Ik er niet. 
En dat verwacht je toch eigenlijk, als je leest dat 
'de partiJ' over dat citaten-fonds de beschikking 
had. 'De partiJ' die citeerde, wat moet je je daar 
biJ voorstellen? Marljnlssen, denk Ik dan. Maar 
nee hoor, 200 pagina's tekst en de meest geel
teerde man Is Bolkesteln. Net als In de NRC, 
waar Van Zomeren In schrijft. 

Ik ben geen SP-lid. Ik stem op GroenLinks, waar
van Ik lid ben. Ik heb van 1943 tot de opheffing In 
de CPN gezeten, bijna al die tijd In het bestuur, en 
toen het afgelopen was heb Ik actlef meegewerkt 
om de overstap naar GroenLinks te bewerkstelli
gen. Ik heb daar ook geen spijt van. Ik zag en zie 

het als een nuttige stap naar 
een zo groot mogelijke pro
gressieve krachtenbundeling, 
waar naar mijn stellige me-

ning ook de SP biJ 

veel. 

hoort. Het Is 
zeker geen 
CPN, maar 

Ik herken er 

Vooral als Ik zo'n stukje van Van Zomeren lees, 
ben ik weer thuis. Je mocht, móest bijna altijd 
citeren om In de politiek mee te mogen doen: 
Churchlll, Drees, het Oude Testament, het Nieuwe 
Testament, Luns, Lou de Palingboer - hoe meer 
hoe beter. Maar wee, als je het daar niet zocht. 
Dan was je een Marxistisch-Leninist ische citaten
machine. Ik heb, meen ik, als kamerlid eenmaal 
Lenln geciteerd, maar dat was genoeg voor een 
heel leven. 

Koos van Zomeren Is niet door een kinderlokker 
de bosjes van de SP lngesleurd. HIJ was, zegt hiJ, 
25 jaar toen hiJ lid werd. Nou, zeg Ik dan, gedraag 
je dan ook volwassen. Als je je beter bulten een 
partiJ voelt, met stukjes In de NRC, vooruit dan, 
maar maak van je niet zo heel erg jeugdige zonde 
geen steeds herhaalde, karikaturale aanklacht 
tegen een club waar je je ooit vrijwillig biJ aan
sloot. 
Een partijgenoot van me, die een tamelijk succes
volle ondernemer was geworden en zijn eerdere 
overtulging vaarwel zei, werd door de BVD bena
derd voor Informatie. HIJ antwoordde toen: 'Ik 
spuug niet In de bron waar Ik uit gedronken heb.' 
Dat was geen Marx-cltaat, maar het waren woor
den die klinken als een klok. HIJ was het gevoel 
van eigenwaarde dat de CPN hem gegeven had, 
niet kwijt geraakt. Een partij, hoe gebrekkig ook, 
die je ooit heeft leren kiezen dwars tegen lamlen
digheld en omkoperiJ In, moet je In ere houden. Je 
moet niet aan je weglopen nog willen verdienen 

ook. 

Marcus Bakker, 
Tweede-Kamerlid voor de' CPN van 1956 tot 1982 
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Partijgoederen __ m 
STICKERS 0 
!!!10 cm, f 0,25 
!!!3cm, f0,10 

0 KLADBLOK 
f 1,50 per stuk 

0 SPELDJE 
f 1,50 

0 TOMAATCAP 
zwart of wit f 15,-

0 VLNR 
T-SHIRT 
f 15,-

0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

0 T-shirt 
SP 
f 15,-

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 SWEATER 
SP f 25,-

f 1,50 

0 Klein Kreatief 
Kookboek 
Tomaten f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Rerni 
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 ! s,-
O Koud hè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Van kwaad tot erger 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy
schending door de nieuwe bijstandswet, oktobei 
1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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-Kamerfracti 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest
fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
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, 
Wetenschappe lijk 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 Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheil 
Sociaal-economische gezondheidsverschillen e1 

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. 
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,- toevoegen voor 

portkosten. 
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DEZE TRIBUNE 
Van de nood een 

deugd maken 
Is dat even schrikken? Maar dan in 

de goede zin van het woord, hoop ik. 

De hele Tribune in kleur! Dat is 
mogelijk omdat we van de nood een 

deugd gemaakt hebben. Die nood 

bestond eruit dat de oplage van ons 

blad - nu 23.000 -zo hard stijgt, dat 

onze drukpersen er nauwelijks meer 

raad mee wisten. Tien werkdagen 

duurde het draaien al en Jos 
Baghuis, die de inktrol zwaait in onze 

drukkerij, moest steeds vaker melden 

dat andere SP-kranten en -folders in 

het gedrang kwamen. Daarom wordt 

Hermem Beekers, 

hoofdredacteur 

de Tribune nu op 

een rotatie-pers 

gedraaid, waardoor 

voortgaande groei 

geen enkel 

probleem is. En 

waardoor op onze 
drukpersen volop 

ruimte ontstaat voor 

de verkiezingscampagnes, die dit 

najaar alweer staan te trappelen. Het 

hele blad in kleur, dan kan nu in één 

moeite door en dus hebben we 

meteen voor die 'deugd' gekozen. 

Tevens is een and.ere papiersoort 

uitgezocht, matter en iets voller. 

Als ik dit schrijf heb ik het 

eindresultaat natuurlijk nog niet 

kunnen zien. Ik hoop dat het 

vernieuwde blad u en alle andere 

lezers bevalt. Schroomt u niet uw 
kritiek - positief of negatief - door te 

geven. Ik ben er benieuwd naar! 
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6 
Onze gulden gaat plaatsmaken voor 
de Euro. Makkelijk bij het wisselen 
aan de grenzen. Maar de Euro-

14 

pese muntunie heeft 
nog veel meer gevol
gen. De Tribune zet 

1 ze op een rij. En 
1 

trekt de conclusie: 

Als 'Turkish Delight' 
spelen Nilgün Yeri en 
Inci Parnuk avond aan 

avond zalen plat. 'Wij spotten met 
allochto-
nen, maar 
óókde 
Neder
lander moet 
eraan geloven,' 
zegt het Turkse 
cabaretduo. 

16 Eindelijk kreeg Kees, een jon
gen met gebruiksaanwijzing, de 
hulp die hij nodig 

had. Maar voor de hoge 
extra kosten die zijn ouders 
moesten maken, bleven 
alle loketten dicht. 
De farnilie Van 
der Hom tussen 
wal en schip. 
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2 2 Internet maakt de wereld 
tot een 'global villa-
ge'. Helaas ook 

voor malafide figuren. Zoals 
handelaren die via het net
werk receptmedicijnen vrije
lijk verhandelen als 'srnar
ties'. Wie doet er wat aan? 
De Tribune maakt een begin. 

2 6 De economie van Indonesië 
groeit explosief. Maar de 
vruchten daarvan worden 
niet geplukt door de werken
de mensen. Zij moeten ver-
dienen nog steeds slechts een 

paar tientjes per maand. 

RUBRIEKEN 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

11 Help/SP-Hulpdienst 

12 Aktie 

19 Help/SP-Aiarmlijn 

20 Bulletin Board 

21 De woorden uit de mond 

24 De Kwestie: Chipkaarten 

29 Brieven 

30 Gastcolumn: Frans Moor 

31 Theo de buurtconciërge 

32 Portret: Erica Terpstra 

3 
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Ecotax is toch 
melkkoe 

0 ndanks de com
pensatie vla de 

belastingen kost 

de ecotax honderdduizen
den mensen wel degelijk 
fors geld. De energiehef
fing Is Ingevoerd In 1996 

en wordt geheven over 
het gasverbruik boven 
800 m3 en het elektrici
teitsverbruik boven 800 
kWh. Volgens het kabinet 
was de ecotax niet be
doeld als extra melkkoe. 
Daarom zou er compensa
t ie komen vla verlaging 

van de Inkomstenbelas
ting. En dat werkt dus 
niet. Grensarbeiders en 
anderen die geen Neder
landse Inkomstenbelas
ting betalen, missen de 
tegemoetkoming. Dat 
geldt ook voor studenten: 
In de studiebeurzen Is 
geen compensatie ver
werkt. Bovendien blijkt 
dat die voor huishoudens 

met een minimuminkomen 
te laag Is. Volgens de 
Consumentenbond gaat 
Iemand met een Inkomen 
op het minimum er gemid
deld tussen de 100 en 
145 gulden per jaar op 
achteruit. En dat bedrag 
zal alleen maar groter 

worden: de ecotax wordt 
In een aantal stappen 
Ingevoerd en bereikt In 
1998 zijn maximum van 
ruim 11 cent per m3 gas 
en 3 ,5 cent per kWh elek
triciteit. 'Ineffectief, kort
zichtig en onrechtvaar
dig', zei Rem I Poppe In 
'95 biJ het kamerdebat 

over de ecotax. 'En het 

wordt steeds duidelijker 
dat we gelijk hebben,' vult 
de SP'er nu aan. 

Het Binnenhof 

'PvdA heeft strijd om het minimumloon 
verloren' 

De regering heeft de 
mond vol over armoe
debestrijding, maar 

hiermee creëert ze zelf armoe.' 
Jan de Wit, advocaat en Eerste
Kamerlid voor de SP reageert 
furieus op het plan om betaling 
onder het minimumloon moge
lijk te maken voor langdurig 
werklozen. De Wit: 'Het mini
mumloon is ingesteld omdat de 
overheid een bodem wilde van 
een fatsoenlijk loon. Het is 
belachelijk dat diezelfde over
heid nu die bodem wegslaat. 
Bovendien is het effect ervan 
op de werkgelegenheid uiterst 
twijfelachtig. Dat concluderen 
in ieder geval het Centraal 
Planbureau en de Oeso.' In het 
regeringsvoorstel kunnen kost
winners niet verplicht worden 
onder het minimumloon te 

werken. Deze bepaling wordt 
gezien als een overwinning van 
de PvdA op de VVD. De Wit: 
'Onzin. De PvdA was in ver
kiezingstijd faliekant tegen elke 
aantasting van het minimum
loon. Ze heeft gewoon 
de strijd verloren bij 
het opstellen van 
het regeerakkoord. 
En het is nog maar 
de vraag wat er 
overblijft van de 
uitzondering van 
kostwinners. Dat is 
discriminatie 
van de bo
venste plank 
waarvoor 
een rechter 
bar weinig 
waardering 
zal hebben.' 
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Steeds meer steun 
voor vijf procent 

erbij 

De eerste begroting die 
helemaal door Paars is 
opgesteld, in 1995, 

stond bol van de bezuinigingen 
Verrassend was daarom het 
voorstel dat de SP toen deed: 
'Verhoog de minimumlonen en 
uitkeringen met 5 procent.' 
Premier Kok wist er slecht raai 
mee. Uiteindelijk deed hij de 
discussie af met: 'Het kabinet 
maakt andere keuzes '. Inmid
dels is de paarse armoede zo 
ver toegenomen dat de 'vijf
procent-erbij -eis' steeds actue· 
ler wordt. SP-senator Jan de 

VCJ 

Wit: 'De discussie rond de zorg. Ve 
koudetoeslag heeft weer eens derdeel , 
haarscherp duidelijk gemaakt gestart c 
dat het minimum gewoon te bemidd1 
laag is, en dat de goedbedoelde kriti ch1 
gemeentelijke lapmiddelen deze nie 
geen oplossing zijn.' heid tak 
Een verschil met 1995 is dat RVS eel 
het SP-voorstel nu breder 
wordt gedragen. Sommige 
gemeentebesturen bepleiten 
een verhoging van het mini
mum en ook Divosa, de vereni· 
ging van sociale-dienstdirec
teuren wil er vijf procent bij . 
Voor de SP zijn de wijzigende 
omstandigheden reden om mei 
extra inzet de gewenste verho
ging te eisen. Partijbestuurder 

Peter Romijn: 'De 
afgelopen jaren 

was de strijd op 
het uitkerings· 
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Voor thuiszorg naar de 
thuisbank? 

oet je voor je dagel ijkse bood

schappen voortaan naar Shell , 

de ING-groep regelt je thuis

zorg. Verzekeringsmaatschappij RV S, on

derdeel van ING, is een 'service-centrum' 

ge tart dat voor senioren zorg regelt en 

bemiddelt. Kamerlid Jan Marijnissen stelde 

kriti che vragen aan minister Borst over 

deze nieuwste 'vermarkting' van over-

heid taken. De SP' er vraagt zich af hoe 

RVS een 24-uurs garantie kan geven terwij l 

er in de thuiszorg lange wachtl ijsten be-

taan. En als het niet om reguliere instellin

gen gaat, wordt die zprg dan soms verleend 

door het 'Netwerk Thuiszorg Nederland', 

een particuliere instelling waarin de !NO

bank een belang heeft? Dit NTN is erkend 

door de AWBZ en M arljnissen vreest nu 

dat gemeen chapsgeld (uit de AWBZ-pot) 

via NTN naar de ING zal vloeien. De SP 

ziet verder een groot risico dat de twee

deling in de ouderenzorg zal toenemen. 

Huursubsidie-onrecht 
gerepareerd 

S taatssecretaris Tommei 
heeft bij de behandeling van 
de nieuwe huursubsidiewet 

een voorstel van SP'er Poppe over
genomen. Daardoor Is het in de toe
komst niet langer mogelijk dat huur
subsidie-ontvangers netto méér 
moeten betalen als ze een bezwaar 
tegen de huurverhoging winnen. 
Aanlelding voor het voorstel was een 
uitspraak van de Huurcommissie in 
Groningen. Daarbij werd een groep 
huurders In het gelijk gesteld, waar
door ze ieder 130 gulden terug
kregen. De enige huurster met huur
subsidie moest echter 300 gulden 
subsidie terugbetalen en ging er dus 
170 gulden op achteruit. Door de 
overname van het SP-voorstel is een 
dergelijk absurde situatle niet langer 
mogelijk. 

Kabinet moet OPS·problematiek snel aanpakken 

De regering moet van de SER blijft uit OPS Is nog steeds niet 
haast maken omdat de werkgevers erkend als beroepsziek-
met de preven- dwarsliggen. te, rehabllltatieprogram-

tleve aanpak van het In Nederland lijden 2500 ma's komen maar niet 
werken met oplosmldde- mensen aan OPS, het van de grond en er vallen 
len. SP-kamerlid Marlj- organo psycho syn- nog steeds onnodig 
nissen wees er In de droom, dat veroorzaakt slachtoffers omdat 
Kamer op dat Llnscho- wordt door het werken serleuze preventie ont-
ten al In december 1995 met oplosmiddelen. Het breekt. Het enige goede 
beloofde dat de kwestie centrale zenuwstelsel is nieuws Is dat sinds 
'absolute prioriteit' zou daarbij beschadigd het- 1 januari van dit jaar de 
krijgen, maar dat er nog geen leidt tot geheugen- subsidie voor de 
steeds geen kablnets- verlies en soms verlam- diagnose van OPS gere-
voorstel ligt. Een advles mlngen. geld is. 
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MAftiJNISSEN 
Contract met 

de duivel 
Ik heb me gisteren weer eens ouder

wets zitten opwinden voor de buis. 
Witteman was de kritische journalist 

en Kok de geslepen man die de ant

woorden mocht geven. Witteman 

zette sterk in en wilde nu eens echt 

weten hoe het zat met het kabinet, 

de PvdA en het minimumloon. 

'Minimumloon wil toch zeggen: dat is 

het minimum. Waarom stelt u dan nu 

toch voor mensen te verplichten twee 
jaar lang te gaan werken voor slechts 

70 procent daarvan? ' 

Kok: 'Wij willen de 

mensen die in de 

put zitten een hand

reiking geven , zodat 

ze weer mee kun

nen doen .' 

'Maar als het dan 

een handreiking is Jan Marijnissen, 

waarom worden de fractievoorzitter SP 

mensen dan ver-

plicht? Bent u bang dat de mensen 

het niet als zodanig beschouwen? 

Bovendien , in uw eigen verkiezings

programma staat: Handen af van het 

minimumloon! En verschillende PvdA

woordvoerders roepen dat nog 

steeds, met steun van de vakbewe

ging en het midden- en kleinbedrijf.' 

Kok: 'Het gaat me om de menselijke 

kant. Het is pure winst als je op deze 

manier er iemand weer bijhaalt.' 

En zo gaat dat een t ijdje door. Een 

journalist die wil weten hoe het zit en 

door de premier gewoon het bos in 

wordt gestuurd met een hoop mooie 

woorden . De kijker - die over 16 
maanden de kiezer is - achterlatend 

met meer vragen dan antwoorden . 

Witteman vrijdagavond , ik dinsdag bij 
het Vragenuur. Kijk, dat de PvdA com

promissen sluit moet ze zelf weten , 

al vraag ik me steeds af waarom ze 

zo nodig compromissen moesten 
sluiten met de duivel , maar het resul

taat voorstellen als 'sociaal ' is dood

gewoon een gotspe, een brutaliteit, 

een schande. Net als het bedriegen 

van kiezer, iets wat bij de PvdA meer 

regel dan uitzondering lijkt te zijn 

geworden. 

5 
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~ i Zes jaar geleden 

ging de kogel door 

de kerk: in Maas-

tricht werd het ver

drag gesloten, dat 

in 1999 van Europa 

één economisch 

en monetair ge

heel maakt. In een 

'zedenschets' van 

dertien (het onge

luksgetal) punten, 

vertelt de Tribune 

alles wat u over de 

nieuwe Unie weten 

moet. 

De gulden gaat dood, leve 
de euro! Op 1 juli 2002 
blaast de piek zijn laatste 

adem uit. Vanaf die datum kunt u al
leen nog maar met de euro betalen. 
Ook de mark, frank, lire, peseta en 
valuta's van de overige veertien Eu
ropese lidstaten sneuvelen ten gunste 
van de euro. Tijdens vakantie hoeft u 
bij de grens niet meer te wisselen -
vooropgesteld dat u in het nieuwe 
Europa met zijn vele risico's nog vol
doende euro's hebt om op vakantie te 
kunnen gaan. 

Na 1 januari 1999 behoren 
koersschommelingen voor
goed tot het verleden. Alle 

kredieten, schulden, verzekeringspo
lissen, pensioenrechten en spaarte
goeden worden tegen een vaste koers 
omgerekend van guldens in euro's. 
Met nationale wisselkoersen econo
mische spanningen verminderen is er 
dan ook niet meer bij. Hoe dan wel? 
Met massale migratie van werklozen 
naar landen waar meer werk en wel
vaart is. Zo doen ze dat in Amerika 
ook. 

c,'ïS'•"'~"' 
Wat is de waarde van de 
euro? Naar verwachting 
twee gulden. Er komen 

munten van één en twee euro en ze
ven soorten eurobiljetten. Stuk voor 
stuk voorzien van een nationaal ken
teken. Op 'onze' euro's prijkt een 

s van de koningin. 

L 
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Omdat de Duitsers vrees
den dat de euro zwakker 
zal worden dan de D-mark 

(en de gulden) nu, zijn maatregelen 
genomen die hun beslag kregen in 
het zogenaamde 'stabiliteitspact.' 
Daarin zijn peperdure straffen gere
geld voor landen die met hun beleid 
een sterke euro in de wielen rijden. 
Het pact maakt de nationale speel
ruimte na de invoering van de euro 
nóg kleiner dan aanvankelijk ge
dacht. 

de kosten voor de adminis
tratieve omschakeling van 

gulden naar euro (naar schatting ge
middeld 150 tot 200 miljoen) doorbe
rekenen aan hun klanten . De Consu
mentenbond noemt die afwenteling 
'onaanvaardbaar ', PvdA-europarle
mentariër Alman Metten 'desastreus 
voor de acceptatie van de euro door 
het publiek.' 

@ Landen die aan de EMU 
(Economische en Monetai
re Unie) mee willen doen, 

moeten eerst een keihard 'toelatings
examen' afleggen. Te weten: de 
staatsschuld mag niet meer bedragen 

dan 60%, het begrotingstekort mag r 
niet hoger zijn dan 3% van het bruto 
binnenlands product en de inflatie 
moet aan banden liggen. 
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Hoe lukt de kandidaten 
dat? Door te snoeien en te 
snijden in de collectieve 

voorzieningen en sociale zekerheid . 
Meer belasting heffen bij mensen met 
veel geld en ondernemingen met veel 
win t zou ook kunnen - maar ver
draagt zich niet met de neoliberale 
uitgang punten van het nieuwe Euro
pa. 

Uoor de andere leden 
wordt Nederland be
schouwd als 'het braafste 

jongetje van de klas.' Vanwege de 
vastbeslotenheid waarmee de paarse 
coalitie de EMU-eisen probeert te ha
len èn door het tempo waarin de ver
zorgi ngstaat wor~t omgebouwd. 

--- ,ooi1W,) 

De Europese Centrale 
Bank wordt een van de 
machtigste instituten in 

Europa. De ECB gaat de koers van 
de euro bewaken en daarmee het be
groting beleid van de lidstaten aan 
banden leggen. Nationale parlemen
ten staan finaal buitenspel bij de be
sli ingen van de Bank, hoe ingrijp
end die ook zullen zijn. 

Het touwtrekken om het 
presidentschap van De 
Bank is in volle gang. De 

Nederlander Wim Duisenberg, de 
huidige roerganger van het Europees 
Monetair Instituut, denkt dat hij het 
wordt. De Fransen daarentegen we
ten wel beter. Dat zou een uitvloeisel 
zijn van een geheim onderonsje met 
Duitsland, toen in 1993 besloten werd 
het hoofdkwartier van de ECB in 
Frankfurt te stationeren. Genoemd 
wordt al Jacques Delors, oud-voorzit
ter van de Europese Commissie. 

0 

?Sf'" 
Tijdens net 
voorzitterschap van de Eu
ropese Unie (van januari 

tot juli 1997) zullen in het Verdrag 
van Amsterdam (geplande datum: 
16/17 juni) afspraken worden vastge
legd over de toekomstige uitbreiding 
van de unie en de omvang van de Eu
ropese Commissie. Zeg maar de re
gering van de EU. 

In hetzelfde Verdrag wordt 
een einde gemaakt aan het 
vetorecht van de lidstaten. 

De grote jongens krijgen het dan he
lemaal voor het zeggen. Nederland 
wordt van het kleinste van de grote 
landen gedegradeerd tot de grootste 
van de kleine landen in de Unie. 

Bij de totstandkoming van 
de EMU verwachten ex
perts een verdere toename 

van de werkloosheid. (Nu 10,8% in 
Europa en 6,5% in Nederland.) Bestrij
ding hiervan is straks niet meer moge
lijk via devaluaties maar evenmin via 
omvangrijke extra overheidsinvesterin
gen. EMU-deelnemers passen immers 
op de centen en verhoging van collec
tieve lasten is een doodzonde. Dus ook 
geen extra geld als verzachting van de 
gevolgen. Althans, niet met nationale 
middelen . Daarvoor zorgt de inhoud 

,, van het 'stabiliteitspact.' 
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De komst van de 

euro werpt een 

zwarte slagscha· 

duw vooruit. Voor 

het merendeel van 

de betrokken lan-

den zijn de toela· 

tingseisen voor de 

Europese Monetai· 

re Unie loodzwaar. 

Recordbezuinigin· 

gen worden door

gevoerd om het 

examen te halen. 

In sommige geval· 

len is het echter 

dweilen met de 

kraan open. Wie is 

er klaar voor de 

Unie en wie niet? 

Een geografisch 

overzicht. 

8 

In ENGELAND begon de op
mars van het neo-liberalisme 
en de kaalslag van de verzor
dat daarna de basis werd van 

gelijkschakeling. Nu is het 
oA''"r''"""'""' de gezondheids-

mond te nemen. Engeland 
cieel voorbehoud ('opt 
over deelname aan de EMU en 

-~e EMU-normen. 
Het land is veeÎèn-....~1 armer, 
maar springt wel met Zijn 
geld om op de manier 
die 'Europa' wenst. Het 
groene eiland is tegen
woordig een neoliberale free state 
geworden, waar ondernemers vrij spel 
hebben. 'Dublin' zal wel sla-
gen voor het EMU-exa
men, ook al is de armoe 
van veel Ieren soms al op 
straat te zien. 

Nederlandse minister van 
Financiën, Zalm, liet zich be
gin dit jaar smalend uit over de 

toelatingskansen van de Zuid-Europese 
landen. Daarmee bedoelde hij onder 
meer PORTUGAL. Het land doet ver
twijfelde pogingen om zichzelf binnen 
de EMU-eisen te manoeuvreren door de 
toch al magere sociale voorzieningen 
nog verder terug te snoeien. Een vol
doende voor EMU en euro zal het alle
maal niet opleveren. 

Om te slagen voor het EMU-exa
men moet NEDERLAND de no
dige veren laten. In vier jaar tijd 

liUf'"'u,, n.u'l\.en de zijnen 18 miljard gulden te 
u"'·u"Lio''"· De ziektewet is afgeschaft en de 

wordt afgeknepen. Reae-
niet uitblijven. Enkele jaren te
een kwart miljoen verontwaar

het Haagse Malieveld uit pro
halvering van de WAO en de 

u"~~v"'" ' zijn steun al met een histori-
ngsnederlaag. 

SPANJE heeft nog een lange weg 
af te leggen voor het door de Eu
ropese ballotage-commissie ge

accepteerd zal worden. Inmiddels is de 
rechtse premier Aznar flink aan het bevrie
zen (ambtenarensalarissen) en korten (lo
pende investeringen met 10 procent en over
heidsuitgaven met 7 procent). Sinds dictator 
Franco is er in Madrid geen zwaardere tol 
geheven. Stakende ambtenaren hebben de 
regering hun tanden al getoond. 

Rood getint de kandidaat-leden van de Europese Unie: Estland, Letland, Litouwen, Polen, 

Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Malta en 
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Net als Engeland staat DENE
MARKEN niet bepaald te pope
len om zich te binden aan een ver

nigd Europa. Ook Kopenhagen heeft 
zen voor een voorbehoud voor 
('opt out'). Niettemin is ook 
kortwieken al in volle 

over 
eenwording mo

uitspreken. 

wens al een muntunie: met 
België. Maar of de euro be
ter zal blijken dan de franc? 

@ Als FRANKRIJK nu 
moe t afleggen, zou het zakken 
voor de euro. Premier Juppé heeft 

60 miljard francs nodig. Dat record-bedrag 
wil zijn ploeg be paren via snijwerk in pen-
ioenregelingen, werkloosheidsuitkeringen 

en de gezondheidszorg èn het schrappen van 
duizenden overheidsbanen. De slachtoffers 
van die maatregelen pikken dat uiteraard 
niet. Vorig jaar beleefde het land de grootste 
sociale onrust edert de meidagen van 1968. 

groei van de euro-nej-be
beide landen, traditioneel al 

puneJn,gt~Wc)on sterk. In beide landen wordt 
een nieuw referendum geëist. 
Het andere Scandinavische land, NOOR
WEGEN, bleef door een nee-meerderheid 
van de bevolking buiten de Europese Unie. 

De rijkste en machtigste natie van 
het Europa-oude-stijl heeft grote 
moeite aan de 

. Daar is in 
het volgende op gevonden: 

verlaging van het ziekengeld (van 100 naar 
80 procent), minder vakantiegeld, verho
ging van de pensioengerechtigde leeftijd, 
geen ontslagbescherming meer voor ambte
naren. Totaalopbrengst van Kohl's Sparpa
ket: 50 miljard mark. De woede is hevig. 
Vierhonderdduizend mensen liepen vorig 

jaar te hoop in de grootste vakboncts
demonstratie sinds de Tweede Wereldoor
log. 

dan moet 'ergens ' 25.200 miljard 
vandaan worden gehaald. En dat 

is zelfs in lires héél veel geld. De centrum
linkse regering Prodi denkt dit astronomi
sche bedrag onder meer te verdienen door 
de invoering van een speciale 'Eurobelas
ting'. Opbrengst: 1000 tot 2000 gulden per 
huishouden. Onder druk van vakbonden en 
de linkse Refundazione Gomunista zijn de 
laagste inkomens, pensioenen en gezond
heidszorg nog buiten schot gebleven. Een 
capitulatie voor nieuwe euro-eisen dreigt 
echter. Daarom volgen protestmarsen elkaar 
in een snel tempo op. 
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Bij onze zuiderburen is het 
blokken geblazen. De EMU
eisen verlangen in BELGIË 

kortingsingrepen ter waarde van 80 mil
jard frank. Premier Dehaene is met steun 
van christen- en sociaal-democraten drif
tig met het hakmes in de weer. Dat zet 
kwaad bloed bij zowel Vlamingen als 
Walen wier vakbonden zich nadrukkelij
ker roeren dan die bij ons. Want, wat heb 
je eraan als Brussel van jou is maar je de 
zeggenschap over de besluiten die daar 
genomen worden moet missen en onder
tussen sociaal moet bloeden? 

Een van de laatste nieuwko
mers in de Europese Unie is 
OOSTENRIJK. Een opmerke

lijk groot aantal Oostenrijkers zei 'Ja
wohl' bij het referendum over de toetre
ding. Enkele jaren later is het enthousias
me echter ver gedaald. Bondskanselier 
Vranitzky hing onlangs zijn pij aan de 
wilgen en droeg de last van EMU en euro 
over aan opvolger Klima. Gemeten naar 
de eisen van het Verdrag van Maastricht 
hoort Oostenrijk zeker bij de euro-kans
hebbers. 

Veel hoor je er niet over. Maar 
als de televisie al iets zegt over 
GRIEKENLAND en Europa, 

dan gaat het over woedende boeren die 
de straten blokkeren, werkers die door 
Athene demonstreren en toenemend ver
zet tegen het keiharde bezuinigingspro
granlma van de sociaal-democratische 
regering dat vanwege EMU en euro 
wordt doorgezet. Veel Grieken zijn be
reid het openbare leven plat te leggen om 
aan het euro-juk te ontsnappen. 

9 



SP zet de tegenaanval in op 'Europa' 
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Premier Wim Kok 

heeft opgeroepen 

tot een ·voorlopige 

stilte over de EMU 

en de euro. 'Dat 

leidt alleen maar 

tot onrust en on· 

vrede.' SP-secreta-

ris Tiny Kox 

heeft daar 

echter geen 

boodschap 

aan. Want 

wie nu zijn 

mond houdt, heeft 

straks geen recht 

van spreken meer. 

Dus gaat hij in de 

tegenaanval. 'Om· 

dat er volop reden 

is tot onrust en 

onvrede.' 

10 

Voor de SP is de euro een doom in het oog. 
Met het nieuwe betaalmiddel dat de gulden 
aan het eind van de eeuw voorgoed verdrijft 
naar het museum van de herinnering, ver
dwijnt heel wat meer dan een stukje folklo
re. Tiny Kox: 'Met de gulden verdwijnt er 
iets veel wezenlijkers: ons beslissingsrecht 
over het huishoudgeld van de overheid. 
Straks hebben we daar niets meer over te 
zeggen. Dan wordt alles bekokstoofd door 
de Europese Centrale Bank in Frankfurt. 
Daar zullen ze zich slechts laten leiden door 
wat goed is voor het Europese kapitalisme 
en grote ondernemingen. Dat staat haaks op 
de belangen en wensen van de gewone Eu
ropeaan. Zo'n ingrijpende aantasting van 
wat je deftig 'de nationale soevereiniteit' 
kan noemen, hebben we sinds de Tweede 
Wereldoorlog niet meer meegemaakt. ' 

Zelfbeslissingsrecht 

Dat de grote politieke par
tijen er hun goedkeuring 
aan hechten, zegt Kox niet 
zoveel. Want: 'Hebben de 
kiezers - het Nederlandse 
volk - daarvoor toestem
ming gegeven? Ik dacht van 
niet. Opiniepeilingen bewij
zen dat Europa hier nauwe
lijks leeft. Jammer genoeg 
kan je daar geen kant mee 

uit, omdat diezelfde partijen het vertikken 
een referendum te houden. Of bij de achter
ban op een andere manier naar een mening 
te vragen. Een slechte, oneerlijke zaak. Het 
is toch te gek voor woorden dat Nederlan
ders geen stem hebben in een kwestie van 
zo'n belangrijke omvang! Wij stellen: Laat 
de Europeanen zelf beslissen over hun eigen 
toekomst. Dat is toch een reële wens? Als 
daar niet aan voldaan kan worden, verdient 
dit Europa geen kans!' 

Geen eenheidspap 

Hoe vallen al die bezwaren te rijmen met het 
socialistische verlangen naar internationale 
samenwerking? Kox: 'We zijn niet princi
pieel tegen. We vinden alleen dat de vor-
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ming van een dergelijke unie de bekroning 
moet zijn van een proces-van-onderaf en 
niet, zoals nu, het resultaat van een opgelegd 
juk.' 
De Europese samenwerking die de SP voor 
ogen heeft, kent een totaal andere gedaante 
dan wat de regeringsleiders uit hun hoge 
hoed hebben getoverd. 'Het moet iets zijn,' 
vindt Tiny Kox, 'waarmee mensen zich wél 
kunnen vereenzelvigen.' Hij noemt een 
aantal voorbeelden. 'Nationale omroepbe
stellen mogen niet omver gekegeld worden 
door Berlusconi 's en Endemollen. Aan 
kleinschalig bus- en treinvervoer moet 
meer waarde worden gehecht dan aan pe
perdure prestige-projecten als de kanaal
tunnel en de flitstrein. Respect en waarde
ring voor de sociale en culturele verwor
venheden van anderen, wegen zwaarder 
dan een smakeloze eenheidspap. Dat eist 
samenwerking in Europees verband die uit
gaat van de belangen van alle mensen en 
niet van alleen de mensen en bedrijven met 
centen.' 

Eigen graf graven 

In de oppositie tegen het voorgekookte mo
del staat de SP overigens niet alleen. Zelfs 
binnen de PvdA, waar Europa doorgaans op 
sympathie kan rekenen, wordt alarm gesla
gen. Met name door Jos de Beus, nota bene 
de auteur van het eigen verkiezingspro
gramma. 'De partij denkt dat de EMU de 
wieg is van een sociaaldemocratie op Euro
pese schaal,' zegt de Groningse hoogleraar. 
'Maar ik vrees dat de PvdA bezig is haar ei
gen graf te graven.' 
Zijn voornaamste argumenten:· De vorming 
van de Unie gaat onherroepelijk samen met 
recessie, omdat alle landen gelijktijdig aan 
het bezuinigen slaan. Ten tweede predikt de 
EMU een neoliberaal beleid. Zij prikkelt de 
lidstaten tot inflatiebestrijding op straffe van 
aanzienlijke boetes. Ten derde kunnen eco
nomische klappen alleen nog worden opge
vangen door loonsverlagingen. En ten vier
de vereist de euro en de Europese Centrale 
Bank de invoering van een Europese federa
le democratie. Maar niemand in de PvdA 
weet hoe dat moet. • 
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SP: 
'Euro-nee' 

Toen In de winter van 1991 de economi
sche en monetaire eenwording van Euro
pa beklonken werd In Maastricht, de
monstreerde de SP al blauwbakkend 
voor het Limburgse gouvernementsge
bouw. Zes jaar na datum neemt de partij 
andermaal het voortouw. Ditmaal tot een 
campagne tegen de verwekking van de 
nieuwe muntunie. In huls-aan-huls-kran
ten zal Nederland worden geïnformeerd 
over de talloze negatieve aspecten van 
de EMU en de euro en wordt opgeroepen 
de 'ondemocratische en asociale gang 
van zaken' massaal te veroordelen. On
der het alleszeggende motto 'Euro-nee'. 
Op 14 en 15 juni treedt de SP bovendien 
op als gastheer van een Internationale 
conferentie over de gevolgen van de 
Europese gelijkschakeling. Plaats van 
handeling: de Beurs van Berlage In Am
sterdam. 

'Ik heb toch recht 

op een maandloon 
voor elk jaar dat ik 
gewerkt heb?' hoor 
ik vaak op mijn 

spreekuur. Het be
treft dan een ont
slag en de werkne
mer wil bij dat ver
trek nog een ver
goeding van zijn werkgever. 
Maar de praktijk is wat min
der eenvoudig dan velen den
ken . 

je woonplaats be

pal~nd is voor je 
recht op vergoe
ding. 
De kritiek op deze 

rechtsonge I ij khe id 
was luid. En dit 
gold nog meer voor 
de kritiek op de ex
treem hoge 'gou

handdrukken ' voor som
mige vertrekkende overheids
functionarissen . Ondanks ver
zoeken daartoe , volgde vanuit 
pol it iek Den Haag geen algeOntslag kan op verschillende 

manieren plaatsvinden . Zo 
kan de regionaal directeur 

Jean-Louis van Os meen geldende normering. 

van de Arbeidsvoorziening een ontslag
vergunning afgeven. Maar het kan ook 
zijn dat de kantonrechter de arbeids
overeenkomst ontbindt. In dat laatste 
geval heeft hij de bevoegdheid een 
soort schadevergoeding op te leggen, 
een 'billijkheidsvergoeding' heet dat in 
de wet. De ontbinding gaat dan alleen 
door wanneer de werk-

Daarom heeft uiteindelijk de 
Kring van Kantonrechters zelf maar een 
afspraak gemaakt over de landelijke for
mule voor het vaststellen van een ver
goeding bij de ontbindingsprocedure. 
De formule luidt: AxBxC, en die letters 
staan voor het volgende. 
A is het aantal dienstjaren. De jaren 
voor je 40ste tellen voor 1 , van 40 tot 

gever aan de werkne
mer zo 'n vergoeding 
betaalt. Soms spreekt 
men hier ook wel van 
een 'gouden hand
druk' . 
Nu hebben we in Ne
derland 160 kanton
rechters, en elk van 

'Ik heb toch 
recht op een 
maandloon 

voor elk jaar 
dat ik heb 
gewerkt?' 

50 voor 1,5 en na je 
50ste tellen de dienst
jaren voor 2. 
B staat voor de belo-
ning: het bruto maand
salaris inclusief toesla
gen. 
C is de correctiefactor. 
De kantonrechter mag 
deze toepassen op ba

hen heeft zo zijn eigen ideeën over wat 
redelijk en billijk is . En ook in ontbin
dingsprocedures blijkt dat niet iedereen 
uit hetzelfde hout gesneden is. Sommi
ge kantonrechters vinden een vergoe
ding van een maandloon per gewerkt 
dienstjaar redelijk bij een ontslag dat de 
werknemer niet valt te verwijten . Colle
ga-rechters menen in zulke situaties 
echter dat kan worden volstaan met een 
aanvulling op de WW-uitkering geduren
de beperkte tijd. Een uitermate ongeluk
kige situatie natuurlijk. Met name om
dat tegen de beslissing van de kanton
rechter geen beroep mogelijk is en dus 

sis van zijn beoordeling van de bijzonde
re omstandigheden van het geval. Is er 
niets bijzonders aan de hand, dan is 
deze factor 1 en ontvangt de betrokke
ne dus een vergoeding gelijk aan het 
aantal dienstjaren maal het bruto 
maandloon. 
Positief aan deze afspraak is dat in be
ginsel een uniforme regeling geldt. Het 
wordt nu voor kantonrechter minder 
makkelijk 'afwijkende' vergoedingen 
vast te stellen ; want die zal hij uitge
breid moeten motiveren. Dat geeft hoop 
op een redelijke vergoeding voor ieder
een , van hoog tot laag. • 

Dagelijks het laatste 
SP-nieuws op Internet: 

http: / /vvvvvv. sp. nl 
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Grootschalige sloop 
Bijlmar is de 

verkeerde weg 

D
e SP-fractie in de 
Stadsdeelraad Amster

dam Zuidoost wijst de 
vernieuwingsplannen voor de 
Bijlmee 'K-buurt' af. Uitvoe
ring van de voorstellen bete
kent dat er ruim 1000 betaalba
re flatwoningen gesloopt wor
den . Ervoor in de plaats komt 
hoofdzakelijk dure laagbouw 
die veel meer (groene) ruimte 
in beslag neemt. SP-deelraads
lid Willem van Driel: 'Het plan 
houdt geen rekening met de 
bewonerswensen. Het lost 
alleen problemen op voor wo
ningcorporatie Nieuw Amster
dam en de projectontwikke
laars.' 
Volgens Van Driel vragen de 
problemen van de Bijlroer om 
een bredere aanpak. 'We heb
ben hier een sociaal-economi
sche vernieuwing nodig. Dat is 
wat anders dan sloop en dure 
nieuwbouw.' 

'WVG-geld voor 
gehandicapten!' 

H onderdduizenden 
guldens heeft de 
gemeente Culem

borg de afgelopen jaren 
overgeheveld van de WVG 
(Wet Voorzieningen Gehan
dicapten) naar de algemene 
middelen. Voor 1997 is 
zelfs bij voorbaat al twee 
ton uit die pot gehaald. En 
toch was er volgens B en W 
geen geld om een flat toe
gankelijk te maken voor 
gehandicapten, een plan 
waar heel politiek Culem
borg vóór is. Voor de SP
fractie was dat onverteer
baar. Samen met het CDA 
eiste ze in een motie dat het 
bedrag van 151.000 gulden 
alsnog beschikbaar wordt 
gesteld. De motie werd niet 
aangenomen. Wel beloofde 
de wethouder 'dat hij naar 
de benodigde financiële 
ruimte zal gaan zoeken'. 

Arnhemse actievoerders zetten het college vanBen Wachter tralie! 

Tumult rond 'politieke bedriegers' 
Bouma: 'Ik was het niet eens 
met elk onderdeel van de be
groting, maar ik voel me ook 
verantwoordelijk.' CDA' er 
Timmer: 'Dit is ongepast'. De 
politici krijgen bijval van de 
Arnhemse Courant. Die schrijft 
in een commentaar: 'In werke
lijkheid pleegt de SP zelf kie
zersbedrog. Populistisch gillen 
zonder een alternatief te bie
den.' 

40.000 Rotterdammers tegen hoge OZB 

P vdA, CDA, D66 en 
VVD in Arnhem be
loofden bij de raads

verkiezingen van 1994 allemaal 
dat ze de gemeentelijke belas
tingen niet of nauwelijks zou
den verhogen. En vervolgens 
laten ze de tarieven in twee jaar 
met ruim één-derde stijgen. De 
SP zet in een huis-aan-huis
krant de verkiezingsbeloften 
naast de werkelijkheid en con
cludeert: 'miljoenenroof door 
politieke bedriegers.' Dan is de 
beer los. De raadsleden over
schreeuwen elkaar in het afkeu
ren van de SP. 

Maar dan komen andere reac
ties los. Ruim vijftig mensen 
melden zich aan als SP-lid en 
de Arnhemse Courant krijgt 
ingezonden brieven. 'Maar 
zelfs ik, zeker geen SP' er, ben 
het in dit geval met de SP 
eens.' En: 'Met de meeste ele
mentaire bestuurskennis kan 
worden vastgesteld dat de SP 
volstrekt gelijk heeft.' 

Com1 
de 

I n Rotterdam woedt nog 
steeds de strijd tegen de 
enorm stijging van de 

onroerende-zaakbelasting 
(OZB). Die explodeerde na de 
hertaxatie van de woningen. Bij 
de SP kwamen al meer dan 
15.000 bezwaarschriften bin
nen. Het totaal aantal dat bin
nen is bij de Dienst Belastingen 
bedraagt ruim 40.000. 'En dat 
zullen er nog meer worden,' 
zegt SP-raadslid Chris van 
Heumen. 'Want de gemeente
raad weigert om echt afdoende 
maatregelen tegen de gestegen 
OZB-lasten te nemen.' 
De gemeenteraad besloot het 
financiële leed van de Rotter
dammers te compenseren met 
een tariefsverlaging OZB van 
vijf procent in 1997, verminde
ring van het reinigingsrecht 
met twee tientjes en door het 
toepassen van een 'ingroei
variant', die voor een tijdelijke 
verlaging zorgt. Van Heumen: 
'Dat is echter volstrekt onvol
doende. Wij gaan dan ook door 
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met de bezwaarschriftenactie.' 
Binnenkort krijgen de inwoners 
van Rotterdam een beschikking 
in de bus met de vastgestelde 
woningwaarde voor de komen
de vier jaar. 'In de huurkrant 
die we in een oplage van ruim 
100.000 verspreiden, roepen 
we iedereen die nog geen be
zwaar heeft gemaakt dat alsnog 
te doen. Want anders zit je 
jarenlang vast aan die waarde
bepaling,' aldus Van Heumen. 

Wethouder Lenferink (PvdA) 
van Financiën noemt de krant 
'beschamend en onfatsoenlijk'. 
D66-fractievoorzitter Van Dijk 
wil een tegen-folder uitdelen: 
'Maar daarvoor hebben we wel 
de hulp nodig van de andere 
partijen. Alleen kunnen we dat 
niet betalen.' Ook GroenLinks 
is kwaad. Fractievoorzitter 

Aanbieding van tienduizend bezwaren aan de Dienst Belastingen 
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Dat laatste vindt ook de Gel
derlander in haar commentaar 
op de affaire. 'En de SP heeft 
gelijk. Want wat hebben de 
partijen in '94 afgesproken 
toen ze samen aan een nieuwe 
bestuursperiode begonnen? 
Belastingen worden niet ver
hoogd behalve op basis van 
inflatiecorrectie. ( ... )Een be
lofte om niet meer geld afte 
tappen uit de maatschappij 
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Complimenten voor 
de acties in de 

sociale 
werkvoorziening 

e complimenten aan de 
actievoerder.s en de 
vakbond, zo liet de SP 

weten in een folder voor de 
werknemers in de sociale werk
v orLiening. De WSW'ers 
keerden zich de afgelopen 
maanden ma saai tegen voor-
tellen van de regering. En met 
ucce : minister Melkert heeft 

de plannen nu aangepast. Nieu
we W W'er kunnen ook in de 
toekom t aangenomen worden 
in volledige banen, de huidige 
WSW'er hoeven niet opnieuw 
gekeurd te worden en de vak
bond krijgt meer onderhande
lingsruimte. 
De folder roept op de WSW' ers 
op door te gaan met de strijd. 
'Het budget voor de WSW 
moet aangcpa t worden aan de 
prij ontwikkeling. Dan kunnen 
we drie zaken bereiken: betere 
arbeidsvoorwaarden, kortere 
wachtlij ten de WSW-bedrij
ven uit de rode cijfers.'. 

GOA·trofee voor Gerda Verwoort 

G 
erda Verwoort, SP
raadslid in Alkmaar, 
kreeg van het plaatse

lijke gehandicaptenoverleg 
GOA een trofee uitgereikt. Het 
is de jaarlijkse onderscheiding 
voor iemand die zich zeer ver
dienstelijk heeft gemaakt voor 
de gehandicapten in de stad. 
Het GOA had elf nominatie
brieven binnen gekregen en 
maar liefst zes daarvan droegen 
Gerda Verwoort voor. Voorzit-

ter Ad Kaandorp van het ge
handicaptenoverleg prees de 
manier waarop Verwoort én in 
haar werk- ze is al 23 werk
zaam in de thuiszorg - én als 
SP-raadslid voor de mensen 
opkomt. 'De glans van de tro
fee straalt ook af naar uw colle
ga's van de SP en in de thuis
zorg, want onder hen zijn velen 
die met grote inzet zich inspan
nen óók voor mensen met een 
handicap,' aldus Ad Kaandorp. 

20.000 SP'ers 

H et is zo ver. Eind januari telde de - secuur opgeschoon

de - SP-administratie 20.000 leden. Dat betekent een 

netto winst van 3000 In een jaar tijd, onder meer dank

zij de succesvolle campagne 'Van rechts naar links'. Een prach

tige uitgangspositie voor de volgende mijlpaal: vierde partij van 

Nederland worden. Een nieuwe ledenwerfactie onder het mot

to: 'Ook groen en geel van paars?' moet ervoor zorgen dat de 

SP de snelst groeiende partij van het land blijft. In een massaal 

verspreide folder legt de SP nog eens kernachtig uit waar zij 

voor staat: 
• recht op werk voor 

ledereen 

• verkleining van de 
inkomensverschillen 

• behoud van de 

sociale zekerheld 

• tegengaan van Ame

rikaanse toestanden 

• geen tweedeling in 
de gezondheidszorg 

• onderwijs zonder 

financiële barrières 

• meer sociale wo

ningbouw en bevrie

zing van de huren 

• mlnder geld voor 

defensie 

• geen deelname aan 

de neoliberale EMU. 
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@sp.nl 
SP-RAADSLID Susanne 
de Boer is woedend op 

het college van Veldho
ven. Die wil de behande
ling van het SP-rapport 
'Help, de huurder ver
zuipt' weer uitstellen: tot 
augustus. Het rapport 
werd aangeboden in juni 
1995. 'Iedereen praat 
over armoede en het 
verband met de hoge 
huren ,' zegt De Boer. 'En 
wat doen B en W van 
Veldhoven? Niets. ' 
IN GELEEN protesteert de 
SP tegen de manier waar
op scholengemeenschap 
Sint Miehiel de 'vrijwillige' 
ouderbijdrage int. Als 
ouders niet betaald heb
ben, worden hun kinderen 
uitgesloten van de media
theek, de soos en andere 
voorzieningen. Bovendien 
circuleren op school foto
lijstjes met de 'wanbeta
lende' leerlingen. In een 
pamflet aan de ouders en 
een brief aan de gemeen
teraad spreekt de SP
afdeling Westelijke Mijn
streek schande van deze 
'vogelvrij-verklaring' van 
leerlingen. 'Het gaat om 
een vrijwillige bijdrage en 
toch worden gezinnen die 
het niet kunnen kunnen 
opbrengen in een isole
ment gebracht. ' 
KONINGIN BEATRIX ont
ving een dezer dagen een 
brief van Arnhems SP
raadslid Mariet Berend
sen, waarin zij vraagt de 
plaatselijke huurcommis
sie scherp te veroordelen. 
Die weigerde bezwaar
schriften tegen de huur
derhoging individueel af te 
handelen en verklaarde ze 
collectief ongegrond. 
'Beatrix heeft de voorzit
ter van de huurcommissie 
benoemd, dus moet zij nu 
ook ingrijpen ,' aldus Be
rendsen, zelf republikeins. 
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Men neme twee mooie én humoristische 
Turkse meiden plus een bak vol vooroorde· 
len. Zet ze als cabaretduo op een willekeu· 
rig podium en succes is verzekerd. Turkish 
Delight bewijst het meerdere malen per 
week. Sterker nog, Turkish Delight is een 
hit. Allochtonen én autochtonen klappen 
hun handen stuk voor de komische caprio· 
len, flitsende dialogen, typetjes en zelf· 
spot van het tweetal. 'Wij bevorderen de 
integratie van de Turken in Nederland.' 

Turkish Delight (Turks Fruit) wordt 
gevormd door Nilgün Yerli en lnci 
Pamuk. Beiden 27 jaar geleden ge
boren in Turkije en als kinderen 
verkast naar Nederland. Na het vol
gen van toneellessen besloten ze in 

1993 de vooringenomenheid van hun 
tweede vaderland ('Ben je je hoofd
doek niet vergeten?') in cabaret
vorm te bestrijden. Hun eerste pro
gramma kreeg daarom de logische 
titel 'Vooroordelen'. Die show trekt 
nog altijd volle zalen. In de komende 
vierentwintig maanden gaan Yerli en 
Pamuk op tournee met 'Nog één 
keer .vooroordelen' en 'Nog steeds 

vooroordelen'. 

Turkish 

ilgün: 'In oktober 1993 wa
ren we het opeens zat. Altijd 
die vragen als we op stap 
waren. Ben je Italiaans? Oh, 
Turks! Dan mag je dit of dat 

natuurlijk niet. Waar is je sluier? Ben je je 
hoofddoek niet vergeten? Straks word je ze
ker opgehaald door je vader? Er waren 
avonden, dat Inci in de ene hoek van het café 
de Turkse gebruiken en onze plaats daarin 
stond uit te leggen en ik in een andere hoek 
precies hetzelfde deed. Toen zeiden we te
gen elkaar: We moeten maar eens op TV 
gaan vertellen dat de ene Fatima de andere 
niet is. Net zo min als dat je de ene Truus 
over dezelfde kam kan scheren met de ande
re. Nu zaten we al op toneelles en we voel
den elkaar altijd goed aan. Zo ontstond het 
plan om de vooroordelen in cabaretvorm te 
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lijf te gaan. Via via kwamen we in contact 
met een vrouw die ons vroeg iets te doen 
over allochtone vrouwen op de arbeids
markt. We hebben toen vier sketches ge
schreven en ingestudeerd. Maar omdat we 
zo onzeker waren, zeiden we: 'Kom eerst 
maar eens bij ons thuis kijken of je het wel 
goed genoeg vindt.' Dus wij in het studen
tenhuis op ons kamertje optreden voor die 
vrouw. Ze hád me daar een lol. Vanuit die 
onzekerheid wisten wij alleen niet of ze ons 
nu uitlachte of het echt leuk vond. Het bleek 
het laatste en zo is ons eerste programma 
ontstaan. ' 
loci: 'Wij spotten met allochtonen. Als een 
Nederlander zegt: 'Goh, stomme Turk! Wat 
zie je eruit!', dan zal die zich heel snel ge
discrimineerd voelen. Als je namelijk bij 
een minderheid hoort, kun je weinig kritiek 
velen. Je wilt alleen maar goeie dingen ho
ren. Maar als wij Turken op de hak nemen, 
hebben mensen opeens iets meer tolerantie. 

Wij zijn namelijk óók Turks. Op het toneel 
pakken we echter niet alleen de Turk aan. 
Oók de Nederlander moet eraan geloven. 
Door de overdrijving van de typetjes die we 
uitbeelden zit er al gelijk een heel groot stuk 
humor in, waardoor mensen ontspannen en 
versoepelen.' 
Nilgün: 'Op het moment dat zo'n optreden 
voorbij is, gebeurt er iets heel anders. Dan 
ontstaan er vaak hele serieuze gesprekken. 
Zo van: 'Jullie zeggen wel dat wij Nederlan~ 
ders lopen te kankeren op de Turken omdat 
ze geen Nederlands spreken, maar ze spré
ken toch ook vaak geen behoorlijk Neder
lands?' In die gesprekken komen een hele
boel zaken naar voren. Ik denk dat wij de 
integratie van de Turkse bevolking bevorde
ren. Dat maken we op uit de reacties, uit de 
discussies tussen Nederlanders en allochto
nen bijvoorbeeld. Men heeft kunnen lachen 
en raakt dan in contact. Dikwijls merkje dat 
mensen dan denken: 'Goh, wat maf dat ik er 
zó over heb gedacht. ' Op dat moment stelt 
iemand zich open voor anderen. En hebben 
wij eventjes ons doel bereikt. ' 
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lnci: 'Onze voorstellingen prikkelen en blij
ken ge chikt te zijn om een discussie op 
gang te brengen. Daarom worden we veel 
gevraagd op seminars, workshops en scho
len. Waar we per se niet optreden zijn res
taurants en Turkse bruiloften. Wij zijn geen 
dan - of mime- maar een cabaret-act met 
een dialoog. Die dialoog moet je opvangen. 
Als je dat niet doet, dan zijn we gewoon 
twee ganzen die daar wat staat te praten en 
het tal verder wel. Dan heeft ons optreden 
totaal geen zin.' 
'We krijgen enorm veel media-aandacht. In
terviews in Opzij, Elle, Nieuwe Revu, 

o mopolitan, Nieuwstribune, Vrij Neder
land en onder andere bij de TV-program
ma 's RUR, 2 Vandaag, Vijf uur show en 
Ve uvius. Aan al deze aandacht en succes zit 
ook een klein negatief aspect. Je hebt steeds 
mmder tijd voor kleine dingen. Zoals inter
views op Stadsradio. Dat is heel vervelend 
omdat we willen voorkomen dat men gaat 
1eggen: 'Vier jaar terug hadden jullie ons 
broodnodig en nu jullie succesvol zijn heb
ben jullie geen tijd. Zijn jullie zo arrogant 
geworden?' Nu hebben Nederlanders een 
waar spreekwoord: 'Wie het kleine niet eert 
is het grote niet weert'. Dus sturen we cas
settebandje zodat ze toch materiaal hebben 
waarmee ze dan zelf aan de gang kunnen.' 
Nilgün: 'Wat on geheim is .. . ? Allereerst 
voelen we elkaar op het toneel en daarbuiten 
heel goed aan. En we hebben veel lol in ons 
werk. Daarnaa t zijn wij de enige Turkse 
meiden die op deze wijze aan cabaret doen. 
Dat i verrassend, omdat men een dergelijke 
openheid niet van een Turks meisje ver
wacht. En we zijn de enigen die een onder
werp zo diep behandelen.' 
lnci: 'lk was twee toen ik in Nederland 
kwam, Nilgün tien. We zijn Turks, maar we 
voelen ons hier allebei bijzonder thuis. Ik 
denk dat het gevoel tussen twee culturen in 
te zitten peelt bij jonge mensen die van tra
ditionele ouders niets mogen. Buitenshuis, 

p chool bijvoorbeeld, heerst de westerse 
vrijheid. Daar willen ze óók deel van uitma
ken. Maar dat wordt afgeremd door de situa
tic thuis. Dán heb je dat dilemma, dat je tus
sen twee culturen in valt. Als je van huis uit 
wél de vrijheid krijgt om je zodanig te ont
wikkelen dat je je kan aanpassen waar je 
wilt, dan is die achtergrond van twee cultu
ren een enorme rijkdom. Wij hebben heel 
veel Turk in on én heel veel Nederlands. 
Dat is dus meer dan alléén Turks of alléén 
Nederland .' 
Nilgün: 'En wat nog het leukste is, je hebt 
veel meer dingen om je aan te ergeren. Als 
ik in Turkije ben, irriteer ik me suf op straat. 
Ik zie een elektricien kabels uit de muur 
hakken, omdat er iet ~tuk is. Dan denk ik: 

Oen, in Nederland metselen ze nóóit kabels 
in muren. Daar doen ze eerst een buis om
heen. Zodat je die leidingen veel makkelij
ker kan vervangen als ze kapot zijn.' 
Inci: 'Maar eenmaal terug in Nederland vin
den we het veel te geordend. Er gebeurt hier 
nooit eens wat. Iedereen lijkt wel een robot. 
Alles is voorgeprogrammeerd. En daar win
den we ons dan weer over op. Héérlijk inspi
rerend!' • 
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'We moeten maar 
eens vertellen dat 
de ene Fatima de 
andere niet is' 
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Bij de belastingdienst was het hokjesdenken 
sterker dan een menselijke benadering 

ees van der Horn heeft een 'a
typische pervasieve ontwikke
lingsstoornis '. In iets gewoner 
Nederlands: een contactstoornis 
die verwant is aan autisme. 
Voordat hij daarmee leerde om

gaan, deed hij de meest vreemde dingen. Hij 
lag bijvoorbeeld hele nachten zo hard met 
zijn hoofd te bon
ken dat het bed door 
de hele kamer 
schoof en hij kreeg 
'zo maar' buien 
waarin hij alles ka
pot maakte. Harma 
van der Horn: 
'Langzaam kwa-
men we erachter dat 
er iets was met 
Kees. Eerst dachten 
we: 'Het ligt aan 
ons dat wij zijn ge
drag niet in de hand 
kunnen houden ' . De 
omgeving zei heel 
gemakkelijk dat hij 
er wel overheen zou 
groeien en liet mer
ken dat ze je eigen
lijk geen goede 
ouders vinden. De huisarts schreef eerst een 
hoestdrankje voor, zodat hij beter sliep. Pas 
later volgden de onderzoeken. Kees moest 
een keer een niet-verbale intelligentietest 
doen. Dat lukte niet. Hij scheurde alle kaar
ten kapot. De vrouw die de test afnam, wist 
zich er geen raad mee. Ze werd verschrikke
lijk kwaad op Kees. Wij moesten toen la
chen. Op zo 'n moment denk je: 'Zie je wel, 
het ligt niet aan ons'.' 

'Ik heb weleens gedacht: 
Als er niet gauw wat gebeurt, 

vlieg ik hem aan' 

De eerste twee jaar basisonderwijs heeft 
Kees nog gevolgd op een gewone school. 
Harma: 'De juf wilde niet laten merken dat 
ze niets met Kees kon. De school wilde 
hem ook graag houden. Maar toen wij de 
knoop doorhakten dat hij naar een speciale 
school ging, kwamen alle verhalen los . 
Toen bleek dat hij meer in het gymlokaal 
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had gezeten dan in de klas. ' 
De problemen werden groter. Harma: 'Het 
is gebeurd dat ik een paar minuten de kamer 
uit was en dat hij alle bloempotten stuk had 
gegooid. De schoolvakanties waren ook een 
hel. Kees had drie weken nodig om om te 
schakelen. Dat sloopt je, dat kan ik je verze
keren . Ik heb wel eens gedacht: 'Als er niet 

gauw wat gebeurt, vlieg ik hem aan ' . Johan: 
'Ik ben minder gaan werken zodat ik elke 
dag thuis kon zijn als de taxi kwam. Kees 
kwam daar soms zó agressief uit zetten.' 

'Samen met het internaat 
Groenendaal hebben wij de 

'gebruiksaanwijzing' 
van Kees geschreven' 

Na veel gesprekken gloorde er eindelijk een 
lichtpuntje aan de horizon: Groenendaal, 
een internaat in de stad Groningen datjaren
lange ervaring heeft met kinderen als Kees. 
Eind 1994 kon Kees op Groenendaal terecht 
in de naschoolse dagbehandeling. En na een 
moeizame start bleek dat een gouden greep 
te zijn. Harma van der Horn: 'Samen met 
Groenendaal hebben wij de 'gebruiksaan
wijzing ' van Kees geschreven. We kwamen 
erachter dat zijn agressiviteit puur een pa
niekreactie is als hij gecorrigeerd wordt. 
Maar zie het maar eens als paniek als hij de 
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kachel kapot trapt of de hele inventaris uit 
het raam gooit. Op Groenendaal hebben ze 
Kees geleerd hoe hij zich moet gedragen als 
hij in paniek raakt en wfj hebben geleerd hoe 
we met hem om moeten gaan.' 
Groenendaal eist veel van de ouders. Johan 
en Harma moesten zelf ook trainingen vol
gen en hadden wekelijks gesprekken met de 

groepsleiding. Eens 
in de veertien dagen 
kwam de maat
schappelijk werk
ster langs. En ook 
nu de behandeling 
van Kees inmiddels 
beëindigd is, blijft 
de lijn met het inter
naat intact. 

'We zijn bij 
wethouders 

geweest, 
het ministerie. 

Maar niets helpt' 

Hoe goed de hulp 
van Groenendaal 
ook is, bijna waren 
de praktische en fi
nanciële belemme

ringen te groot geweest. Johan: 'Groenen
daal vraagt een ouderbijdrage van f 82,50 
per maand. En wat veel zwaarder telt: het 
vervoer van Groenendaal naar huis moesten 
wij zelf regelen en betalen. Kees gaat met de 
taxi naar school. Maar elke avond moesten 
wij hem ophalen, vijf dagen in de week. Dat 
is een belasting van ruim een uur per dag op 
een moment dat onze andere kinderen ook 
aandacht nodig hebben. Samen met de trai
ningen en oudergesprekken vraagt dat een 
enorme investering. In tijd en ook in geld 
aan oppas- en reiskosten. Echt, de hulp die 
geboden wordt, is goed. Voor de aanpak van 
Groenendaal kan niet genoeg reclame ge
maakt worden. Maar de onrechtvaardige 
drempels moeten weg. ' 
Ouder-begeleider Rita Klazema van Groe
nendaal onderschrijft die verzuchting van 
harte. 'Omdat je je als ouders positief inzet 
voor je kind, word je financieel gestraft. 
Daar komt het op neer. Groenendaal is on
derdeel van de jeugdhulpverlening. Die 
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heeft al landelijk beleid: 'zo kort mogelijk, 
zo licht mogelijk en zo dicht mogelijk bij 
hui. ' . Om daaraan invulling te geven zijn 
wij ge tart met dagbehandeling: we hebben 
bedden ingeleverd voor stoelen. Maar dan 
blijkt het beleid van de verschi llende over
heden haaks op elkaar te staan. Ouders krij
gen wel dubbele kinderbijslag als het kind 
opgenomen i , maar niet bij de dagbehande
ling. Dat die ouders méér kosten maken, telt 
niet mee. Het vervoer is het grootste pro
bleem. Veel van onze kinderen volgen spe
ciaal onderwij en worden met een taxi ge
bracht. Omdat wij bij de dagbehandeling 
niet het thui adres zijn, mochten de kinde
ren eer I niet eens van hun school naar 
Groenendaal gebracht worden. We hebben 
het werkelijk voor de helsdeuren moeten 
wegslepen dat dit nu wel kan. Maar voor het 
naar hui brengen valt echt niets te regelen. 

iet via onderwijs, niet via de WVG. We 
zijn bij wethouder geweest, het ministerie, 
niet helpt. ' 

'Er blijven voor ouders 
moellijkheden en onzekerheden 

genoeg over' 

Een voorzichtige berekeni ng leert Johan dat 
de behandeling van Kees het gezin tussen de 
450 en 500 gulden per maand heeft gekost. 
Een vergoeding wa niet te krijgen. Dus 
v erde hij de kosten op als aftrekposten bij 
zijn bela tingaangifte, zodat hij in ieder ge
val fets zou terugkrijgen. Maar helaas. Ook 
daar bleek het hokjesdenken sterker te zijn 
dan een reële men elij ke benadering. Het 
zijn helemaal geen medische kosten, con
cludeerde de belastinginspectie, want Groe
nendaal valt onder de jeugdhulpverlening en 
niet onder het ministerie van Volksgezond
heid. En du kwam er een streep door de af
trekpo t. 

De behandeling van Kees heeft anderhal f 
jaar geduurd en i met succes afgesloten. 
Voor de Van der Hom zelf maakt het niets 
meer uit. Toch wi llen ze graag hartgrondig 
uitroepen dat er wat moet veranderen. 'La
ten we met elkaar iets gaan doen aan die fi
nanciële drempel . Want echt, er blij ven 
vo r de ouder barrières, moeil ijkheden en 

onLekerheden genoeg qver.' • 

Meneer Van Ham 

uit Haarlem is 
boos op woning
bouwvereniging 

'De Vonk'. Want 
wegens dreigend 
geldgebrek wil die 
maar liefst 994 
won ingen in de 
Schalkwijk verko
pen . Niet aan de zittende 

volkshuisvesting 

adviseren. Daarbij 
mag de inspectie 
maar twee aspec

ten van de verkoop 
onderzoeken: 
komt de financiële 
positie van de cor
poratie zónder de 

huurders , of aan een andere 
woningcorporatie , maar aan 
Stienstra Holding, het Heer
lense bedrijf dat nota bene 
onlangs de 'Slechtste ver- Paulus Jansen 

verkoop in het ge
drang, en: wat zijn de gevol

gen voor de huurmarkt in de 
regio? In de praktijk leidt dit 
vrijwel altijd tot toestemming 
voor verkoop. Het gemeente
bestuur van Heerenveen con-

huurder 1996'-trofee van de 
Woonbond kreeg toegekend. 'Kan dit 
zo maar? ' vroeg Van Ham ons. 
De verkoop in Haarlem is geen uitzon
dering. De volkshuisvesting is door het 
vorige kabinet helemaal uitgeleverd 
aan de wetten van de vrije markt. De 
overheidssubidies zijn afgeschaft en 
exploitatierisico 's van hoge rente en 

cludeerde onlangs in een 
brief aan de Tweede Kamer: 'Wij vin
den het triest om te moeten constate-
ren, dat de huidige regeling in het Be
sluit Beheer Sociale Huursector een 
welhaast ongecontroleerde verkoop 
van sociale huurwoningen mogelijk 
maakt. ' Naar verwachting zijn in 1996 
meer dan 20.000 sociale huurwonin

dergelijke komen ge
heel voor rekening van 
de woningcorporaties. 
Vooral de corporaties 
die veel woningen ge
bouwd hebben in jaren 

'Mogen ze 
zomaar 994 

huurwoningen 
verkopen?' 

gen verkocht. Dat is al 
bijna net zoveel als er 
aan nieuwe 
huurwoningen 
bijgebouwd. 
Wat betekent 

sociale 
wordt 

de ver-
dat de rente hoog was, 
zijn de dupe. Dat is vaak het geval in 
groeikernen als Lelystad, Nieuwegein 
en Spijkenisse. Maar ook bij een kleine 
woningbouwvereniging als De Vonk 
kunnen de dure leningen van enkele 
complexen als een molensteen om de 
nek hangen. Verkoop van woningbezit 
is dan de - kortzichtige- remedie. 
Bijkomend argument voor de verkoop 
is vaak leegstand. De complexen , 
meestal uit beginjaren 80 , kennen een 
hoge huur. Mensen die afhankelijk zijn 
van huursubsidie komen er niet meer 
voor in aanmerking. Anderzijds zijn 
huishoudens die een hypotheek kun
nen krijgen een dief van eigen porte
monnee als ze lange tijd meer dan 900 
gulden huur blijven betalen. Zij vertrek
ken . Zo ontstaan doorgangswijken zon
der enig sociaal verband en met toene
mende leegstand. 
Alle 'besluiten van aanmerkelijk be
lang' moeten de corporaties ter goed
keuring voorleggen aan de staatsse
cretaris van volkshu isvesting. Ook bij 
de 994 woningen van De Vonk is dit ge
beurd. De staatssecretaris laat zich 
door de regionale inspectie voor de 
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koop van een complex 
voor de zittende huurders? Vrijwel altijd 
wordt tot 'uitponden' overgegaan. Dat 
wil zeggen dat de koper - in dit geval 
dus Strienstra - de woningen eerst te 
koop aanbiedt aan de zittende bewo
ners. Wanneer daarover door de corpo
ratie geen afspraken zijn gemaakt, ge
beurt dit tegen de marktprijs. Huurders 
die zoveel niet kunnen of willen beta-
len , mogen niet uit hun huis gezet wor
den. Maar ze kunnen wel 'uitgerookt' 
worden door ze ieder jaar een maxima
le huurverhoging te vragen . 
Met de verkoop van sociale huurcom
plexen doen de woningcorporaties af
stand van hun tafelzilver. Dat kan je 
ook maar één keer verkopen. Als de 
rijksoverheid nog slechts enkele dui
zenden guldens bijdraagt aan de 
nieuwbouw van sociale huurwoningen , 
betekent die verkoop van tafelzilver 
slechts uitstel van executie. 
De SP-kamerfractie heeft staatsecreta
ris Tommei (D66) gevraagd om een 
overzicht van het aantal verkochte wo
ningcomplexen en een verantwoording 
van zijn toetsing van de volkshuisves

tingsbelangen . • 
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Oorzaak 
koeiensterfte nog 
steeds niet bekend 

B oer Pauw uit Beets 
heeft inmiddels ook 
zijn allerlaatste koeien 

verloren, maar nog steeds staat 
de oorzaak van de massale 
sterfte niet vast. SP' er Remi 
Poppe pleitte bij de Vaste Ka
mercommissie voor een uitge
breid onderzoek. Die nam dat 
voorstel over en vroeg land
bouwminister Van Aartsen de 
zaak uit te zoeken. 'Dat onder
zoek loopt nu,' vertelt Poppe. 
'De resultaten daarvan ver
wacht ik binnenkort. Ook heeft 
de commissie ingestemd met 
mijn verzoek om Boer Pauw 
financieel tegemoet te komen. 
Het Rijk zou moeten voorko
men dat deze veehouder failliet 
gaat. Als dan de werkelijke 
oorzaak gevonden is kunnen de 
kosten daarvan mogelijk ver
haald worden.' 

Marijnissen op 'Tegenstemmen'·tournee 

J 
an Marijnissen maakt een tournee door Nederland om 
met pers en publiek de discussie aan te gaan over de 
visies die hij heeft neergelegd in het boek 'Tegen

stemmen, een rood antwoord op paars'. Van het boek ligt 
inmiddels de tweede druk In de winkels. 
Marijnissen doet nog de volgende steden aan: 
woensdag 12-2 Leiden De Waag 
zondag 16-2 Enschede Concordia 
vrijdag 21-2 Utrecht Jacobi Theater 
vrijdag 14-3 Emmen Bibliotheek café 
vrijdag 28-3 Nijmegen Kolpinghuis 
vrijdag 4-4 Vlissingen Het Arsenaal Theater 
vrijdag 11-4 Alkmaar Cultureel centrum De Vest In een uitzending van KRO's 

TV-programma 'Ongelooflijke 
verhalen' bleek dat tientallen 
boeren te maken hebben met 
mysterieuze koeienziektes. 

vrijdag 25-4 Zoetermeer Stadstheater 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Alleen in Enschede 
begint het debat om 14.00 uur. De toegang Is gratis. 

Utrechts Landschap betert zijn leven 
en gaat meer met het publiek praten 

0 p een openbare avond in Bilthoven die georgani· 
seerd was door de SP heeft 'Het Utrechts Land
schap' beterschap beloofd. De natuurbescher

mingsorganisatie gaat overleggen met de Gehandicapten
raad over de toegankelijkheid van haar terreinen, en met 
de SP over de inspraak van omwonenden bij haar plannen. 
Op de goed-bezochte avond regende het vragen en opmer
kingen over de manier waarop het Utrechts Landschap met 
de natuur omgaat. SP' er Jeannette de Jong zat de avond 
voor: 'De discussie was heel verhelderend. Vooral voor het 
Utrechts Landschap, dat communicatie met het publiek 

zinloos vond omdat er toch niemand komt. Door ons initia
tief weten ze nu wel beter. En dat gaan ze ook in de prak
tijk brengen.' 

Vervuilde grond· 
affaire Nijmegen in 

de doofpot? 

De gemeente Nijmegen 
heeft van 1990 tot '95 
mi ljoenen per jaar 

verdiend door vervuilde 
grond op een goedkopere 
manier af te voeren dan 
wettelijk verplicht was. 
Toch dreigt de ge
meente strafvervol
ging te ontlopen en 
wil een raadsmeer

derheid de deksel op 
de doofpot houden. 
SP-fractievoorzitter 

laaiend, net als de andere oppo- Rioolin1 
sitie-raadsleden: 'Het Openbaru 
Ministerie concludeert dat er 
onwettige besluiten genomen 
zijn door wethouders en direc
teuren. Het college van B en W 
komt met verklaringen die 
elkaar tegenspreken, en houdt 
belangrijke informatie achter. 
Dat is toch onvoorstelbaar.' 
In een tumulteuze raadsverga
dering eisten de oppositiepar
tijen volledige inzage in de 
dossiers. Toen dat geweigerd 
werd, dienden ze samen een 
reeks moties van wantrouwen 
in tegen het college. Van Hooft 
'Die strandden, omdat CDA, 

Ou 

D: 
al jaren t 
dit toe m 

was ges~ 
de SP. 
Op zoek 
mensen 1 

stuitte S. 
veel me 

betalen ' 

PvdA en D66 kiezen voor het stel, een 
doofpotscenario. De arrogantie toestelle 

van de macht regeert in Nijme
gen.' 
Hans van Hooft noemt het 

geleverd 
opkomst 
telefoom 

raadsdebat een 'zwarte dag zolders, 
voor de democratie'. Toch is de beland. E 

kwestie nog niet afgedaan. Van 
Hooft: 'De SP heeft aan de 
ministers van VROM en Bin
nenlandse Zaken een onafhan
kelijk onderzoek gevraagd. 
Daarnaast eisen we via de 

rechter inzage in de dos
siers. En ook heeft een 
aantal milieu- en 
bewonersorganisaties 
gevraagd om de ge
meente toch te vervol· 
gen. De vervuilde 

grond-affaire zal 

nog lang de gemoe
deren in Nijmegen 
bezig houden. En 

vangen, 
vertof k1 
van 50 j~ 
dan 100~ 
PTT heef 
gezocht 1 

Dat bliJk\ 
joen. 

Hans van Hooft is Hans van Hooft terecht.' 

De Leids! 
lijk dat d 
joenen In 
afgeschrl 
on mlddel 
een deel 

het laats 
wie 080( 
tract lab 
toestel h 
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Rioolinspectie bij de Rijksvoorlichtings
dienst? Er zal toch niet ... 

Oude telefoon goudmijn 
voor Pn 

e PTT verdient per jaar meer dan 

32 miljoen gulden aan de ver

huur van telefoontoestellen die 

al jaren bulten gebruik zijn. De PTT gaf 

dit toe nadat de kwestie aan de orde 

was gesteld door de afdeling Leiden van 

de SP. 

SP wil oordeel rechter over 
eigen bijdrage minima 

De SP wil duidelijkheid over de 

wijze waarop zorgverzekeraars 

moeten omgaan eigen bijdrage 

voor ziektekosten, die op 1 januari is inge

voerd. Nu hanteren zij in identieke geval

len verschillende maatstaven, zo consta

teert de SP. Zorgverzekeraar CZ wijst een 
verzoek af van een WAO-gerechtigde tot 

verlaging van zijn eigen bijdrage van 200 
naar 100 gulden, terwij l zorgverzekeraar 

Het Groene Land in een identiek geval de 

verlaging zonder problemen toewijst. 

Het verschil wordt veroorzaakt door de 

inconsistentie in de eigen-bijdrageregeling 

van minister Borst. Om mensen met een 

minimuminkomen te ontzien verlaagde zij 

de maximale eigen bijdrage van 200 naar 

100 gulden voor mensen met een uitkering 

ingevolge AOW, AAW, ANW, ABW, 

IOAW, IOAZ en TW. Mensen die een mi-

igerd Op zoek naar mogelijke besparingen voor nimurn-inkomen hebben uit WAO, WW of 

een 

·uwen 

t Hooft: 
:nA, 
)r het 

>gantie 
Nijme-

et 

lag 
;h is de 

.n. Van 

de 

Bin

lfhan

~d. 
. e 
e dos

eft een 

n 

isaties 

~ge

verval

de 

zal 

:emoe
tegen 

. En 

mensen die financieel In de knel zitten, 

stuitte SP' er Ben Plazler op het feit dat 

veel mensen tweemaandelijks f 3,04 
betalen voor een oud model telefoontoe

stel, een W65 met draaischijf. Deze 

toestellen werden 25 tot 15 jaar geleden 

geleverd door de PTT, ~aar zijn met de 

opkomst van goedkope, moderne druk

telefoons voor het overgrote deel op 

zolders, rommelmarkten en vuilnisbelten 

beland. De PTT blijft er echter huur voor 

vangen, tot de huurder het toestel inle

vert of komt te overlijden. In een periode 
van 50 jaar kost dit de abonnee meer 

dan 1000 gulden aan huur en BTW. De 

PTT heeft op aandringen van de SP uit

gezocht om hoeveel toestellen het gaat . 

Dat blijken er maar liefst anderhalf mil
joen. 

De Leidse SP vindt het bijzonder onrede

liJk dat de PTT al jarenlang In stilte mil

joenen Int voor toestellen die al lang zijn 

afgeschreven. De partij wil dat de inning 

onmiddellijk gestopt wordt en mensen 

een deel van het geld terugkrijgen. Van 

het laatste wil de PTT niks weten, maar 

wie 0800-0402 belt, kan zijn huurcon

tract laten stoppen, ook zonder het oude 

toestel In te leveren. 

Ziektewet komen echter bij strikte toepas

sing van de regels niet in aanmerking voor 

die korting. Over de kwestie zijn inmiddels 

kamervragen gesteld door PvdA en SP. 

Zorgverzekeraars gaan verschillend om 

met de nieuwe regeling, zo stelt de SP vast 

naar aanleiding van klachten op de SP

Alarrnlijn. De een geeft mensen in dezelfde 

inkomenssituatie dezelfde korting, terwijl 

de ander dat niet doet. De SP wil op korte 

termijn duidelijkheid over de juiste inter

pretatie en heeft daarom haar advocaten

team ingeschakeld om een uitspraak van de 

rechter te krijgen over de kortingsweige

ring van verzekeraar CZ. Er is een voor 

beroep vatbare beschikking gevraagd, die 

voorgelegd zal worden aan de rechtbank 

van Roermond. 

Dl~ 

Ma. 'febr. u u 
Ma.· 10 mrt. 17.52 u u 
Oi. 11: mrt. 11.54 uur . Ni 
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Marjet van Zuylen kamerlid 

PvdA 
' ... daarnaast zijn grote investeringen 
nodig om betaal-TV mogelijk te maken. 

Ik hoop dat Investeerders na het Sport 

7-debäcle niet te zeer afgaschrokken 

zijn.' 

Ed van Thijn Burgemeester en 
VN-waarnemer 

[over het Europees veiligheidsbeleid] 

'God zij gedankt en geprezen dat alles 

nu wordt gedicteerd door de Amerika

nen.' 

Hans Dijkstal VVD-minister 
van BiZa 

'De kloof tussen politici en kiezers 

praten we ons aan. Het probleem is 

juist dat kiezers en gekozenen zo dicht 

op elkaar zitten, dat we door de bomen 

het bos niet meer zien. Er zijn In dit 

land geen mensen beter geïnformeerd 

dan Tweede-Kamerleden.' 

Hans Wiegel Opper-
zorgverzekeraar 

'De politiek voert lncldentenbeleld. Nu 

dit, dan dat. Een voorbeeld Is het 

kunstgebit. Je tanden gaan ervan klap

peren.' 

Wil Albeda oud-minister 
CDA 

' Ik zou van het CDA een duidelijk ant
woord willen horen op het modieuze 

neoliberale gekeuvel.' 

Rintje Ritsma Top-

schaatser 
'Erica Terpstra en haar joggingvrlendln· 

nen uit de politiek dragen tijdens het 

sporten een T-shirt met daarop mijn 

hoofd. Leuk, maar wel een beetje 

schommelen.' 

Frits Bolkestein VVD-fractie
leider 

'Ik weet niet of Linschoten kan en wil, 

maar Ik zal mijn best doen hem weer in 

het spel te brengen.' 

Bronnen: PvdA- Vlugschrift, Trouw, 
ANP, AD, de Volkskrant 
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Handel in 'smart drugs' vi 

jNiet snugger, m 
De illegale medi· 

cijnenhandel 

heeft een enorm 

gat in de markt 

ontdekt: Internet. 

Zonder recept en 

zönder controle 

v~rwisselen ·pillen 

die de hemel op 

aarde beloven als 

snoepjes van ei· 

genaar. De Tribu· 

ne ging op onder

zoek uit, bestelde 

on line 580 'ver

boden vruchten' 

en deed na ont

vangst een aantal 

onthutsende ont

dekkingen. Een 

v·erhaal als een 

bijsluiter. 
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Smart drugs of 'smarties ' heten ze in Ameri
ka, ' snuggertjes' in Nederland. Pillen waar
van de gebruikers hopen scherper te gaan 
denken, zich zekerder te voelen, sexueel be
ter te presteren, veroudering tegen te gaan 
en langer te leven. Zolang mensen extra vi
taminen nemen, is er weinig aan de hand. 
Maar de laatste jaren is er een nieuwe, veel 
minder onschuldige trend. Serieuze medicij
nen - voor epilepsie, hoge bloeddruk, de 
ziekte van Alzheimer, enzovoort - worden 
door fanatieke ' levensverlengers ' als snoep
jes geslikt. Zonder recept, zonder controle. 
Voor de 'snuggeraars ' is het niet eenvoudig 
aan de gewenste medicijnen te komen. Ze 
zijn immers alleen op recept verkrijgbaar en 
een beetje huisarts zal niet snel een groei
hormoon voorschrijven vanwege vermeen
de levensverlenging. Een aantal geneesmid
delenhandelaren kan de verleiding echter 
niet weerstaan om een graantje mee te pik
ken van de smart drugs-markt. En die is 
enorm. Volgens schattingen gaat er alleen al 
in de Verenigde Staten voor 6 miljard dollar 
om in deze branche. 
Omdat de illegale handel niet vrijelijk kan 
adverteren, is het snel groeiende Internet 
een prachtig marketing-medium. Wereld
wijd worden via de 'nieuwsgroepen' van het 
computernetwerk ervaringen uitgewisseld 
over de werking van middelen en vooral ook 
over de vraag hoe daar aan te komen is. 

Het logo van Eurocare 
verried ongewild het doel: 

net een dollarteken! 

Ook een Nederlandse onderneming rook het 
grote geld. De gebroeders Visser van Fisher 
Farma in Lelystad openden in het voorjaar 
van 1996 een website op Internet onder de 
naam Eurocare. 'Een goedkope bron voor 
srriart drugs en meer dan 2000 receptgenees
middelen,' riep de home-page van de broers . 
'Wij zijn gespecialiseerd in moeilijk te ver
krijgen medicijnen tegen redelijke prijzen.' 
Het logo van Eurocare verried ongewild het 
doel: een esculaap-met-reageerbuis vorm
den samen precies een dollarteken. De be
zoeker van de website kon on line bestellen 
wat hij wilde en in iedere gewenste hoeveel
heid . Receptmedicijnen tegen impotentie en 
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depressie (zoals Prozac, berucht 
om zijn bijwerkingen), eetlustrem
mers en een lange reeks smart 
drugs. De service van Eurocare was 
een geschenk uit de hemel voor de 
'smarties' -slikkers. En een gewel
dige inkomenstenbron voor de ge
broeders Visser, want hun prijzen 
lagen fors boven de maxima die in 
Nederland gelden. 
Maar de lucratieve handel zou niet 
lang goed gaan. Eurocare-zendin
gen werden in beslag genomen in 
Amerika. Er kwamen protesten uit 
Duitsland en Engeland. Op de 
Zwitserse televisie deed een jour
nalist half oktober verslag hoe hij 
Roaccutane bestelde en ontving. 
Zónder bijsluiter, terwijl dit medi
cijn bij zwangerschap grote kans 
biedt op misvorming van de onge
boren vrucht. 'Mensen moeten ook 
zelf nade~en wat ze slikken,' was 
het commentaar van 'dokter' Vis
ser. Fabrikant Hoffmann La Roche 
was woedend: ongecontroleerd ge
bruik van medicijnen kan alleen 
maar leiden tot ongelukken en aan
tasting van haar goede naam. 
Enkele weken later grepen de Ne
derlandse Inspectie voor de Ge
zondheidszorg en het Openbaar 
Ministerie eindelijk in. Begin no
vember verdween Eurocare van In
temet. De Vissers hangt vervolging boven 
het hoofd. De Wet op de Geneesmiddelen 
schrijft immers voor dat receptmedicijnen 
alleen door apothekers geleverd mogen 
worden en uitsluitend op vertoning van het 
voorschrift. Bovendien is het aanprijzen van 
zulke geneesmiddelen in de hele Europese 
Unie verboden. 

Binnen een week wordt 
een dikke envelop met illegale 

middelen bezorgd 

Met de verdwijning van Eurocare is echter 
nog geen eind gekomen aan de postorder
farmacie via Internet. Dat blijkt uit een on
derzoek van de Tribune. We concentreerden 
ons met name op InHome Health Services, 
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al jaren de groot te en 'beste' handel in 
· nuggertjc ', en ook al jaren op de zwarte 
lijst van de Amerikaanse inspectie FDA. 
Yr cgcr moe t je In Home's pillen bestellen 
in Zwit erland, hoewel klanten hun pakjes 
ontvingen uit België. Nu is bedrijf te vinden 
op Internet: http://www2.smart.net/-inho
me. Daar worden lecht vijftien producten 
aangeboden, maar dat zijn wel allemaal 
'toppers' in de wereld van de smart drugs: 
medicijnen tegen hoge bloeddruk, epilepsie 
en de ziekte van Alzheimer en middelen om 
bor tvoeding te stoppen. De vermeende 
heilzame werking van deze preparaten 
wordt op de web-pagina's van InHome uit
voerig uit de doeken gedaan: beter geheugen 
en c ncentratievermogen, tegen veroude
ring, stimulan voor de ge lachtsdrift, Ie-

vensverlenging, onderdrukking van angst. 
We vullen on line een bestelformulier in. 

Opvallend is dat de prijzen niet alleen ver
meld staan in US-dollars, Britse ponden en 
Zwitserse franks, maar ook in Nederlandse 
guldens. We moeten voor minimaallOO gul
den bestellen. InHome Health Services is 
nog net zo fatsoenlijk dat je je verlanglijst 
moet afdrukken om hem van een heuse 
handtekening te voorzien. Bij Eurocare was 
een druk op de 'OK' -knop al voldoende. In 
beide gevallen verklaart de besteller dat hij 
de middelen gebruikt met instemming van 
een arts en zich houdt aan de importregels 
van zijn land. We sturen het bestelformulier 
op naar het opgegeven adres van InHome 
aan Regent Street 302 in Londen. Binnen 
een week wordt een dikke envelop bezorgd. 
Ze bevat - geheel volgens onze vraag - 50 
tabletten Bromocryptine (zonder bijsluiter), 
300 tabletten Diphantoïne, 60 tabletten Pira
cetam (met een Spaanse bijsluiter), 120 ta
bletten Melatonine (een niet-geregistreerd 
en dus verboden middel, zonder bijsluiter) 
en 50 tabletten Propanolol. 

'De kans op levensverkorting 
acht ik veel groter dan die op 

levens verlenging' 

Apotheker I. Keyzer uit Oss geeft desge
vraagd commentaar. 'De productbeschrij
vingen op Internet van InHome Health Ser
vices lijken meer op romans dan op mono
grafieën van geneesmiddelen. Ze zijn zeer 
onvolledig, suggestief, met halve waarhe
den en selectieve citaten.' Dat Nederlands
talige bijsluiters ontbreken schokt Keyzer 
daarom des te meer. 'Niet voor niets maakt 
de bijsluiter deel uit van de registratie van 
geneesmiddelen. Hij bevat noodzakelijke 
informatie over toepassing en dosering en 
waarschuwingen voor bijwerkingen en wis
selwerking met andere middelen. InHome 
geeft maar vijf regeltjes informatie over 
Bromocriptine en Diphantoïne. In de Phar
macopoeia van Martindale staan hierover 
tien, respectievelijk zeventien kolommen 
tekst. Vooral Bromocriptine is een moeilijk 
medicijn met vele werkingen. Het is echt 
schrijnend dat dat zo aan mensen aangebo
den wordt.' 
Wat er gebeurt wanneer we deze middelen 
allemaal driftig gaan slikken, kan Keyzer 
niet met zekerheid zeggen. 'Maar de kans op 
levensverkorting acht ik veel groter dan die 
op Jevensverlenging. Waarschijnlijk zult u 
meer merken van bijwerkingen dan van de 
beloofde werking. De enige zekerheid is dat 
u een hoop geld kwijt bent. Want u moet 
goed beseffen dat het in Nederland zo is: als 
een middel aantoonbaar werkt en u hebt het 
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nodig, dan zal iedere arts u dat gewoon 
voorschrijven. Sneller, goedkoper en mét 

bijsluiter.' 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg ver
zekert ons dat de illegale medicijnenhandel 
de volle aandacht heeft. 'In samenwerking 
met de douane proberen we zulke zendingen 
aan de grens te onderscheppen,' zegt voor
lichter W. Annard. De heer Mulder van de 
douane in Rotterdam bevestigt dat. 'Steek
proefsgewijs worden zulke pakketten ge
controleerd. Zit er geen apothekersverkla
ring bij , dan worden medicijnen in beslag 
genomen.' Op ons verzoek zal Mulder na
gaan hoe vaak dat gebeurt. Zijn terugmel
ding is echter onthutsend: 'Sorry, dom van 
me, ik had moeten beseffen dat het gaat om 
zendingen uit Engeland. Dat is Europese 
Unie, vrij verkeer van goederen. Wij mogen 
die pakjes helemaal niet openen ... ' 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt 
de zaak serieus op. Onze informatie zal nage
trokken worden en doorgegeven aan de Brit
se autoriteiten. Maar enkele dagen later blijkt 
dat dat waarschijnlijk het verkeerde land is. 
Er rolt dan weer een envelop van InHome 
Health Services door de brievenbus, met een 
nieuw bestelformulier. Het afzender-adres is 
weer in Londen, maar de brief draagt een 
Beatrix-postzegel. Hij is verstuurd vanuit 
Amsterdam! Argwanend lopen we nog eens 
door het lnHome-dossier. Telefoon hebben ze 
niet. Wel een faxnummer: +31-20-682-4441. 
Dat is ook Amsterdam! Gebeld met de Britse 
Kamer van Koophandel. 'Nee, er is bij ons 
geen firma met die naam geregistreerd.' Een 
Londense televisie-medewerkster gaat op 
ons verzoek een blik werpen in de prestigieu
ze Regent Street. De naambordjes van num
mer 302 melden geen lnHome Health Servi
ces. Ook een wandeling door de gangen van 
het gebouw levert niets op. 

Nederlandse handelaren kunnen via 
Engeland zomaar verboden spullen 
leveren aan Nederlandse klanten 

Het lijkt erop dat lnHome gevestigd is in 
Amsterdam en in Engeland alleen een agent 
heeft die de post verzorgt. Onder bescher
ming door de Europese vrije markt kunnen 
Nederlande handelaren via Engeland verbo
den spullen leveren aan Nederlandse klan
ten. Naspeuringen via Internet leveren de 
naam van één betrokkene op: Erik Tersteeg. 
Op onze vragen verklaart hij 'presence pro
vider' en niet de baas van lnhome te zijn. 
Maar Tersteeg verdedigt de handel wel: de 
'smarties' -besteller is volgens hem zelf ver
antwoordelijk voor de naleving van recep
tuur- en importwetten. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg onderzoekt de zaak. • 
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Gaat Nederland massaal aan de chip
kaart of niet? 

'Wij zijn ervan overtuigd dat Nederland massaal 
aan de chipknip zal gaan. Want ze heeft voordelen 
voor winkeliers, gebruikers en banken. Het is het 
meest doelmatige betaalmiddel dat we kennen. De 

chipknip is straks ook te gebruiken als strippenkaart, par
keerkaart, bibliotheekkaart, collegekaart en telefoonkaart. 
Ook kunnen spaarprogramma's als Air Mi les meeliften.' 

Wat betekent de chipkaart voor de banken? 

'Winkeliers storten nu hun geld af bij de bank; die telt alles 
weer en stort het af bij De Nederlandsche Bank en die 
brengt het opnieuw in omloop. Een uitermate duur proces. 
Dat wordt efficiënter en goedkoper met de chipknip. Het 
voordeel zit in de totale kosten van het betalingsverkeer 
niet zozeer in de tarieven die we in rekening brengen.' 

Wat betekent de chipkaart voor de winkeliers? 

'In vergelijking met de kosten van contant geldtransacties, 
of de kosten van eurocheques of PIN, is de chipknip voor 
de winkelier gemiddeld het goedkoopst.' 

Wat betekent de chipkaart voor de consument? 

'Ze is handig, veilig en snel. Zonder pincode kan de consu
ment met de chipknip elektronische betalingen doen. Bin
nen eenjaar kan dat op 200-duizend plaatsen in Nederland, 
twee keer zoveel als PIN.' 

Wie draait er op voor de kosten? 

'De chipknip is het goedkoopste betaalmiddel. Er is dus 
geen enkele reden om de transactiekosten door te bereke
nen aan de consument. Alleen worden de kosten voor de 
winkelier beter zichtbaar, doordat hij per transactie moet 
betalen. Terwijl de kosten die hij had met kassabehande
ling, tellen en afstorten vaak niet zichtbaar waren. Interne 
ondernemingskosten verschuiven naar extern en daardoor 
lijkt de chipknip duurder terwijl hij dat niet is.' 

Banken en winkels kunnen straks het bestedingspa
troon van de consument volgen. Wat vindt u daarvan? 

'Dat is niet correct. Gewone betalingen met de chipkaart 
gebeuren volledig anoniem. Er worden geen klantgegevens 
meegegeven aan de winkelier. Alleen als je tevens gebruik 
maakt van spaarprograrnma's, stem je er vrijwillig mee in 
dat je persoonsgegevens gebruikt worden voor commer
ciële doeleinden. Zaken als Albert Heijn kunnen dan chip
knip-transacties analyseren. Hoe vaak de klant in de winkel 
komt, hoeveel hij besteedt en waaraan. Daarop kunnen ze 
dan bijvoorbeeld aanbiedingen doen. Maar het is de klant 
zelf die bepaalt waarvoor zijn chipknip gebruikt wordt.' 

Hoe veilig en betrouwbaar Is de chipkaart? 

'Onze chipknip is het veiligste betaalmiddel van Neder
land. De magneetstrip op de pinpas heeft als nadeel dat er 
weinig gegevens op kunnen en dat die ook gemakkelijk te 
lezen zijn. Tot op heden is het niemand gelukt de chipknip 
te kraken. En slaagt iemand daar wel in, dan kan hij één 
kaart misbruiken, maar niet het hele systeem. De bedragen 
die daarmee te roven zijn, zijn dusdanig beperkt dat wij niet 
verwachten dat de misdaad zich hierop zal storten.' 

Wat wordt straks de standaard: de chipper van de Post
bank of de chipknip van de gezamenlijke banken? 
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'Het wordt chipknip. Of de chipper er komt zien we nog 
wel. De toegevoegde waarde daarvan is er volgens mij niet. 
Ze komen met hetzelfde als waarmee de chipknip al op de 
markt is, en met een kleiner bereik. Niemand is ermee ge
baat dat er twee systemen komen in Nederland.' 

is adjunct-directeur is a 
betalingsverkeer van de den 
Rabobank Nederland en van 

als zodanig nauw betrok· den 
ken bij de chipknip. Hij een 

verwacht dat de chip· maa1 
kaart van de banken snel co's 
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Is als econoom verbon· 
den aan de Universiteit 
van Amsterdam. Ook hij 
denk dat de chipkaart 
een succes kan worden , 
maar hij ziet ook de risi · 
co's en nadelige kanten, 
vooral waar het gaat om 
bescherming van de pri· 
vacy. Wat gebeurt er met 
de informatie die over 
ons verzam eld wordt? 

Gaat Nederland massaal aan de chip
kaart of niet? 

'Iedereen krijgt zo'n ding. Maar of mensen hem ook 
gaan gebruiken hangt af van het gemak, de kosten, 
wat er gebeurt als je hem verliest, de opladingsmo
gelijkheden en het aantal plekken waar je ermee 
kunt betalen.' 

Wat betekent de chipkaart voor de banken? 
'Ze krijgen meer informatie over het betalingsgedrag van 
de klant. Nu kunnen ze niet zien wat u doet met het geld dat 
u uit de muur haalt, straks wel. Zij gebruiken die informatie 
voor marketing en klantenacties . Tweede voordeel voor de 
banken is dat het geld langer op hun rekening blijft staan. 
Ze geven daar geen of een hele lage rentevergoeding voor, 
terwijl ze er wel mee kunnen verdienen op de geldmarkt. 
En de banken hoeven minder contant geld in voorraad te 
houden. Ook dat is winst.' 

'Wat betekent de chipkaart voor de winkeliers? 
'Ze hoeven minder kasgeld aan te houden, wat een stuk vei
liger is. En ook zij krijgen informatie over het bestedings
gedrag van de klant. Een nadeel is dat winkeliers per trans
actie moeten betalen. Ik vind dat vreemd. Want de winke
lier doet nu één keer per dag een afstorting bij de bank, 
waarvoor hij één keer stortingskosten betaalt. De bank zegt 
nu toch ook niet: u heeft vandaag 300 klanten gehad en we 
gaan dat 300 keer rekenen. Straks gebeurt dat wel.' 

Wat betekent de chipkaart voor de consument? 
'Voor ons is het vooral gebruiksgemak. Naast betalen kun 
je er ook allerlei andere dingen mee doen. Met name de 
Postbank claimt allerlei extra mogelijkheden voor haar 
chipper. ' 

Wie draait er op voor de kosten? 
'Tussen detailhandel en banken is daarover een politiek 
spel te verwachten. Met de consumenten ligt dat anders. De 
banken kunnen makkelijker de kosten bij hen neerleggen, 
omdat ze niet georganiseerd zijn. Zo moet je je tegen ver
lies van de kaart maar verzekeren. Ik vrees dat het publiek 
financieel het minst kan profiteren.' 

Banken en winkels kunnen straks het bestedingspa
troon van de consument volgen. Wat vindt u daarvan? 

'Op termijn kunnen we daarmee op een hellend vlak ko-
men. Een groot voordeel van het huidige geld is dat het 
anoniem is. Als mensen weten dat alles wat je uitgeeft op
geslagen wordt in het databestand van de bank, kan dat hun 
gedrag beïnvloeden. De vraag is wat de bank met al die 
informatie doet. Die kan verkocht worden, en ook tegen u 
gebruikt door kwaadwillenden. De bedoeling van de priva
cybescherming lijkt te worden aangetast. ' 

Hoe vellig en betrouwbaar Is de chipkaart? 
'Misschien veiliger dan de portemonnee, want die is voor 
zakkenrollers altijd duidelijk zichtbaar. Maar studenten in
formatica zullen met veel plezier de code op de chipkaart 
kraken. Het probleem is dat er allerlei extra's op de chip
kaart komen, zoals toegang tot gebouwen. Iemand die uw 
kaart steelt kan daarvan misbruik maken.' 

Wat moet het straks worden: de chipper van de Post
bank of de chipknip van de gezamenlijke banken? 

'Liefst allebei en nog een paar. Want er zijn weinig klanten 
ooit slechter geworden van concurrentie. Van belang is wel 
dat de technologie op de toonbank voor beide gebruikt kan 
worden zodat de bakker straks niet vijf verschillende appa-
raten heeft staan in plaats van lekkere taartjes.' 

TRIB U NE 2 • 14 FE BRUA RI 1997 25 



De Gordel van Smaragd 

ara 

voor arbeiders 
Bij de ingang van het busstation in Ngabang 
verkoopt Tomas entree-kaartjes. Elke be
stuurder van bus, taxi, bemo of becak moet 
voor 500 rupiah (35 cent) zo'n kaartje ko
pen. Tegen de avond heeft Tomas op die 
manier tienduizenden rupiahs voor zijn baas 
geïnd. Zelf verdient hij er 7000, ongeveer 4 
gulden 50 per dag. 
Hij zegt: 'Het is genoeg om van te leven, 
maar iets sparen kan niet. Daarom zoek ik 
ook naar diamanten.' Diamantduiken is po
pulair onder de arme bevolking van Nga
bang in West-Kalimantau op Borneo. Op de 
bodem van een modderige rivier die de stad 
in tweeën deelt, liggen enorme hoeveelhe
den grind en kiezels met daartussen- heel af 
entoe - een ruwe diamant. Tomas: 'Ik zoek 
met een groep. Dat vergemakkelijkt het 
werk, omdat je samen tunnels in de rivier
oever kunt graven en het vergroot de kans 
datje iets vindt. De beste slag die ik ooit heb 
geslagen, was toen iemand van onze groep 
een diamant van 6,5 karaat vond. Die steen 
was 22 miljoen rupiah waard! We waren met 
z'n tienen, dus kregen we allemaal 2,2 mil
joen (ongeveer 1500 gulden). Jammer ge
noeg gaan er jaren overheen voor je weer op 
zo'n grote stuit. En wie weet is het dan wel 
voorbij . Er zijn al verschillende Maleisische 
bedrijven die een stuk van de rivier willen 
kopen .' 
Vanwege de geringe kans op succes en om
dat de concurrentie op de beste plekken 
moordend is, nemen sommige diamantzoe
kers enorme risico's. Zij duiken op plaatsen 
waar door erosie of graafwerk de oevers zijn 
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uitgehold, of graven met hun blote handen 
onder kolossale rotsblokken die op de bo
dem van de rivier liggen. Elk jaar vindt een 
aantal wanhopige gelukzoekers de verdrin
kingsdood doordat zij onder zand worden 
bedolven, of hun handen beklemd raken on
der verzakkende rotsblokken. Zo betalen de 
werkers een hoge prijs voor de edelstenen 
uit de rivier in Ngabang. 

Met de arbeidsonrust groeit ook de 
populariteit van de vakbonden 

Tientallen miljoenen Indonesiërs moeten, 
net als Tomas, keihard werken voor een ka
rig inkomen. De spectaculaire economische 
groei van de afgelopenjaren (ruim 7 procent 
over 1996) heeft het aantal rijken in het land 
weliswaar flink doen toenemen, maar de 
meerderheid van de 200 miljoen Indonesiërs 
deelt slechts mondjesmaat of helemaal niet 
in die 'welvaart'. Vandaar de groeiende ar
beidsonrust in het land. Vandaar ook de stij
gende populariteit van de vakbonden, de 
enige openbare organen die enige invloed 
op de politiek kunnen uitoefenen. Diezelfde 
vakbonden worden echter steeds heviger 
onderdrukt door de Indonesische overheid. 
Het bekendste voorbeeld is de recente ver
oordeling van vakbondsleider Mukhtar Pak
pahan. Als leider van de onafhankelijke vak
bond Welzijn was hij betrokken bij stakin
gen in de Sumatraanse stad Medan. Hoewel 
Pakpahan eerder door het Hooggerechtshof 
werd vrijgesproken, kreeg hij van datzelfde 
Hof in november alsnog vier jaar gevange-
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• Nergens is de welvaart zo onrechtvaardig verdeeld als in de grote steden 

nisstraf opgelegd 
voor zijn rol in de 
stakingen. Alom 
wordt aangenomen 
dat dit gebeurde on
der politieke druk. 
'Als zelfs vrijspraak 
door het Hoogge
rechtshof geen ga
rantie meer biedt te
gen vervolging,' zo 
reageerde een kriti-

Wie opkomt 
voor de werkende 

massa, haalt 
zich de woede 

van de regering 
op de hals 

razendsnelle vernie-
tiging van het regen
woud in zijn land 
maakt hij zich geen 
zorgen. 'We doen te
genwoordig aan her
bebossing. Dat ge
beurt nu nog op klei
ne schaal, maar het 
begin is er. En er 
zijn nationale par
ken waar de houtkap 

sche advocaat, 'dan is Indone
sië niet langer een rechtsstaat.' 
En zijn rechten van arbeiders 
niet meer dan mooie woorden. 

Aan een bar in Ujung Pandang, 
een bruisende havenstad in 
Zuid-Sulawesi, zit Sahari. Hij 
drinkt een energy-drink en 
kletst wat met twee butterflies, 
prostituees die elke avond in 
gelegenheden als deze op jacht 
gaan naar mannen met geld. 
Sahari werkt voor een interna
tionale houtexporteur. Hij reist 
heel Indonesië af om partijen 

• Vakbondsleider 
Mukhtar Pakpahan: 

is verboden. Bovendien, elke 
boom die wij kappen brengt 
meer dan genoeg op om een 
airconditioner van te kopen. 
Dus van de opwarming van de 
aarde als gevolg van ontbos
sing zullen wfj in ieder geval 
geen last hebben.' Hij moet er 
zelf smakelijk om lachen. Sa
hari is een opgewekt man. De 
enige vraag die hem de laatste 
tijd wel eens uit zijn slaap 
houdt is deze: moet hij zijn 
kinderen nou naar een univer
siteit in Amerika of Australië vier jaar celstraf 

tropisch hardhout op te kopen voor bedrij
ven uit Japan, Duitsland, Nederland en 
Frankrijk. Daarmee verdient hij genoeg om 
er twee huizen en drie auto's op na te hou
den. En om zich tijdens zijn reizen te laten 
amuseren in de duurdere uitgaansgelegen
heden. 

De rijken maken zich niet druk over 
de vernietiging van het regenwoud 

'Het is mooi werk,' zegt Sahari. 'Je ziet wat 
van de wereld en het betaalt goed.' Over de 
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sturen? 
Hoe onrechtvaardig de welvaart in Indone
sië wordt verdeeld, is nergens zo duidelijk 
zichtbaar als in de grote steden. Vuilopha
lers en andere ongeschoolde arbeiders moe
ten zien rond te komen van 3000 rupiah per 
dag (2 gulden 25). Velen zijn daarom aange
wezen op huizen van bordkarton en golf
plaat. En sturen ook hun kinderen uit wer
ken. Anders is er domweg niet genoeg te 
eten. De inkomens en leefwijze van mensen 
uit de snel groeiende wereld van de haute f i
nance steken daar schril bij af. Het gezag
hebbende tijdschrift Asiaweek vroeg zich 
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onlangs op het schutblad af: Verdient u wel 
genoeg? Ironisch genoeg verdient 90 pro
cent van de bevolking niet eens voldoende 
het blad te kunnen aanschaffen. Maar deze 
brandende vraag was dan ook gericht aan 
Indonesische effectenhandelaren en ban
kiers die maandelijks gemiddeld 20 duizend 
dollar (een slordige 34 duizend gulden) ont
vangen, exclusief commissies, bonussen, 
opties en andere extraatjes. De inkomens 
van top-industriëlen liggen zelfs nog vele 
malen hoger: zij schrijven jaarlijks miljoe
nen dollars bij op hun (meestal overzeese) 
bankrekeningen. 

Pas nadat achttien bouwvakkers de 
dood vonden, kwam er onderzoek 

De enorme welvaart van de Indonesische 
elite is terug te vinden in wolkenkrabbers 
vol luxe-appartementen en winkelpaleizen, 
die met name in de miljoenenstad Jakarta in 
hoog tempo uit de grond worden gestampt. 
Daarbij wordt vaak wel bezuinigd op kos
ten, maar niet op mensenlevens. Alleen al 
bij de bouw van het Taman Anggrek woon
en winkelcomplex in Jakarta zijn het afgelo
pen jaar achttien bouwvakkers om het leven 
gekomen. Pas na de achttiende dode werd 
een politieonderzoek gelast. Een particulie
re bewakingsdienst had eerder de toegang 
ontzegd aan controlerende ambtenaren van 
de arbeidsinspectie. 
Veiligheid op het werk is een van de belang
rijke strijdpunten van de onafhankelijke In
donesische vakbeweging. Ook daarom is de 
Indonesische elite er alles aan gelegen om 
de vakbonden te onderdrukken: veiligheids- . 
maatregelen op het werk kosten immers 
geld en drukken de astronomische winsten. 

Zo ongelijk is het 
verdeeld in Indonesië 

Beroep maandloon in guldens 

Landarbeider 40 
Vuilophaler 60 
Fietstaxi-rijder 90 
Geschoolde productiewerker 400 
Journalist 850 
Arts in overheidsdienst 3100 
Arts bij een privé-kliniek 5100 
Partner in architectenbureau 8500 
Directeur middelgroot bedrijf 19000 
Directeur groot bedrijf 23000 
Effectenhandelaar 34000 
Bankier 34000 

Indonesië kent geen inkomstenbelasting. 
De bedragen zijn dus zowel bruto als netto. 
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Ook op goede dagen krijgt Harl 
hoofdpijn van de zorgen 

Hari heeft een goede dag gehad. Hij heeft 
van zon opgang tot zonsondergang met een 

vrachtwagen koko noten vervoerd voor de 
k ko plantage in Panganderan op Zuid
Java. Daarmee heeft hij 18 duizend rupiah 
( 12,50 gulden) verdiend. Nu zit hij in de 

buurtwanmg en eet een ijsje van 1500 ru
piah. Hari ' buurman houdt het bij een kop 
thee van 300 rupiah. Hij is landarbeider en 
krijgt als dagloner in de rijstvelden 1500 
rupiah (I gulden) per dag. Met een dagloon 
an 18 duizend rupiah zou Hari dus heel 

tevreden kunnen zijn. Alleen: gisteren ver
diende hij slecht tweeduizend rupiah en hij 
heeft geen idee of er morgen wéér werk voor 
hem is op de plantage. Ook op een goede 
dag maakt Hari zich dus zorgen. 'En al die 
10rgen,' zegt hij, 'daar krijg ik hoofdpijn 

an.' 

Op het platteland regeert de 
willekeur van projectontwikkelaars 

en corrupte overheden 

De mee te Indone iërs op het platteland 
zijn afhankelijk van de opbrengst van hun 
eigen kleine moe tuintjes om het magere 
inkomen aan te vullen. Daarom is het extra 
schrijnend dat zij zijn overgeleverd aan de 
willekeur van grote projectontwikkelaars 
en corrupte overheden, die hun zonder om
wegen van hun bezit kunnen beroven. Bij 
de onafhankelijke Nationale Mensenrech
tencommissie in Jakarta komen jaarlijks 
vele honderden klachten binnen van men
sen die van de ene op de andere dag van 
hun gr nd en uit hun huizen zijn verjaagd 
om plaat te maken voor palmolie-planta
ge , luxe-hotel of goltbanen. Dergelijke 
onteigeningen gaan meestal onder dwang 
en van een financiële compensatie is zel
den prake. Geen wonder dat die Mensen
rechtencommi ie, die de klachten grondig 

nderzoekt, enorm geliefd is onder de be
volking. En geen wonder ook dat die com
mi sic (d or pre ident Soeharto zelf in het 
leven geroepen om de groeiende onrust te 
bezweren) inmiddel hevig wordt bekriti
seerd door de regering. 'De commissie,' 
waarschuwde de minister voor Politieke 
Aangelegenheden en Veiligheid in decem
ber, ·gaat regelmatig haar boekje te buiten, 
door zich te bemoeien met zaken die niet 
tol haar taakom chrijving behoren. ' In In
donesië i dat een niet mis te verstane 
waar chuwing. Wie echt opkomt voor de 
werkende ma a haalt zich de woede van 
de ondememer op de hals - en dus de 
woede van de regering. • 

BRIEVE]I 
Ongenuanceerd 

H
elaas tref ik in SP-kringen, en 
ook in het boekje van Jan Ma
rijnissen, vaak te ongenuan

ceerde aanvallen op het marktdenken. 
Dat een rigoureus doorgevoerd markt
denken tot ongewenste uitwassen leidt, 
staat als een paal boven water. Zo gaat 
in het meest ontwikkelde land ter wereld 
extreme rijkdom samen met barbaarse 
sociale omstandigheden voor de arme
ren. Maar iedere filosofie die tot het 
uiterste beleden wordt, leidt tot uitwas
sen. Door slechts daarop te focussen zie 
je de goede kanten over het hoofd. Juist 
dankzij marktwerking kunnen ook de 
armeren in onze samenleving zich nog 
enige luxe permitteren, die niet te beta
len was in de staatswinkels van het 
voormalige oostblok. 
Aan het marktdenken zitten ook uitste
kende kanten, die juist kunnen leiden tot 
meer gelijkheid. Stel je voor wat er met 
de kosten van de gezondheidszorg zou 
gebeuren als er net zoveel artsen worden 
opgeleid als metselaars die elkaar met 
hun tarieven ook moet beconcurreren. 
Het grote probleem van het marktme
chanisme is meer dat het eigenlijk een 
machtmechanisme is: de machtigste 
groepen weten zich doeltreffend af te 
schermen van marktwerking. De taak 
van de SP zou niet zozeer moeten zijn 
om het marktdenken te bestrijden, maar 
om het in álle lagen van de samenleving 
op een verstandige manier ingevoerd te 
krijgen. Het gaat in wezen niet om de 
markt maar om de macht. 

200 Gulden 

Groningen, 
Max Kok 

I n een oude melkfabriek naast ons 
huis heeft zich een bedrijf gevestigd 
dat dierensnacks produceert. Bij het 

bakproces komt een vieze, misselijk
makende stank naar buiten. Daarnaast 
wordt er afvalwater geloosd op onze 
sloot. Toen het bedrijf een vergunning 
aanvroeg op grond van de Wet Milieu
beheer, hebben wij dan ook bezwaar 
aangetekend. Enkele dagen later al kre
gen wij antwoord: bezwaar ongegrond. 
Omdat we het daarmee absoluut niet 
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eens waren, gingen we in beroep bij de 
Raad van State. Na een paar dagen 
kregen we antwoord: ons beroep is niet 
ontvankelijk, tenzij we binnen vier 
weken 200 gulden overmaken! Vrijstel
ling of vermindering hiervan is niet 
mogelijk. 
Zo worden mensen die zich willen 
inzetten voor het milieu op een onrecht
vaardige manier achtergesteld ten op
zichte van bedrijven. Gelukkig kan ik 
meedelen dat we met de buurt die 200 
gulden verreweg bij elkaar hebben 
gekregen, een blijk van solidariteit! 

Siliconen 

Nieuwleusen, 
Jan Gerrits 

N
a mijn tweede kind in 1970 
had ik ontzettende hanghor 
sten. Ik schaamde me en ben 

na verloop van tijd naar de dokter ge
gaan. Na goedkeuring van het zieken
fonds kwam ik bij plastisch chirurge P. 
terecht. We waren het eens dat borstver
kleining het beste was. Maar eenmaal 
uit de narcose, zei ze mij dat ze er sili
conen in gedaan had, waar ik nog nooit 
van gehoord had en waarover we ook 
niet gesproken hadden. Ik was er hele
maal niet blij mee, voelde me een opge
stopte aap. Al gauw kwamen er proble
men: pijn, pijn en nog eens pijn. Mijn 
borsten voelden aan alsof er twee ste
nen in zaten, keihard. Een BH kon ik 
niet meer verdragen, ik sliep in een 
badpak om iets steun te hebben. Na tien 
jaar ging ik terug naar het ziekenfonds 
om vergoeding te vragen voor een her
steloperatie. Ik moest die man mijn 
borsten laten zien en toen zei hij: 'Het 
ziet er toch goed uit?' Uiteindelijk 
kwam ik weer terecht bij dezelfde chi
rurge. Na de operatie heeft ze drie da
gen niet naar me gegeken, tot ik vroeg 
om het verband te verschonen. Ze had 
het heel grof gedaan; mijn linker borst 
heeft nu een lelijk litteken. Dat en tien 
jaar pijn als gevolg van iets waar ik niet 
om gevraagd had. 

Heerlen, 
Margriet Gielkens-Houben 
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DE 

H 
et gaat heel goed 
met de Nederland
se economie. Zo 
goed, dat de ons 

omringende landen 
met afgunst 
naarons 
kijken. De 
winsten stij
gen , de werkgelegen-
heid neemt alsmaar toe . Zelfs de belasting
opbrengsten stijgen fors . ledereen die het goed 
gaat roept het van de daken: 'Er is geen mooiere 
kleur dan paars! ' 
Kok wordt op handen gedragen door ondernemend 
Nederland. Uit een onder hen gehouden onderzoek 
bleek zelfs dat zij hem beter vinden dan Lubbers. 
En eerlijk gezegd, de juichstemming onder de grote 
ondernemers in het land komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. De vrije markt, dus daar waar het 
grote geld verdeeld wordt, wordt als gevolg van het 
kabinetsbeleid steeds groter. Vele tientallen miljar
den guldens die eerst zonder winstoogmerk in de 
collectieve sector aan nuttige zaken besteed wer
den, zijn op de vrije markt gedumpt. Staatsbedrij
ven , ook die forse winst maakten, werden geprivati
seerd. De nog resterende staatsaandelen worden 
stap voor stap van de hand gedaan. 
In de jaren dat de PvdA onder leiding van Kok deel 
uitmaakt van de regering zijn grote, voorheen niet 
haalbare, wensen van ondernemend en rechts 
Nederland op het terrein van zorg en zekerheid 
gehonoreerd. Daarnaast werd veel van wat er over
bleef van ons sociaal zekerheidsstelsel - en dat is 
nog steeds niet niks - overgedragen aan de vrije 
markt. Aanvullende verzekering, loondervingsverze
keringen bij ziekte en nabestaandeverzekeringen, 
om maar een aantal voorbeelden te noemen, zijn 
zaken waar vooral ondernemend Nederland zich 
aan mag verrijken. En zij doen dat ook. Vrijwel 
dagelijks vallen er pakketten met aanbiedingen in 
de brievenbussen. 
Helaas, bij zo'n anderhalf à twee miljoen gezinnen 
vallen deze aanbiedingen tevergeefs op de deur
mat. Simpelweg omdat zij de meeste van deze 
aanbiedingen niet kunnen betalen. Het betreft hier 

sen die gedu
rende de 
periode-Kok 

op zo'n 14 
procent achterstand 

zijn gezet. Het gaat ook om mensen die als gevolg 
van de privatisering van de Ziektewet niet meer aan 
de bak komen omdat de particuliere verzekerings
maatschappij te veel premie voor hen vraagt. Voor 
deze groepen van onze bevolking - voor een be
langrijk deel behorend tot de traditionele aanhang 
van de PvdA - zijn andere oplossingen bedacht. 
Een koudetoeslag, een gratis kunstgebit , een krant 
van de sociale dienst of een bon voor het repare
ren van de wasmachine. Liefdadigheid, willekeur en 
eenmalige uitkeringen is hun paarse aandeel in de 
opbrengst van de economische groei. 
De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft 
het er maar druk mee. Hun motto lijkt te zijn : 'Weg 
met het kunstgebit uit het ziekenfondspakket, des 
te meer mensen profiteren van ons plan voor een 
gratis kunstgebit.' 'Weg met het minimumloon voor 
alleenstaanden, des te meer mensen profiteren 
van ons plan voor een koudetoeslag. ' 
De strijd om de verdeling van de hogere belasting
inkomsten is al verloren voordat hij is begonnen. 
De 'rijken ' in ons land delen in ieder geval net zo 
hard mee als de 'armen '. Rechts Nederland blijft 
lachen. Van al die lovende ondernemers zegt 
slechts 4 procent op de PvdA te gaan stemmen. 
Als de PvdA onder leiding van Kok voor de derde 
keer de kiezers belooft dat de sociale zekerheid en 
andere voorzieningen door een kabinet met de 
PvdA erin niet zal worden aangetast, dan zullen ze 
de 36 of 37 zetels wel halen. Of dat voldoende zal 
zijn om de WD voor te blijven zal de tijd wel leren. 
Ik denk echter dat dit niet het geval zal zijn. 

Frans Moor was kamerlid voor de PvdA. 
In 1991 verliet fz ij de f ractie uit onvrede 
over het WAO-beleid van Lubbers/Kok. 
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0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

f 15,-

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 SWEATER 
SP f 25,-

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 f s,-
0 Koud hè? 

) De wirwar van koudetoeslagen in Nederland. 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachteliboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u', 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP 

0 Va11 kwaad tot erger 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy
schending door de nieuwe bijstandswet, oktob 
1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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

0 lndividllele ltu11rsubsidie: Ter11g naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerfraa 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest· 
fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart I996, 
Comité Asbests lachtoffers . 

0 Asbest: De dubbele lijdensweg 
of: Waarom er een asbestfonds moet komen 
januari I 995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel e11 te wei11ig 
de balans van een jaar WVG, augustus 1995, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Door de wet geha11dicapt 
De klachten over de wet voorzieningen 
gehandicapten in beeld, november I 994, 
Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 WVG, ee11 wet vol ha11dicaps 
J augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Flitstrei11? Over bestaand spoor! 
Inspraakreactie van de Socialistische Partij , 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Tweedelilig en de gevolgen voor de gezond/111 
Sociaa l ~economische gezondheidsverschi llen e 
het overheidsbeleid in Nederland, maart 1994. 
SP. 

0 Klei11 afval, groot bedrog 
De verwerking van klein chemisch afval, april 
1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 199" 
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DEZE TRIBUNE 
Sterk staaltje 

eensgezindheid 
Het grote Europa-debat is eindelijk 
begonnen. Volgens sommigen vijf jaar 
te laat, maar daar geloof ik niks van. 
Als Nederland niet wil opgaan in een 
ondemocratische Europese super
staat, dan doen we dat gewoon niet. 
En dtlt we niet willen, blijkt uit harde 
cijfers. De enquête die het NIPO hield 
in opdracht van de SP toont aan dat 
nog slechts 14 procent van de Neder
landers vindt dat we meer bevoegd
heden moeten overdragen aan de 
Europese Unie. De SP had haar Euro
Nee-campagne, die al heellang voor

bereid wordt, op 
geen beter moment 
kunnen starten. 
Meer macht voor de 
Europese Unie, 
daarover moet op 

flemrtm Beekus. zijn minst een refe-
lwofdrt'dacteur rendum gehouden 

worden , vindt 64 
procent van de mensen. 
Wat zeer opvalt is dat de meeste 
kiezers het volkomen oneens zijn met 
hun eigen partij. Behalve de aanhan
gers van de SP. Meer dan 80 procent 
van hen is tegen uitbouw van de EU 
en liefst 90 procent wil daarover een 
referendum. De SP-achterban is daar
mee absoluut koploper. Ik ben daar 
razend trnts op. Daarom· krijgt u bij 
deze Tribune als extraatje de Euro
Nee krant. Zodat u ook uw buren kunt 
laten nakijken of ze wel voor de juiste 
partij gekozen hebben. 

nieuwsblad van de Socialistische PartiJ, jaargang 33 nr 14 maart 1997 

6 
4,4 miljoen Nederland bedrijven 
sport in clubverband. Maar daarmee 
is het goede njeuws wel verteld. De 

sportverenigingen kampen 
met gebrek aan geld en aan 

vrijwilligers. Reactie van 
de overheid: Sport is van 
groot belang en zoek het 
verder maar zelf uit. 

'Ze zeggen dat het gemiddeld 
goed gaat met het mjlieu. Maar 14 vervuiling gebeurt njet 

gerruddeld. Die gebeurt concreet 
op bepaalde plaatsen, door 
bepaalde bedrijven. Wat we 
nodig hebben is een groep 
mensen die het lef hebben om 
daar de pijp in te kruipen,' 
zegt Rerru Poppe, die jaren
lang zelf het voorbeeld gaf. 

16 'Soldaten moeten tegen een 
stootje kunnen,' meende de 
generaal. En dus werden zij - in 

tegenstelling tot het burgerpersoneel - op 
geen enkele manier beschermd tegen het 

asbeststof dat 
ronddwarrelde in 
de Cannerberg, 
een ultra-gehei
me NAVO-com

---'-'"-"---......_.:;;a mandocentrale. 

~METER 
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2 2 ~ijftienduizen? mil- e 
JOen gulden wmst 
boekte Shell in het 

afgelopen jaar. Waar komt dat onvoorstel
bare bedrag vandaan? En: waar blijft het? 

2 6 
Papa Soeharto gaf het voor
beeld; zijn zes kinderen volgen 
het gretig na. Zelfverrijking is 

de belangrijkste bezigheid van de heersen
de kaste in Indonesië, waarbij de presiden
tiële farrulie alle records weet te breken. 

4 Het Binnenhof 
5 Marijnissen 

11 Help/Ons Medisch Centrum 
12 Aktie 
19 Help/SP-Hulpdienst 
20 Bulletin Board 
21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: Minimumloon 
29 Brieven 
30 Gastcolumn: Ton van Reen 
31 Theo de buurtconciërge 
32 Portret: Jan Marijnissen 
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Lozing van ladingresten door binnenschepen toch aan banden 

G
een 160, maar slechts 
15 stoffen mogen door 
binnenschepen in het 

water geloosd worden. De 
Kamer nam een motie van 
SP' er Remi Poppe aan, die 

Johan V. betaalt 

geen belasting 

J 
ohan V. 'de hakke
aar' betaalt wel zijn 
peperdure advocaat, 

maar de belastingdienst 
vist achter het net. SP
fractievoorzitter Jan Marij
nissen stelde er boze vra
gen over aan minister 
Zalm van Financiën en 
Sorgdrager van Justitie. De 
SP' er wil weten of de 
belastingdienst geen prefe
rent schuldeiser is. Marij
nissen vraagt zich ook af 
of de advocaat van Johan 
V. een strafbaar feit begaat 
als hij zich laat betalen uit 
drugsopbrengsten. 

Loon banenpoolers 

structureel te laag 

H et salaris van banen 
poolers is te laag. BIJ 
1 op de 10 is loonbe

slag gelegd vanwege schul
den en 66 procent staat con
stant rood biJ de bank. Dat 
blijkt uit onderzoek van de 
AbvaKabo. In 1996 bleek al 
dat driekwart van de Rotter
damse banenpoolers In ernsti
ge financiële problemen ver
keert. Reden voor SP-kamer
lid Jan Marijnlssen om aan de 
bel te trekken biJ minister 
Melkert van Sociale Zaken. 
'Banenpoolers verdienen 
hooguit het minimumloon en 
stromen niet of nauwelijks 
door naar reguliere, beter 
betaalde banen,' aldus Marij
nlssen. 'Daarom pleit Ik voor 
structurele loonsverhoging.' 

4 

stelde dat de Praktijkrichtlijn 
Duwbakken in Nederland moet 
blijven gelden, ook al is er nu 
een Europese richtlijn die Jo-

zing van veel meer ladingresten 
toestaat. Poppe betoogde dat de 
oude richtlijn beter is voor het 
milieu en prima te handhaven. 

VOO!< M!JN ~f(/ OOI<r 
IK t?~ Sf W~l.-- 1Wf~ 
VINGf:R1'JeS OMHOOG 
1~ S1~K~N ... 

Remi Poppe én Neelie Kroes willen 

parlementaire enquête over TCR-schandaal 

H amvraag in het parle
mentaire onderzoek 
naar de TCR-affaire is 

of Neetie Kroes, destijds minis
ter van Verkeer en Waterstaat, 
bewust waarschuwingen voor 
gebroeders Langeberg in de 
wind sloeg bij het toekennen 
van tientallen miljoenen subsi
die. De broers kregen die voor 
een verwerkingsinstallatie voor 
scheepsafval in de Rotterdamse 
haven. Op dat moment was hun 
aanpak in Amsterdam al be
rucht bij justitie. De vervuiling 

door TCR van de Rotterdamse 
haven groeide uit tot een van 
de grootste milieuschandalen 
van Nederland. De Langebergs 
zijn inmiddels veroordeeld, 
maar over de politieke verant
woordelijkheid bestaat nog 
steeds geen duidelijkheid. Niet 
alleen SP' er Remi Poppe, die 
persoonlijk Neelie Kroes ver
hoorde, pleit voor een parle
mentaire enquête. Dat doet ook 
Kroes zelf. Zij wil zich 'met 
twee vingertjes in de lucht' ver
weren tegen de aantijgingen. 
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Nederland taboe Na kunt 

voor Duits afval 
a ma 

Duitsland zal ervoor kabi1 
zorgen dat er geen weer 
daar ingezameld fond. pakket. 

'Grüne Punkt'-afval meer na het kabinet b~ 
Nederland komt. Dat zegt raad, de FNV 
milieuminister De Boer In hadden: hond 
antwoord op SP-vragen. De zich de aansc 
Duitsers zullen het plastic woon niet me 
afval voortaan zelf verwerke v orzicning ~ 

gooid door rn 
Geritsel en gekonkt Bor t. Met tel 

in de Eerste Kame januari zal 75 
vergoed word 

K orthals Altes (VVD) een jaar p d , 
wordt de nieuwe voo beschouwt he 
zitter van de Eerste ge overwinnil 

Kamer. VVD, PvdA en CDA overige tandz 
hebben dat geregeld in een men zit. Een ) 
procedure die SP-senator Jan aanvullend v( 
de Wit bestempelt als 'onrnis· v or volwa 1 

kenbaar ondemocratisch'. De pakket i ven 
Wit: 'Alles is buiten de karnel tandart en uil 
geregeld in een onderonsje ren dat men 1 
waarbij een aantal baantjes is arts mijden. U 
verdeeld.' De SP' er had een gezondheid ti 
ander voorstel. 'Laat de Eers1 weinig geld 
Kamer kiezen zonder fractie· SP-kamerlid 
discipline en zonder geritsel e ing destijds 
gekonkel in achterkamertjes.' te halen was 
Dat voorstel kreeg echter geet ciëie en ideol 
meerderheid. het introduce 

Kwijtschelding 

verruimen! 

E 
en heel klein beet· 
je spaargeld zet al 
een dikke streep 

door de mogelijkheid van 
belastingkwijtscheld Ing. 
Dat is een slechte zaak, 
vindt de SP-fractie. Het 
kabinet prijst kwijtsche~ 
ding aan als middel om 

erminderen 
ho p dat de 
moed opbre 
regel ter di c 
m ndgezon 

re ge 
snel groeien 
hyp theekre 
het CBS is d 

armoede te bestrijden. trek opgelop 
Dan moeten ook dezelfde miljard in 1 
spaargeldnormen gelden miljard vorig 
als bij de bijstand. De SP de chatki t 
heeft de regering lnmld· 
d~ls gevraagd de regels 
aan te passen. 
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Na kunstgebit: nu de hele tandzorg terug in ziekenfonds! 

a maanden oebatten heeft het 
kabinet be loten de kunstgebitten 
weer op te nemen in het zieken-

~ nd~pakket. Onderzoek in opdracht van 
het kabinet beve tigde wat de Ziekenfonds
raad, de FNV en de SP al lang vastgesteld 
hadden: honderdduizenden mensen konden 
ZICh de aan chaf van een kunstgebit ge
woon niet meer permitteren nadat deze 
v rziening uit het basispakket was ge-
go id d or mini ter van Volk gezondheid 
8 rst. Met terugwerkende kracht tot l 
januari zal 75 pr cent van de kosten weer 
vergoed worden. De SP, die al meer dan 
een Jaar op de kwe tie gehamerd heeft, 
bes h uwt het kabinet besluit als een stevi
ge o erwmning, maar wijst erop dat de 
overige tandzorg nog teed in de proble
men 7it. Een kwart van de mensen is niet 
aanvullend verzekerd sinds de tandzorg 
v r olwa senen uit het ziekenfonds
pakket i. verwijderd. CBS-statistieken en 
tandansen uit achter landswijken signale
ren dat men en met lage inkomens de tand
arts mijden. De ver chillen in de mond
gezondheid tus en men en met veel en 
wemig geld nemen daarmee weer toe. 

P-kamerlid Jan Marijnissen: 'De beslis
ing de tijd om de tandzorg uit het pakket 

te halen was enkel ingegeven door finan
ciële en ideologi che motieven. Namelijk 
het intr duceren van marktwerking en het 
erminderen van de collectieve lasten. Ik 

hoop dat de coalitiepartijen nu snel de 
moed opbrengen om de hele tandzorgmaat
regel ter di. cu ie te tellen. Voordat de 
m ndgezondheid in Nederland afneemt en 

het aantal mensen met kunstgebitten weer 
gaat toenemen.' Marijnissen zal hierover 
op korte termijn een debat aanvragen. 

De grootste misverstanden over Europa 
.•.. 

Eurovoorlichting heeft hoog 
fabeltjeskrant-gehalte 

I n de Europa-campagne van Postbus 

51 komen de nadelige gevolgen en 

de kritiek op de EMU totaal niet aan 

de orde. De campagne Is eenzijdig, niet 

objectlef en nauwelijks Informatief, aldus 

de SP. De overheldsbrochure 'Eurofabels' 

heeft Inderdaad een hoog fabeltjeskrant

gehalte, aldus fractievoorzitter Jan Marij· 

nissen. Hij vraagt premier Kok en minls· 

ter Van Mierlo om neutraler voorlichting. 

'Waarom Is gekozen voor de thema's 

drinkwater en studiebeurzen, terwijl die 

in Europa momenteel niet op de agenda 

staan? Waarom Is niet gekozen voor 
onderwerpen waarover het nu wél gaat, 

zoals de toetredingscriteria voor de EMU 

en de afschaffing van het veto-recht van 

landen waar het gaat om buitenlands en 

veiligheidsbeleid?' vraagt de SP'er. 

Maatregelen nodig tegen explosie hypotheek-aftrek 
P-kamerl id Remi 
Poppe wi l maat
regelen tegen de 

snel groeiende aftrek van 
hypotheekrente. Volgen 
het B is di fiscale af
trek opgelopen van 16,2 
miljard in 1990 tot 22,7 
miljard vorig jaar. Dat ko t 
de schatki t per jaar zo' n 3 
miljard extra, nog meer 
dan de totale rijk uitgaven 
aan huur ub idie. Poppe 
vraagt mini ter Zalm van 

Financiën en staatssecreta
ris Tommei van Volkshuis
ve ting of dit nou 'gelijke 
behandeling van huurders 
en kopers' is. 
De SP' er wijst erop dat de 
totale hypothecaire schuld 
in Nederland - die eind 
1996 al 372 miljard gulden 
bedroeg- grote risico 's 
voor het Rijk inhoudt. Een 
rente tijging met één pro
cent zal de staat all ,7 
miljard extra kosten. En 

door de komst van de EMU 
is de kans op zo' n stijging 
niet denkbeeldig, aldus 
Poppe. 
De SP wil snel aftopping 
van de hypotheekrente
aftrek boven 250.000 gul
den. Hiervan zal een mati
gend effect uitgaan op de 
prijsontwikkeling van 
koopwoningen. En dat is 
goed, want van de huidige 
stijging profiteren vooral de 
banken. 
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MARIJNISSEN 
Modern 

ouderwets 
Ruud Vreeman , nu PvdA-burgemees

ter van Zaanstad, was in 1991 eens 
te gast bij 'Het Capitool'. Hij werkte 
toen nog bij de Vervoersbond FNV. 
Het was de tijd van de grote WAO
discussie. De PvdA sprak over een 

moderniseringvan de WAO. Vreeman 
zei in die uitzending terecht: 'Hoezo 
modernisering? Dit is gewoon niets 
anders dan terug naar voor de oor
log! ' Inderdaad, mooie woorden 
moesten de ware bedoeling verhul
len. 
Shell wil opnieuw 
prestatiebeloning 
invoeren. Men wil 
daarmee 'de mede

werkers meer ge

richt laten zijn op 

gemeenschappelij-

ke doelen en de- Jan Marijnissen, 

zelfde kant op laten f ractievoorzitter SP 

Jopen '. Mooie woor-
de, maar wat is de bedoeling? Het 
vaste loon wordt 5 procent verlaagd. 
De rest kan worden bijverdiend door 
productiedoelen te halen die het 
management vaststelt. De mensen 
worden beoordeeld als groep. Die 
werkwijze is overgenomen uit Japan. 
De werkplek wordt zo een soort are
na waar mensen elkaar gaan wan
trouwen en in de gaten houden. 'Ben 
je alweer ziek?' 'Kan dat niet wat 
sneller?' 'Door jouw schuld halen we 
de premie niet! ' 
In ons land hebben we helemaal 
geen behoefte aan nieuwe, ouderwet
se jaagsystemen. We hebben al de 
hoogste arbeidsproductiviteit ter 
wereld . En de tol die we daarvoor 
betalen is enorm. Zo zijn er jaarlijks 
250.000 ziekmeldingen als gevolg 
van stress door te hoge werkdruk. 
100.000 mensen zitten om dezelfde 
reden in de WAO. 
Taal is een machtig wapen . Allemaal 
hebben we de neiging te denken dat 
woorden zeggen wat er bedoeld 
wordt. Wantrouwen moet geen uit
gangspunt zijn op de werkplek, maar 
is des te meer nodig als het gaat om 
de woorden van machthebbers. 
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Een wrange waarheid: het maatschap
pelijk belang van de sport wordt steeds 
groter, maar duizenden sportclubs 
staan er allesbehalve rooskleurig voor. 
Om allerlei redenen dalen de inkomsten 
en stijgen de uitgaven. Het is dweilen 
met de kraan open. De politiek kan uit· 
komst bieden. Tot nu toe echter blijft 
het bij mooie woor
den, holle frasen 
en het afschuiven 
van verantwoorde· 
lijkheden. De nood 
is groot onder 's 
lands oprechte 
amateurs. 

al naast de futuristi che Arena, het 
nieuwe tadion van Ajax, liggen de 
voetbalvelden van de Amsterdamse 

amateurclub FC Amstelland. Op het dak van 
het blauwkleurige, tw~e verdiepingen tel
lende clubhui taan een paar grote reclame
borden, maar rondom de vier velden en het 
verharde training veld zelf zijn zulke bor
den schaaa . Achter de doelen hangen oude 
en vcrroe te hekken, in betere tijden be
Mcmd om ballen tegen te houden. Rond het 

middaguur is de 49-jarige Jaap Bijster, voor
zitter van Amstelland, in een klein hokje 
bezig liters thee te zetten voor spelers en 
scheidsrechters. In onvervalst Amsterdams 
vertelt Bijster over zijn dagindeling: ' Ik 
ben vanochtend om zeven uur begonnen. 
Om de velden te keuren. Toen heb ik de 
kleedkamers schoongemaakt. Degeen die 
dat normaal doet was vandaag voor het 
eerst in twintig jaar ziek. Vervol
gens heb ik met een collega de 
cornervlaggen geplaatst en de lij
nen getrokken. Daarna de sleu
tels van de kleedkamers aan de 
scheidsrechters gegeven. En nu 
sta ik thee te zetten. Straks, na 
de wedstrijden, moet ik de 
kleedkamers weer schoonma
ken voor de andere spelers. ' 
We lopen naar de kantine waar Bijsters 
vrouw achter de bar staat. Samen met de 32-
jarige penningmeester Hans Moone. Jaap 
Bijster: 'Vrijwilligers vind je bijna niet 
meer. De leden zijn sportconsumenten ge
worden. Ze verwachten dat alles klaar staat 
als ze hier komen voetballen. Als je probeert 
ze er meer bij te betrekken, krijg je te horen: 

Ik betaal toch mijn contributie.' Penning
meester Moone vult aan: 'De vrijwilligers 

worden ook steeds ouder, ik ben zo'n beetje 
de jongste hier.' 

'Het wordt steeds moeilijker de 
eindjes aan elkaar te knopen' 

Niet alleen de terugloop van het aantal vrij
willigers vormt een bedreiging voor het 
voortbestaan van Amstelland. Hans Moone: 
'Het wordt steeds moeilijker de eindjes aan 
elkaar te knopen.' Jaap Bijster: 'We hebben 
zo'n vijfhonderd leden. In grootte staan we 
ergens tussen de tiende en vijftiende plaats 
van de bijna 250 clubs in Amsterdam. Am-

stelland is nu nog een 
redelijk gezonde 
vereniging. Dat 
komt doordat we 
ons tachtig jaar 
lang rot hebben 
gewerkt. Het club-

gebouw is eigen
dom. Grote schul

den hebben we 
niet. Maar 



moeilijk blijft het.' Moone: 'De inkomsten 
van de Lotto/Toto zijn we kwijt. Het opha
len van de formulieren leverde ons als vere
niging tussen de veertig- en vijftigduizend 
gulden per jaar op. Nu is dat bijna nul. ' 
'Terwijl de inkomsten afnemen, stijgen de 
uitgaven,' zegt voorzitter Bijster. 'De veld
huur is gestegen, we zijn meer kwijt aan 
elektriciteit en al die milieuvergunningen 
kosten ons handenvol geld. Laatst kreeg ik 
van de onderhoudsfirma te horen dat onze 
zes lichtmasten niet meer voldoen aan de 
Arbo-eisen. Natuurlijk moeten die dingen 
veilig zijn voor er iemand naar boven gaat, 
maar de aanpassing kost ons wel duizend 
gulden per mast. . Eigenlijk moeten het dak 
en de pui van ons 20 jaar oude clubgebouw 
vervangen worden. Dat kost 100.000 gulden 
en dat hebben we niet.' 
Moone: 'Een voetbalveld kost ons jaarlijks 
5000 gulden aan huur. Amsterdam is daar
mee nog redelijk goedkoop. Maar de priva
tisering van de sportparken komt eraan. In 
sommige gemeenten betalen clubs 20.000 
gulden huur en moeten ze het veld zelf on
derhouden. ' 
Bijster: 'Sportclubs gaan kapot aan de priva
tisering. Nu al word je door de overheid niet 
als vereniging maar als bedrijf behandeld. Je 
krijgt allerlei brieven die puur op bedrijven 
gericht zijn. De penningmeester moet een 
soort accountant zijn.' 

De sportvereniging is voor een 
groeiend aantal ouders onbetaalbaar. 

Bijster vindt de problemen van zijn club des 
te erger omdat Amstelland zo'n belangrijke 
maatschappelijke taak vervult. 'Tachtig pro-

• Amstelland-voorzitter Jaap Bijster 
is vanaf zeven uur in touw: velden 
keuren, kleedkamers schoonmaken, 
cornervlaggen plaatsen, lijnen trek

ken, thee zetten ... 

De enige die de 
clubs van de 

ondergang kan 
redden is de 

overheid 

cent van de bewoners in Amsterdam Zuid
oost is allochtoon. Dat zie je terug in ons le
denbestand. Mensen leren op de club met 
elkaar omgaan. De kinderen die hier voet
ballen zijn drie keer in de week van de 
straat. Wij proberen ze wat te leren. Kleine 
dingetjes zoals op tijd komen, spullen netjes 
achterlaten en omgaan met elkaar.' 
Maar ondertussen wordt de sportvereniging 
voor een groeiend aantal ouders onbetaal
baar. Bijster: 'Er wonen hier veel alleen
staande moeders. Onlangs moesten we de 
contributie voor de jeugd verhogen van 95 
naar 100 gulden. Ondanks dat kinderen van 
bijstandstrekkers met de gemeentelijke 
stadspas 25 tot 50 gulden korting krijgen, is 
het voor steeds meer ouders niet op te bren
gen. Wij proberen dan een betalingsregeling 
te treffen. Soms lukt dat niet en laten we 
zo'n jongen gewoon voor niks meedoen. 
Wat moetje anders? Tegen zo'njochie zeg
gen: Jij mag niet voetballen, terwijl al zijn 
klasgenootjes dat wel mogen? Per jeugdlid 
leggen wij er vijftig gulden op toe, dat halen 
we uit de kantine-opbrengst.' 

SP-deelraadslid Willem van Drie! is met ons 
mee op bezoek bij Arnstelland en mengt 
zich nu in het gesprek. 'Veel Amsterdamse 
voetbalverenigingen zijn afhankelijk van de 

bierpomp om te overleven. Met de contribu
ties en een beetje sponsoring alleen redden 
ze het niet. De afgelopen tien weken heeft 
alles stil gelegen en dat betekent geen kanti
ne-inkomsten. Ik wed dat er aan het einde 
van dit seizoen vijf tot tien clubs zijn ver
dwenen.' Naast deelraadslid in Zuidoost is 
Van Drie! ook bestuurslid van de Stichting 
Sporthal Gaasperdam en trainer van de 
honkbalclub Xantos . Hij is het niet eens met 
het sportbeleid van de gemeente Amsterdam 
en de stadsdeelraad. 'De afgelopen vier jaar 
heeft de stadsdeelraad 60 procent bezuinigd 
op het onderhoud van sportaccommodaties, 
terwijl de huren almaar stegen, van de gym
zalen bijvoorbeeld met 25 procent.' De 
SP' er is pessimistisch over de toekomst van 
de amateursport. 'Bij gebrek aan vrijwilli
gers zijn clubs gedwongen professionele 
krachten in te huren. Daarvoor moet de con
tributie drastisch omhoog. Maar niemand is 
bereid 750 gulden per jaar te betalen om te 
mogen voetballen. Dus lopen de leden weg 
en dat is dan het einde van de vereniging. De 
enige die de clubs van de ondergang kan 
redden is de overheid. Die moet het maat
schappelijk belang van sport onderkennen 
en financieel over de brug komen.' 

Sport is veel meer dan een gezonde 
en plezierige vrijetijdsbesteding 

De plaats van sport in het alledaagse leven is 
de afgelopen decennia aanzienlijk groter ge
worden. Zo is het percentage sportbeoefe
naars gestegen van 38 procent in 1963 naar 
49 procent in 1994. Het aantal verenigings- . 
leden nam in hetzelfde tijdsbestek toe van 
1,6 miljoen naar 4,4 miljoen. Ook het com
merciële sportaanbod is fors gegroeid. In 
1993 waren er circa 2400 sportscholen en 
fitnesscentra met ongeveer 662.000 leden en 
meer dan een miljoen bezoekers. In de sport 
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zijn 400.000 vrijwilligers actief en 18.000 
beroep krachten. 

port i veel meer dan een gezonde en ple
lierige vrijetijd besteding. Volgens de nota 
'Wat port beweegt' van taatssecretaris Eri
ca Terp tra levert sport een bijdrage aan 'de 

participatie van burger , het creëren van 
werk, integratie van minderheden, bevorde
ring van de volksgezondheid en verbetering 
van de leefbaarheid in achterstandswij ken '. 

outer Huibregt en, voorzitter van het 
0 *N (Nederlands Olympisch Comité 

ederland e Sport Federatie, de grootste 
5portkoepel) telde drie jaar geleden: 'De 
\ rtvereniging heeft zich al bewezen als 
h dendaag e ontmoetingsplaats. De 
s rtvelden hebben de dorps
pleinfun tie overgenomen. 
Drie van de vier men en 
doen hun ervaringen 
met andere men en op 
m sportverband.' Hui
bregt en zegt nu: 'Waar 
ontmoet de gemiddelde 

ededander zijn eerste 
all htoon? Waar leert hij 

mgaan met minder validen? 
Waar krijgt hij voor het eerst be-
h rlijke lichamelijke opvoeding, nu 

• Wouter Hulbregtsen, voorzitter van 
het NOC*NSF: 'Ik maak me zorgen om 
de toekomst van de amateursport. In 
leder geval moet er geld bij en dan liefst 

van de overheld 

vreemde 
zaken 

als lote
rijen' 

het onderwijs dat niet meer doet? Waar ko
men mensen samen? Vroeger was dat de 
kerk, het muziekgezelschap of het dorps
plein, tegenwoordig is dat bijna altijd de 
sportvereniging. Mensen weten niet meer 
wie hun buren zijn, maatschappelijke ver

banden verdwijnen. De enige verzamel
plaats die daarvoor structureel in de plaats 
kwam is de sportclub.' 
Ook KNVB-woordvoerder Oer Stolk bena
drukt het belang van sport: 'Een beetje voet
balclub heeft allerlei nevenactiviteiten. In 
Rotterdam heeft SV Maasstad zelfs een 
huiswerkproject voor allochtone kinderen .' 

overig 

zorgwekkende positie verkeert. De inkom
sten uit contributies, donaties, lotto/toto en 
subsidies nemen af. Jaarlijks geven de ge

meenten ongeveer 1 miljard uit aan sportbe
leid. Maar in de periode van 1985 tot 1993 is 
dat elk jaar gemiddeld 3 procent minder ge

worden. Gemeenten korten op de subsidies, 
verhogen de huur van sportaccommodaties, 
hevelen onderhouds- en exploitatietaken 
over naar de verenigingen of privatiseren 
hele accommodaties. KNVB-woordvoerder 
Oer Stolk: 'Met name in de grotere gemeen
ten wordt de kaasschaaf gehanteerd. De vel
denhuur is in enkele jaren tijd met soms 200, 
300, soms zelfs 400 procent gestegen. Veel 

clubs verkeren in een kommervolle 

contributies 

situatie. Er wordt vaak gedacht 
dat voetbalclubs bulken 

van het geld vanwege de 
commercie en de TV-

Inkomsten van sportverenigingen (In I mln.) 

'Met name In de grote steden wordt 
de kaasschaaf gehanteerd' 

Ondanks hun maatschappelijk belang staan 
de sportverenigingen er allesbehalve floris
sant voor. De problemen bij Alnstelland zijn 
niet uniek, maar juist exemplarisch. Eind 
1996 liet het NOC*NSF een onderzoek 
doen onder 3600 sportclubs. Daaruit blijkt 
onder meer dat 30 procent in een financieel 

rechten. Maar dat is niet 
zo. Van alles wat de 

betaald-voetbalclubs 
verdienen gaat 

niks naar de ama
teurs.' 

Niet alleen de hu
ren van velden en ac

commodaties stijgen. Ook 
de invoering van de ecotax zorgde 

voor een financiële lastenverzwaring voor 
de 30.000 sportclubs die zijn aangesloten bij 
het NOC*NSF. Bovendien steeg de onroe
rende-zaakbelasting in tien jaar tijd met 50 
procent, gingen de kosten van drinkwater in 
één jaar met 20 tot 30 procent omhoog en 
namen de reinigings-en rioolrechten in twee 
jaar met 20 procent toe. Volgens de Federa
tie van Enschedese Voetbalverenigingen 
zijn lasten als ecotax, waterschapsbelasting, 
rioolrecht en OZB voor een middelgrote 
vereniging ten opzichte van 1992 gestegen 
met 5415 gulden. 



Waartoe jarenlange 
afbraakpolitiek kan leiden 

Niet alleen de sport in clubverband 
heeft het moeilijk. De lessen lichamelij
ke opvoeding en de schoolsport komen 
ook steeds meer in de verdrukking. Het 
schoolzwemmen werd opgedoekt, de 
hoeveelheid gymlessen ingeperkt. In 

het Brabants Dagblad zegt Oene Loop
stra, woordvoerder van de Koninklijke 

Vereniging van leraren Lichamelijke 
Opvoeding: 'Van de 230.000 lesuren 
per week zijn er nu zo'n 30.000 ge
sneuveld.( ... ) Bovendien worden veel 
gymlessen op het basisonderwijs nu 
gegeven door groepsleraren, terwijl er 
op de Pabo's nauwelijks aandacht is 
voor gymlessen. Bij jonge groepsiera
ren is de gymles verworden tot bewe
gingsrecreatie: zakdoekje leggen en 
schipper mag ik over varen. Als de 
politiek dan toch wil bezuinigen, kun
nen ze beter helemaal een streep zet
ten door de gymlessen. Want op deze 
manier is het zinloos.( ... ) De grootste 
bedreiging van bewegingsantwikkeling 

van kinderen is de politieke ongeïnte
resseerdheid.' 

Uit twee nota's van de gemeente Rot
terdam blijkt dat de jeugd steeds min
der beweegt. Van de kinderen tussen 
de 4 en 11 jaar in deze stad speelt een 
kwart niet buiten. De wat oudere jeugd 
gaat steeds minder naar sportvereni
gingen. En op school wordt steeds 
minder aan gymnastiek gedaan. Er zijn 
aanwijzingen dat kinderen die weinig 
bewegen meer moeite hebben met 
leren, zo concluderen de gemeentelijke 
notities. Rotterdam trekt nu 750.000 
gulden extra uit om de bewegings
armoede tegen te gaan. Maar of dat 
voldoende is? 

NOC*NSF-voorzitter Huibregtsen: 'Wat 
ons betreft horen alle kinderen licha

melijke opvoeding te krijgen. Wij willen 
het aantal uren bewegingsonderwijs 
uitbreiden en de verdwenen vakleer
krachten herintroduceren. Het pro
bleem is dat er door een jarenlange 
afbraakpolitiek van Den Haag steeds 
minder gekwalificeerde krachten ko
men en dat het bestaande bewegings
onderwijs vaak hopeloos ouderwets is.' 

Tot overmaat van ramp daalt het aantal vrij
willigers. Zevenendertig procent van de 
clubs kampt al met een tekort, zo blijkt uit 
de enquête van het NOC*NSF. Daarin speelt 
een rol , dat de wet- en regelgeving steeds 
hogere eisen stelt aan het vrijwilligerswerk. 
De verenigingen krijgen te maken met 
bouweisen, veiligheidseisen, milieu-eisen 
en meer administratief werk. Volgens Wou
ter Huibregtsen moeten 'sportbestuurders 
bijna hoogleraar zijn om al die regels en 
wetten te kunnen begrijpen. Als ik alles op 
een rijtje zet, maak ik me ernstig zorgen 
over de toekomst van de amateursport.' 

De politiek verwacht veel van 
de sportsector, maar 

stelt er weinig tegenover 

Inmiddels erkent ook de politiek het belang 
van de sport in de samenleving én de huidi
ge problemen. Tenminste, de nota 'Wat 
sport beweegt' van voormalig olympisch 
zwemster, staatssecretaris Erica Terpstra, 
wijdt er vele mooie woorden aan. Het valt 
echter op dat de nota veel verwacht van de 
sportsector, maar daar slechts weinig tegen
over stelt. Een citaat: 'Het kabinet vindt het 
een eerste verantwoordelijkheid van de 
sportsector om de problemen een halt toe te 
roepen; de overheid heeft slechts een aan
vullende taak.' 
De kiîtiek van sportbonden, sportkoepels, 
bewegingswetenschappers en gymleraren 
was dan ook niet mals tijdens het ' ronde
tafelgesprek' met de Tweede Kamer op 
maandag 17 januari. Zij vinden de samen
hang in de sportnota ver te zoeken. Bewe
gingsdeskundige dr. Bart Crum zei fel: 'De 
nota stelt mij ernstig teleur. Het is niet veel 
meer dan knip- en plakwerk. Een gedegen 
beschrijving van bewegingsculturele stan
den van zaken en ontwikkelingstrends ont
breekt. Gedurfde, grensoverschrijdende, 
innovatieve voorstellen voor het aanpak
ken van de meest ernstige tekortkomingen 
zijn met een lampje te zoeken . De nota 
schenkt te weinig aandacht aan de snel ver-
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steed meer de echte sport maskeert en aan 
de almaar groter wordende kloof tussen 
grote, TV-genieke en rijke sporten en 
sportorganisatie en alle andere.' 

'Terpstra vergeet dat de 
Gullltjes en Rijkaardjes 

van clubs als deze komen' 

uter Huibregtsen: 'Aan de ene kant is het 
v rheugend dat voor het eerst de overheid 

een duidelijke rol ziet voor de sport in de 
maatschappelijke ontwikkeling. Aan de an
dere kant i het bijzonder jammer dat er bij 

de overheid een gevoel bestaat dat de sport 
het allemaal zei f wel kan regelen en dat ze er 
du geen geld in hoeft te toppen. Het wran
ge is dat naarmate je al vrijwi lliger beter 
pre teert, je minder steun krijgt. De unieke 
rganisatiegraad die wij kennen met bonden 

en verenigingen en de doelmatigheid daar
van worden al vanzelfsprekend aangeno
men. Men ziet onvoldoende in dat het bouw
werk nder teuning én vernieuwing be
hoeft. Terwijl we met het Rijk knokken om 

een paar miljoen meer, hakken de gemeen
ten tientallen miljoenen tegelijk uit de sport 
weg.' 
Liefst zou Huibregt en zien dat het Rijk het 
portbudget verdrievoudigt tot 150 miljoen. 

·rn ieder geval moet er geld bij en dan liefst 
van de overheid en niet van vreemde zaken 
als loterijen.' KNVB-woordvoerder Stolk 
denkt dat extra overheid geld de maatschap
pelijke taak van port t_en goede komt. 'Te 
veel zijn verenigingsbestuurder nu bezig 
met overleven. Al ze hun energie wat min

der hoefden stoppen in het genereren van 
geld, z uden ze zo veel zinvoller werk kun
nen d n.' Am telland-voorzitter Jaap Bijs

ter i. omber over de toekomst: 'A Is het zo 
d rgaat kan straks de deur wel dicht. Terp
stra denkt te weinig aan de basis van de 
sport. Ze vergeet dat de Gullitjes en Rijk
aardje. k men van club als deze. Ze doet te 

weinig vo r de amateur port.' • 

In 1992 stopte de 

regering de subsi
die voor het lande
lijke bevolkingson
derzoek op borst

kanker voor vrou
wen van zeventig 
jaar en ouder. Een 
vreemde zaak aan
gezien borstkan

De directeur van 
het SVOKON dat 

het onderzoek 
heeft uitgevoerd, 
laat geen misver

stand bestaan 
over het nut ervan. 
Hij schreef ons: 
'Gezien deze resul

taten lijkt het onze 
screeningsradiodiagnost dat 
een vervolgronde onder de 

70+ populatie van Oss erg 
nuttig kan zijn en ook weten
schappelijk interessant is. " 

ker juist met het klimmen 
der jaren steeds meer voor

komt. Het waren dan ook 
niet zozeer medische als wel 
financiële redenen die de 
overheid aanzetten tot deze 
stap. Van meet af aan heb-

Henk van Gerven 

ben we hiertegen fel stelling genomen, 
bijvoorbeeld in discussies met de Zie

kenfondsraad. En een van de eerste 
daden van onze Tweede-Kamerfractie 
was deze kwestie bij de regering aan 
de orde stellen. Ziekenfondsraad en 
regering gaven echter in de jaren 1993-
1994 geen krimp. 

Inmiddels hebben wij minister 
Borst en de Tweede Kamer van de 
Osse onderzoeksresultaten op de 
hoogte gebracht. Tevens hebben wij er 
bij hen op aangedrongen het bevol
kingsonderzoek voor 70+ vrouwen op
nieuw landelijk in te voeren. Want in 
feite is hier sprake van ongeoorloofde 

leeftijdsdiscriminatie. 

In Oss en Zoetermeer 
waar onze medische 
centra zijn gehuisvest, 
startten we lokale in i-
tiatieven. In Zoeter-
meer hebben we ons 
eigen borstkankerpro-

Borstkanker
onderzoek 
voor 70+ 

vrouwen komt 
er weer aan! 

Waarom heeft een 
vrouw van 69 wel recht 
op screening en een 
vrouw van zeventig 
niet, terwijl screening 
voor beide vrouwen nut 

heeft? Een aantal Osse 

ject in samenwerking met het Borst On

derzoek Centrum Rotterdam. In Oss 
stemde de gemeenteraad in 1993 op 
initiatief van de SP voor een voorstel 
om uit de gemeentebegroting middelen 
te reserveren voor het bevolkingson

derzoek voor 70+ vrouwen. 

In 1995 vond het gratis onderzoek on

der 70+ vrouwen plaats in Oss. Een 
uniek experiment, want nergens an
ders in Nederland bekostigt de ge
meente een dergelijk onderzoek. Re

cent werden de resultaten bekend. Ze 
overtroffen onze stoutste verwachtin
gen . De deelname in Oss was in verge
lijking met het borstkankeronderzoek 
in Nijmegen zeer hoog. Bovendien wer
den bijna tweemaal zoveel vrouwen 
met borstkanker opgespoord dan bij 
borstkankeronderzoek elders in het 
land. Twintig vrouwen bleken borstkan
ker te hebben. Gelukkig hadden bijna 
alle getroffenen nog geen uitzaaiingen , 

zodat er grote kans bestaat op volledi
ge genezing na behandeling. 
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vrouwen zal nu niet aan 
borstkanker overlijden terwijl zonder 
het onderzoek wel zou zijn gebeurd. 

Zeer recent zijn de nieuwste aanbeve

lingen ~an de Ziekenfondsraad bekend 
geworden . En die betekenen buitenge
woon goed nieuws. De Ziekenfonds
raad vindt thans ook dat de leeftijds
grens voor borstkankeronderzoek 
moet worden verhoogd. En wel van 70 
naar 75 jaar. Vrouwen van 76 jaar en 
ouder dienen volgens de raad geen uit
nodiging te krijgen voor screening, 

maar moeten wel de mogelijkheid krij
gen zich op eigen initiatief aan te mel
den voor een gratis screening. 

Bij het kamerdebat over de begroting 
1997 heeft minister Borst op vragen 
van Jan Marijnissen toegezegd dat ze 
het komende advies van de Zieken
fondsraad zou overnemen. Als ze zich 
daar houdt, komt er dus op korte ter
mijn een einde aan deze achterstelling 

van 70+ vrouwen bij dit belangrijke be

volkingsonderzoek. • 

u. 



• Op verzoek van de SP kwamen de bekende Belgische detec
tives Jansen en Jansens naar Leidschendam om kennis te ma
ken met het girogluren. De heren dachten van doen te hebben 
met een 'Belgische onderzoeksmethode'. 

Girogluren op veel manieren onder vuur 

I kmoest verantwoorden 
waarom ik gepind had op 
een benzinestation terwijl 

ik geen auto heb.' 'Ik had mijn 
uitgaven afgeplakt, want daar 
heeft de sociale dienst toch 
niets mee te maken. Meteen 
dreigden ze de uitkering te 
stoppen'. 'Ik moest alle af
schriften kopiëren van twaalf 
maanden'. De klachten blijven 
binnenkomen over het giro
gluren, dat wil zeggen het ver
nederende gesnuffel door so
ciale diensten in stapels bank
en giro-afschriften bij elke 
nieuwe aanvraag en elk heron
derzoek En dus gaan ook de 
activiteiten van de SP door om 
bijst"andsmensen met respect te 
laten behandelen. 
Tegen Rotterdam, Doesburg en 
Winschoten is door de plaatse
lijke SP-afdeling een klacht 
ingediend bij de Registratieka
mer wegens privacy-schending. 
In Doesburg wordt de klacht 
ondersteund door een indruk
wekkend zwartboek waarin de 

12 

mensen vertellen hoe zij het 
gluren in hun privé-Ieven erva
ren. 
SP-wethouder Van Gerven 
heeft in Oss het snuffelen in de 
uitgaven afgeschaft. Eerder al 
stelden Den Haag, Arnhem, 
Horst, Schijndel en Zoetermeer 
hun beleid bij. De Groningse 
gemeenteraad behandeld bin
nenkort een initiatiefvoorstel 
van de SP om dat voorbeeld te 
volgen. In veel andere gemeen
ten loopt de discussie nog. 
In Leidschendam wordt de strijd 
momenteel juridisch uitgevoch
ten. SP-advocaat Wolter Zand
berg heeft in een spoedprocedu
re geëist dat de Marja Blokland 
weer bijstand krijgt. De ge
meente heeft de uitkering ge
blokkeerd omdat Marja het 
speuren in haar afschriften 
weigert. Tenslotte helpen ook de 
media mee het girogluren terug 
te dringen. Het TV-programma 
'Ook dat nog' gaf helder aan 
hoe schandalig het gewroet in 
de privé-gegevens is. 
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Bisschop prijst 
campagne 

Eerlijk Delen 

B isschop Muskens nam 
op 24 februari het 
eerste exemplaar in 

ontvangst van de 'Eerlijk De
len-krant' die de SP afdeling 
Breda in een grote oplage ver
spreidt. De bisschop noemde de 
'armoede-actieweek' van de SP 
'een buitengewoon initiatief'. 
Armoede is volgens hem een 
'onderhuidse ziekte in de 
samenleving die niet genoeg 
onder de aandacht kan worden 
gebracht'. >-. 

Minder bijval kreeg de SP 
enkele dagen later in de Breda
se gemeenteraad. De meerder
heid van de raad weigerde 
inhoudelijk te reageren op de 
zes armoedebestrijdings-voor
stellen van de SP-fractie. SP
raadslid Johan Kwisthout: 'De 
PvdA verwijt ons dat we altijd 
tegen zijn. Maar nu wij zelf 
met voorstellen komen, willen 
ze er niets eens over praten.' 
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Thuiszorg-debat 
zonder Terpstra 

B undel uw krachten en 
laat zien waar deze 
branche van de zorg

sector recht op heeft! ' Met deze 
oproep besloot SP-fractievoor
zitter Jan Marijnissen in Leid
schendam het debat 'De toe
komst van de thuiszorg'. Initia
tiefnemer van de avond was de 
plaatselijke SP-afdeling. Voor 
een volle zaal met 200 belang
stellenden werd een panel twee 
uur lang met vragen bestookt. 
Tussen de panelleden stond een 
lege stoel. Staatssecretaris 
Terpstra had haar medewerking 
toegezegd, maar liet te elfder 
ure weten het debat met de SP 
liever in de Kamer te voeren. 
Directeur Meijer van Thuiszorg 
Horst- en Vlietstreken om
schreef de situatie in de thuis
zorg als 'chaotisch' . De solida
riteit wordt volgens hem verder 
aangetast door de eigen bijdra
ge voor wijkverpleging die 
deze maand wordt ingevoerd 
en die kan oplopen tot wel 
1000 gulden per maand. 
Lucie Pufkus, huisarts bij Ons 
Medisch Centrum in Zoeter
meer, wees op de gevolgen 
voor het personeel. 'Door de 
toenemende werkdruk zie je 
het ziekteverzuim steeds toe
nemen. ' Edith Snoey van de 
AbvaKabo viel haar bij: 'Er 
heerst een onaantrekkelijke 
werksfeer. ' Jan Marijnissen 
beloofde de zaal dat Terpstra 
nog niet van hem af is ... 

(Carotine van Bemmel) 
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• SP-secretaris Tlny Kox en voorzitter Jan Marijnissen 
presenteren In Nieuwspoort de Euro-Nee-campagne 

1.000.000 Maal Euro-Nee 

De uro- ce-campagne 

van de P rolt deze 

maand al een neeuw

hal over ederland. Eind fe

bruan bcri htten radio, TV en 

kranten ui tv rig over de ma

nier wa, rop de P het debat 

over d urope. e Unie en de 

euro 10 de ederland e hui. ka

mer. wi l brengen. Met duizen
d n vrijwi ll igers ver·preidt de 

partrj huis-aan-huis 1.000.000 
uro- ce-kranten. Daarin 

wordt uitgelegd dat de over

gang van gulden naar euro nog 

lang geen beklonken zaak i . ln 

vrijwel alle betrokken landen is 

er groot verzet tegen de Econo

mi. chc en Monetaï"re Unie. De 

P wil op zijn minst bereiken 

dat de bevolking van Neder-

land de kans krijgt zich uit te 

spreken over de toekomst van 

Nederland. En wel door middel 

van een raadgevend referen

dum. Dat kan worden gehou

den tegelijk met de gemeente

raads- of kamerverkiezingen in 

het voorjaar van 1988. 

De Euro-Nee-krant - die ook 

opgenomen is in deze Tribune 

- roept iedereen op handteke

ningen in te zamelen om de 

regering te overtuigen van de 

noodzaak van een referendum. 

En om de uitslag daarvan alvast 

te beïnvloeden kan iedereen 

ook Euro-Nee-stickers bestel 

len (formaat variërend van een 

gulden tot een huisvuilcontai 

ner) en schitterende affiches 

'Euro. Voelt u ' m?' 

'Luchtfietsen onder 
de grond' 

N a het referendum v~n 
19 maart over womng 
bouw in het IJ-meer 

mag de A msterdamse bevol 

king in juni weer naar de stem
bus. D an wordt de vraag voor

gelegd of de Noord-Zuid me

trolijn aangelegd moet worden. 

Met een krant die de metro

plannen kenmerkt als ' lucht

fietsen onder de grond' leverde 

de SP een bijdrage aan de refe
rendum-campagne. 'Zet nu uw 

handtekening voor een referen

dum en stem straks tégen de 

aanleg van de Noord-Zuidlij n 

en vóór het behoud van het 

bestaande tram- en busnet,' 

adviseerde de SP aan de bewo

ners van stadsdeel De Pij p. 
Raadslid Harry van Bommel : 

'De voorstanders van de nieu

we metrolijn moeten het heb

ben van een soort rel igieuze 

overtuiging. Ze geloven erin en 

ontkennen alle logische argu

menten die ertegen ingebracht 

worden.' Volgens de SP is er 

een veel beter alternatief: slui

ting van de Ringl ijn. Van Bom
mel : 'Deze snelle verbinding 

rond de stad is nu voor drie

kwart klaar. A ls hij helemaal 

gesloten wordt, levert dat veel 

meer op voor het openbaar 

vervoer dan een metrolij n die 

tramlijnen het leven kost.' 

Warm onthaal voor OZB·aanslagen 

Veel mensen vonden 
eind februari de 
aanslag van de ge

meentelijke onroerende
zaakbelasting (OZB) op hun 
deurmat. Vaak ging hiJ ver
gezeld van een 'WOZ-be
schlkklng', met de officiële 
taxatiewaarde van de wo
ning. En heel vaak werkten 
de hoge bedragen als een 
koude douche. Aanlelding 
voor een aantal SP-afdelin
gen om snel te reageren. 
In Groningen werden binnen 
enkele dagen 60.000 kran
ten verspreid met een Inge
vouwen bezwaarschrift. 'Uw 
OZB-aanslag bevat een 

cadeautje van ruim 3 mil
joen voor het bedrijfsleven. 
Protesteer daartegen door 
bezwaar te maken,' schreef 
de SP. 
Rotterdam had vorig jaar al 
een massale bezwaarschrif
ten-campagne opgezet. De 
plaatselijke SP vond echter 
40.000 ingediende bezwaar
schriften niet genoeg. In 
februari werden 150.000 
kranten verspreid om ook 
de rest van Rotterdam be
zwaar te laten maken. 
Met speelale OZB-spreek
uren richtte de SP In Lelden 
haar aandacht vooral op het 
stimuleren van kwljtschel-

ding. De afdeling Zoeter
meer riep in een krant op 
bezwaar te maken tegen 
het kiezersbedrog van met 
name de VVD. Die partij (de 
grootste In Zoetermeer) 
pleit altijd voor lage lasten. 
Toch moeten veel Zoeter
meerders nu Ineens een 
kwart of méér extra aan 
OZB betalen. 'Kiezersbe
drog' oordeelde de plaatse
lijke SP ook over de Arn
hemse politiek. Een krant 
met die conclusie deed veel 
stof opwaaien. Inmiddels Is 
een tweede krant uitge
deeld met een voorgedrukt 
bezwaar-formulier. 
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IN ROTTERDAM controleer

de de SP bijna 100 proto

type-woningen die bij de 

taxatie als voorbeeld die
nen voor hele series gelijk

waardige huizen. En wat 

bleek: de helft van de be

woners had geen taxateur 

gezien en bij veel anderen 

was de waardevaststeller 

binnen anderhalve minuut 

weer weg. Op verzoek van 
de SP heeft CDA-wethouder 

Van der Tak nu een onder

zoek beloofd van de ac

countantsdienst. SP-kamer

lid Poppe heeft aan de 

staatssecretaris gevraagd 

ook de Waarderingskaroer 

naar de slordige taxaties te 

laten kijken. 

VERHUURDER STIENSTRA 
uit Heerlen moet de huur 

van 20 bejaardenwoningen 

in de wijk Heerlerbaan met 

111 gulden verlagen . Over 

de afgelopen jaren krijgen 

de huurders ieder 1700 
gulden terug. Dat besliste 

de kantonrechter in Heer

len. Eerder al stelde de 

huurcommissie de huur

ders in het gelij k. Stienstra 

- die in 1996 van de Woon

bond de prijs kreeg van de 

slechtste verhuurder van 

Nederland - stapte daarop 

naar de rechter. En verloor 

ook daar van de huurders 

en de SP. 

'HET POLITIEKE SPEC
TRUM in Alkmaar lijkt dras

tisch te zijn veranderd. 
Opposant Stadsbelang is 

geen schim meer van wat 

het geweest is. De fakkel is 
overgenomen door de SP. ' 

Dat concludeert de Alk

maarse Courant naar aan
leiding van de felle protes

ten tegen de bouw van de 

Singelgarage. Behalve de 

SP heeft heel politiek Alk

maar zitten slapen bij de 
uitwerking van de rampzali

ge plannen. 
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Rem i 

INTERVIEW 

'De milieustrijd moet terug 
op straat en in de fabrieken' 

Rem i Poppe ( 58) was al lang milieu

activist voor het woord was uitge
vonden. Dertig jaar heeft hij de ver
vulling bestreden waar die plaats
vindt: in de bedrijven. Voor Poppe is 
•groene politiek' altijd 'rode politiek' 
geweest, het vraagstuk van zeggen
schap over de economie. Zo vond hij 
zijn weg naar de SP, waar hij met 
zijn MilieuAlarmteam veel vervullers 
aan de kaak stelde. Sinds mei 1994 

is het werkterrein van 'de beste 

milieudetective van Nederland' ver
plaatst naar de Tweede Kamer. 

14 

Ik heb zo sterk aange
drongen op een parlemen
tair onderzoek naar de 
TCR-zwendel, omdat het 

zo kenmerkend is wat de gebroeders Lange
berg hebben geflikt. Precies hetzelfde is eer
der gebeurd bij Booy Clean, bij EMK/Uni
ser, bij Kemp en Zegwaard. Allemaal heb ik 
ze achterna gezeten, die zogenaamde afval
verwerkers. Wat ik hoop duidelijk te maken 
aan de Tweede Kamer, is dat verwerldng 
van afval, vooral vloeibaar afval, nooit over
gelaten kan worden aan particuliere onder
nemers. Want je moet wel heel sterk in je 
schoenen staan om geen milieucrimineel te 
worden. Het is erg simpel: je verdient geld 
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met het innemen van afval, en de ver;delen nie 
ldng kost je vervolgens alleen maar gHet is t 

Dus de verleiding is enorm om te 1van de c 
knoeien: mengen, verpompen, verdunrvuiling a: 
En voor een deugdelijk toezicht dooreen auto 
overheid zou je zoveel mensen nodig ~en. bet 

ben , dat je het beter zelf kan doen. Afval muleert 
werldng hoort dus gewoon door de gemeken en d 
schap te gebeuren, uiteraard op kosten dat i go 
de afvalproducent De vrije markt faaltltweede P 
overduidelijk en dat heeft ons al hondedarden ui 
miljoenen gekost. sen slin iQ 

Prof. Bruinsma heeft voor de IRT-comr.cn dat is 
sie de hele afvalbranche onderzocht. Ztcn wel a 
conclusie: het gaat fout, de herenakkoo~bcl eid. I 
werken niet, er is veel crimineel gedrbevorde 
handhaving werkt niet, de overheid wordt ge 
met lege handen. Een miljardenssecton1nieuwe I 
de vrije jongens. Ik pleit nog steeds voonvan on re 
kamerdebat over dit rapport. Maar Marg~lijke ord 
de Boer wil niet, ze zegt dat het afgehandeigcnare 
is in het kader van de IRT-debatten. Onnn bepaal 

er is naug:r moet 
lijks 1 houwd o 
woord aan1 is de act' 
wijd. plicht g 
Het mil moetje 
komt stet In het ui& 
meer terug lang ee I 

de politie rijdt er g1 
agenda. W1 mensen 
de econot p veel 
zoals wij Je word 
kennen, ~ dwonge~ 

het milieutieving 
lang. Scho begint n 
productie kr Daarin I 

de aandeelhouders geld, hun privé-win pak die 
lijdt eronder. Dat vervu iling de samenlevu heffinge 
nog veel meer kost, daar zullen zij nooit a consumJ 
boodschap aan hebben. Honderden miljo gaat me 
nen zijn al uitgegeven aan de gitbelten 1 de klein 
de Moerdijk, in Gouderak, de Volgermet overal 
polder. Daarom zeg ik dat overheidsingn bij deP 
pen in de economie nodig is. Er moet dwl dat je j 
gend opgelegd worden dat bedrijven r wereld 
schoonste en minst verspillende technolog er geen 
gebruiken. We hebben allang een wet oph cconom 
energieverbruik van huishoudelijke appar; lieuhefti 
ten, maar die is nooit tot uitvoering gr wijl he 
bracht! Terwij l daar een enorm werkterrt overgaa 
ligt. De overheid zou plannen van de ind~ gie af t 
triemoeten beoordelen: deugtjouw procéc van ing 
wel ? Wat gaat hier naar binnen en wat kon genwoo 
er weer uit? Waar blijven de reststoffen, h In het 
zogenaamde afval? Wat doet dat product d gaal wel 
jij maakt? Is het wel nuttig? Wat gebeurt~ de gem· 
mee als het opgebruikt is? Als je naar de t staat ni 

tale effecten kijkt, voor de hele maatschar best we 
pij , dan wo;dt pas duidelijk of een prodw rijke bo 
gewenst is of niet. Ik ben ervan overtuig ederl 
dat bijvoorbeeld de meeste bestrijdingsmil Vervuil1 
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d Jen niet door zo'n te t zouden komen. 
Het is tegenwoordig mode om de leefstijl 
Yan de c nsument al oorzaak van de ver
vuiling aan te wijzen. Zo zou iedereen maar 
een aut willen. Laten we dat verwijt nu 
eens beter bekijken. In de eerste plaats sti
muleert de regering de bouw van autofabrie
ken en de verkoop van die producten, want 
dat is goed vo r de economische groei. In de 
twe de plaats worden er ongehinderd mil
prden uitgegeven aan reclame om de men
s •n slinks te beïnvloeden. In de derde plaats, 
en dat is het belangrijkste, de mensen moe
ten wel aan de auto vanwege het regerings
hl!leid. In plaat van het openbaar vervoer te 
bevorderen, toot de overheid dat af. Het 
wordt geprivatiseerd en het eerste waar de 
meuwe eigenaren naar streven is sluiting 
van onrendabele lijnen. Dan is er de ruimte
lijke ordening. Bedrijven worden, omdat de 
eigenaren dat graag willen, geconcentreerd 
in bepaalde gebieden en voor de mensen die 
er moeten werken worden woonsteden ge
houwd peen grote afstand. Voor werklozen 
is d • a tieradius waarbinnen de sollicitatie
pi i ht geldt, groter en groter geworden. Dan 
moetje niet klagen over woon-werkverkeer! 
In het uitgestrekte Rijnmondgebied heerst al 
lang een 24-uur economie, maar 's avonds 
rijdt er geen bus meer. Zo worden duizenden 
mensen de auto in gcpre t. 

p veel terreinen zie je oortgclijke dingen. 
Je wordt tot een bepaalde consumptie ge
dwongen door de manier waarop de samen
Ie\ mg georgani eerd i . Een choon milieu 
hl!gmt niet bij jezelf. 
Daarin ligt ook mij~ bezwaar tegen de aan
pak die lubs al GroenLinks voorstaan: 
heflingen op vcrvuilende producten om de 
consumptie daarvan terug te dringen. Het 
gaat me er niet een zozeer om dat daarmee 
de kleine man wordt gepakt. Die draait toch 
ov~:ral voor op, ook all cg je de milieulasten 
hiJ de producent. ee, mijn grote bezwaar is 
dat je je met zo' n beleid overgeeft aan de 
wereld 10als hij i . Dat je blijft toe taan dat 
er geen dcmocrati chc controle is over de 
economie. Bovendien wordt met zulke mi
lieuheflingcn alles alleen maar duurder. Ter
WIJl het juist goedkoper kan als wc ertoe 
m~:rgaan het gebruik van chone technolo
gie af te dwingen. Maar dat is een kwestie 
\'Uil ingrijpen in de vrije markt, en dat i te
genwoordig niet populair. 
In het politieke wereldje hoor je vaak: het 
gaat wel goed met het milieu, kijk maar naar 
de gemiddelde cijfer . Maar gemiddeld be
staat niet. Gemiddeld zijn we ook allemaal 
hest welvarend, maar in de praktijk is er een 
rijke bovenlaag en lijn er 300.000 armen in 

ederland. Zo is het ook met het milieu. 
Vcrvulling gebeurt concreet, op een bepaal-

de plaats, door een bepaald bedrijf. 
Dat moet je aanpakken. Zo heb 
ik het vele jaren lang gedaan 
en met veel resultaat. In de 
Tweede Kamer kan ik de 
strijd voor een schoon 
milieu niet in m'n 
centje overeind hou
den. Die strijd moet 
terugkomen op 
straat en in de fa
brieken. We heb
ben mensen nodig 
die daar waar het 
stinkt de pijp in 
kruipen. Die door 
de achterdeur de 
bedrijven in gaan, 
praten met de wer-
kers. Duidelijk 
maken dat niet 
hun werk fout 
is, maar het be
leid van hun baas. 
Mensen met zorg 
voor het milieu, met 
verstand van zaken én 
met lef. Die de 
'Poppe-Methode' ver
der willen ontwikke
len. Zulke mensen wil 
ik oproepen contact 
met ons op te nemen. 
Zodat we de strijd bin
nen en buiten het parle
ment optimaal kunnen 
combineren. Voor een 
stevige rails heb je dwars
liggers nodig. Anders kan 
er geen trein op rijden. In de 
maatschappij is het niet anders. 
Naar die 
dwarsliggers 
ben ik op 
zoek. 
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Via de luchtkanalen wordt 
asbeststof door de kilometerslange 

gangen geblazen 

In 1991 doet TNO-Bouw in opdracht van 
het ministerie van Defensie onderzoek in de 
onderaardse commandocentrale. Het gehei
me rapport 'Asbestmeting in de Cannerberg' 
vat de schokkende bevindingen samen: 'Op 
diverse plafonds werden vlokken blauw 
asbest waargenomen. ( ... ) Drie van de tien 
luchtmonsters bevatten te veel asbestvezels . 
( ... ) Het stof in de luchtleidingen is ernstig 
verontreinigd. ' 
Oorzaak van de vervuiling is het feit dat bij 
de aanleg van leidingen en luchtkanalen 
door het kilometer~lange gangenstelsel op 
grote schaal asbest is gebruikt. Bij het op
starten van de I uchtverversingsinstallatie 
wordt asbeststof door de gangen geblazen. 
De TNO-onderzoekers concluderen onom
wonden dat 'het ernstige gezondheidsrisico, 
dat met blootstelling aan asbestvezels ge
paard gaat, ingrijpen zeer urgent maakt.' De 
Cannerberg moet 'op korte termijn ' dicht. 
Maar het NAVO-hoofdkwartier en het mi
nisterie van Defensie besluiten anders: tot 
aan de geplande sluiting eind 1994 willen ze 
de bunker gewoon blijven gebruiken. 

'Die burgers zijn gek. Wij militairen 
kunnen tegen een stootje' 

militair personeel 
van kracht. Er zijn 
wel uitzonderin
gen, maar die be
treffen oefeningen 
of oorlogssitua
ties. Nooit perma
nente werkplaat
sen. ' 

We worden van 
het kastje naar 

de muur 
gestuurd. 

Niemand weet 
ergens van ... 

We beginnen aan een lange zoektocht naar 
de verantwoordelijke militaire instantie. Via 
de Nederlandse delegatie bij de NAVO in 
Brussel ('Ik kan u niet helpen') naar de 
NAVO-press-spokesman ('Ik weet niet wat 
de Cannerberg is ' ). Op het militaire hoofd
kwartier van de NAVO blijft de staff officer 
van de Media Section dagenlang 'not availa
ble'. Dan komen we terecht bij AFCENT 
(A/lied Farces Central Europe) in Bruns
sum. De deputy chief pub/ie information, 
kolonel Deurloo, verklaart: 'De Cannerberg 
viel onder NORTAQ-2ATAF, maar dat be
staat niet meer. Als burgers wel en militairen 
geen bescherming kregen, dan ligt de beslis-

Wel wordt na de verschijning 
van het rapport het personeel uit
gerust met beschermende kle
ding en maskers. Dat wil zeg
gen: het burgerpersoneel. De mi
litairen in de Cannerberg krijgen 
deze bescherming niet. Er breekt 
onrust uit, met name onder Ne
derlandse en Duitse militairen. 
Asbest, dat is toch levensgevaar
lijk? Maar officieren reageren 
lakoniek: 'Die burgers zijn gek. 
Wij militairen kunnen tegen een 
stootje. Stel je niet aan. 'Woord
voerder Schönau van het minis
terie van Defensie bevestigt te
genover de Tribune het vreemde 
onderscheid. 'De burgers vielen 
onder de Nederlandse Arbeids
omstàndighedenwet, de militai
ren niet. Die vielen onder 
NAVO-regels ,' zegt hij. 
Geconfronteerd met deze uit
spraak reageert de Algemene 
Federatie van Militair Personeel 
(AFMP) furieus. Woordvoerder 
Fred Lardenoye: 'Een schandali
ge zaak. Volstrekt verwerpelijk. 
De Arbo-wet is sinds 1985 voor 

Gemeente opgezadeld 
met milieuprobleem 
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De gemeente Maastricht zit als eigenaar stevig 
in haar maag met de Cannerberg. Huurder NAVO 
bleek naast asbest nog een fors milieuprobleem 
te hebben achtergelaten. Hans Hoorn van de 
Dienst Stadsontwikkeling: 'Tientallen jaren lang 

werd al het afval, uit anti-spionage-overwegin
gen, in de berg opgeslagen. Er zijn zestien 

stortlokaties ontdekt, met in totaal 10.000 
kuub afval. Dat varieert van poetsdoeken en 
papier tot TL-buizen en computerapparatuur. De 
vraag is: wat ligt er allemaal nog meer? Is het 
milieubedreigend? Moet het weggehaald wor
den? Wie gaat dat betalen? We zijn nu bezig 

met nader onderzoek. Eind van dit jaar verwach
ten we de resultaten en dan komt de cruciale 
vraag: wat gaan we doen?' 

Volgens Hoorn wil Defensie niet alles opruimen. 
'Defensie lijkt ernaar te streven een vergoeding 
te betalen en alleen het allernoodzakelijkste te 

verwijderen, of de boel te verzegelen. De ge
meente streeft naar een volledige schoonmaak 
van de berg. Die moet kunnen worden herge
bruikt. Wij willen geen milieutijdbom, die mis
schien in 2050 ontploft.' 
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sing daarvoor bij de NAVO-top in Brussel 
en bij de Defensie-top in Nederland.' 
Deurloo attendeert ons erop dat de asbest
kwestie in het parlement aan de orde is ge
weest. Toenmalig staatssecretaris van De
fensie B.J.M. baron van Voorst tot Voorst 
schreef er een brief over aan de Tweede Ka
mer, naar aanleiding van vragen tijdens de 
begrotingsbehandeling. We duiken snel in 
de parlementaire archieven en vinden de be
wuste brief, gedateerd 20 december 1991. 
Hij gaat over het zojuist afgesloten TNO
onderzoek en de inhoud blijkt onthutsend. 

De staatssecretaris geeft de 
Kamer een zeer rooskleurig beeld 

van het asbestprobleem 

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer: 
'De asbestconcentraties in het gangenstelsel 
van de Cannerberg blijken - met uitzonde
ring van drie metingen tijdens het uitvoeren 
van werkzaamheden in technische ruimten
volgens het onderzoek van TNO onder de 
maximale toelaatbare norm te blijven.' Maar 
het TNO-rapport zegt daarover zelf: 'Opge
merkt wordt dat het uitgevoerde meetpro
gramma slechts een zeer kleine steekproef 
vertegenwoordigt. ( .. . )Het is zeer wel mo
gelijk dat op andere plaatsen en tijdstippen 
(veel) hogere asbestconcentraties voorko
men.' 
Van Voorst tot Voorst gaat verder: 'De werk
ruimten blijken veilig te zijn .' Maar TNO 
schrijft: 'Het stof in de luchtleidingen is ern
stig verontreinigd met asbestvezels die bo
vendien ook in het stof in de kantoorvertrek
ken aangetoond werden.' 
'Alle gangen waardoor luchtkanalen lopen 
die met asbest zijn behandeld, worden 
schoongemaakt of afgesloten,' kondigt de 
bewindsman aan. 'In het ventilatiesysteem 
worden zogenaamde absoluut-filters ge
plaatst om ook bij het opstarten van het ven
tilatiesysteem risico's te vermijden.' Maar 
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T 0 n emt deze oplos ing in haar rapport 
-te hnisch niet haalbaar'. 

Dan meldt de brief dat het onderhoudsperso
neel wordt uitgeru t met beschermende kle
<.hng en maskers. ' In de periode waarin de 
\tru turele verbeteringen worden verwezen
lijkt 1.al het overige personeel beschikken 
over halfgelaat maskers voor verplaatsing 
d r de gangen.' 

P-advocaat Bob Ruer , raadsman van het 
()llllle Asbe tslachtoffer , zegt hierover: 

· laanpakken zijn de enige echte bescher
ming. I het overige is lariekoek.' 
0\ er de aanbeveling van TNO om de Can
ncrbcrg op korte termijn te sluiten, zegt de 
~taatssecretaris tot lot: 'Gelet op het opera
tionele belang van het Joint Operations Cen
tn!, ook in vrede tijd, is spoedi ge slui ting 
niet m gelijk.' 
Rlllm drie maanden na de brief worden de 
cho nmaakwcrkzaamheden in de Canner

bcrg st pgezet. Want de NAVO heeft dan 
besloten de tent eind 1992 al dicht te gooien, 
om redenen die niet met het asbestgevaar 
van doen hebben. 

'Defensie heeft willens en wetens 
met mensenlevens gespeeld' 

Advocaat Bob Ruer heeft geen goed woord 
over voor de handelwijze van Defensie. 
Ruers. 'T 0 heeft aangetoond dat er een 
asbestprobleem i · in de Cannerberg. Ieder
e ·n die daar gewerkt heeft loopt een zeker 
risico. De arbeidsin peetie heeft al in 197 1 
aangegeven dat de enige veilige blootstel
ling aan asbest nul i . Het is schandalig dat 
de overheid eigen personeel bewust bloot
~telt aan de risi o's van asbest. Men heeft 
wtllens en weten m~t mensenlevens ge
speeld. De enige goede conclusie, op basis 
'an het T 0-rapport, was de commando
centrale onmiddell ijk sluiten en dat heeft 
Defenste niet gedaan.' 

mag blijft waarom staatssecretaris Van 
N t t Y, rst de Kamer zo' n rooskleuri

g' voor telling van zaken heeft gegeven en 
waarom Defensie en de NAVO onvoldoen
de beschermende maatregelen namen voor 
d • nH1itaircn. Tegenwoordig is Van Voorst 
tot OON commi ari van de koningin in 
Ltmhurg en wo rdvoerder laat ons weten: 
'D • G uvcmcur voelt zich niet geroepen te 
rl.!a eren omdat hij nu een andere functie 
'cn·ult it hoofde van die functie kan hij 
ntl.!t meer be: hikken over de dossiers.' 
Bob Ruer., en Jo Goedkoop willen samen 
met andere ex-Cannerberg-militairen een 
proces aanspannen tegen Defen ie. Tiental
len collega\ van Goedkoop hebben zich -
na een oproep in dag- en weekbladen - al 
gemeld bij het Comité A be t lachtoffers. • 

Per 1 januari 1997 

is de nieuwe alge
mene bijstandswet 
volledig van kracht 
geworden. Dit 

heeft voor veel 
mensen verslech
teringen tot gevolg. 
Voor familieleden 
die bij elkaar in 
een huis wonen is er veel ver
anderd en daarbij doen zich 
schrijnende situaties voor. 

1januari 1997 nog 

recht op bijstand 
had. Als resultaat 
van dat onderzoek 
besloot de ge

meente Marie's 
uitkering fors te 
verlagen. Als eer
ste gaat haar uitke
ring naar beneden 

omdat ze met Jo zou samen
wonen. Er blijft dan voor Marie 
nog ongeveer 565 gulden 
over. Alsof dat nog niet ge
noeg is , gaat daarvan nog een Zo ken ik twee broers die bij 

elkaar wonen. De oudste, Wolter Zandberg korting af omdat Jo en Marie 
Jan, werkt en zorgt voor zijn 
jongere broer Klaas, die gehandicapt is 
en daarom niet alleen kan wonen . Sinds 
1 januari worden de broers geacht sa
men te wonen en worden ze voor de bij
standswet gelijkgesteld met een echt
paar. Tezamen hebben ze nog slechts 
recht op een bijstandsuitkering van 
1878 gulden. Omdat Jan een inkomen 
heeft van 2100 gulden 

iemand hebben inwonen en 
wel An, de jongste zus. Deze korting 
bedraagt zo 'n 190 gulden per maand. 
Er blijft dus voor Marie nog een uitkering 
over van 375 gulden per maand. Onbe
grijpelijk dat Marie zo in de hoek gedre
ven wordt. 
De gemeente kiest ervoor Marie en Jo 
als een stel te beschouwen. Met even-

veel recht zouden de 
netto per maand, heeft 
Klaas geen recht meer 
op bijstand . Als straf 
omdat hij zijn broer in 
huis heeft genomen 
moet Jan hem nu ook 
financieel onderhou
den. 

Waarom word 
je gestraft 
als je voor 

een familielid 
zorgt? 

ambtenaren het andere 
zussenpaar - Jo en An
als een stel kunnen 
aanmerken en dan zou 
Marie ineens recht heb
ben op een uitkering 
van 1125 gulden. Wat 

Je kunt je nauwelijks voorstellen dat het 
mogelijk is: gestraft worden omdat je 
zorgt voor je broer. De onderlinge solida
riteit van mensen wordt zo wel heel 
zwaar op de proef gesteld. Juridisch lijkt 
er weinig kruid tegen gewassen, een
voudigweg omdat de wet fout in elkaar 
zit. Twee mensen die bij elkaar in een 
huis wonen en die feitelijk gezamenlijk 
de huishouding doen, worden namelijk 
geacht een economische eenheid te 
vormen. De uitzondering die voorheen 
voor broers en zussen gold , is in de 
nieuwe algemene bijstandswet afge
schaft. Alleen familieleden in de eerste 
graad - ouders en kinderen - worden 
nog ontzien. 

Desondanks gaat de wet sommige ge
meenten nog niet ver genoeg. Zo onder
vonden drie gezusters. De oudste zus 
Jo is gepensioneerd , Marie heeft een 
bijstandsuitkering en An , de jongste van 
de drie, werkt in de verpleging. Marie 
kreeg van de gemeente te horen dat 
onderzocht moest worden of zij vanaf 
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hier gebeurt is dus vol
strekte willekeur. 
Marie was het er terecht niet mee eens. 
Ik heb voor haar bezwaar aangetekend 
tegen de beslissing van de gemeente. 
Als die de wet strikt wil toepassen, dan 
kunnen wij dat ook. Op grond van de bij
standswet vormen twee mensen die bij 
elkaar wonen en voor elkaar zorgen een 
economische eenheid. Maar drie men
sen die met elkaar in een huis wonen en 
de huishouding gezamenlijk doen, kun
nen niet aangemerkt worden als een 
stel van twee. Volgens de wet is er dan 
ook geen sprake van een economische 
eenheid en daar hebben we de gemeen
te op gewezen. 
Marie moet nu afwachten of de gemeen
te terugkomt op haar beslissing. Zo 
niet, dan is zij gedwongen een procedu
re te voeren bij de rechtbank om haar 
bijstand te behouden. 
De enige echte oplossing voor zulke pro
blemen is uiteraard dat de bijstandswet 
wordt veranderd en dat familieleden zo
als voorheen niet als economische een
heid worden aangemerkt. • 
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'Tegenstemmen'·tour trekt volle zalen 

De 'Tegenstemmen'-tour dendert nog steeds door 
Nederland. SP-voorzitter Jan Marijnissen reist rond 
om overal de discussie aan te gaan met pers en 

publiek over de visies in zijn geruchtmakende boek 'Tegen
stemmen, een rood antwoord op paars'. De discussies 
worden doorgaans zeer goed bezocht. De volgende avon
den (20.00 uur, gratis toegang) staan nog op de agenda: 
vrijdag 14-3 Emmen Bibliotheek café 
dinsdag 25-3 Eindhoven Plaza Fitura 
woensdag 26-3 Heerlen Stadsschouwburg 
vrijdag 28-3 Nijmegen Kolpinghuis 
woensdag 2-4 Amsterdam De Rode Hoed 
donderdag 3-4 Breda Turfschip 
vrijdag 4-4 Vlissingen Het Arsenaal Theater 
vrijdag 11-4 Alkmaar Cultureel centrum de Vest 
vrijdag 18-4 Arnhem Musis Sacrum 
vrijdag 25-4 Zoetermeer Stadstheater 

SP staakt gedoogsteun aan college B en W in Boxmeer 

H et college van burge
meester en wethouders 
van het Brabantse 

Boxmeer steunt niet langer op 
een vaste meerderheid in de 
gemeenteraad. De tweekoppige 
SP-fractie heeft haar gedoog
steun ingetrokken nadat B en 
W afspraken niet nakwamen en 
de raad 'besodemieterden ' . 
In 1995 barstte een college van 
CDA en Samenwerkende 
Dorpslijsten. Een nieuw colle
ge van CDA, VVD en PvdA 
kwam één stem te kort en 
vroeg steun bij de SP. Fractie
voorzitter Emile Roemer: 'Wij 
hebben toen een wensenlijst 
van 18 punten opgesteld. Daar
van nam het college er 14 over, 
wa~mee wij genoeg binnen
sleepten om onze gedoogsteun 
toe te zeggen.' Inmiddels ligt 
de situatie heel anders. Roe
mer: 'Het college kwam steeds 
belangrijke afspraken niet na. 
In november beloofde het col
lege vóór januari zichtbare 
verbeteringen in de organisatie. 
Die kwamen niet en bovendien 
bleken we ronduit besodemie-
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terd te zijn. Van het feit dat de 
afhandeling van WVG-aanvra
gen zo lang duren, gaf de wet
houder iedereen de schuld, 
behalve zichzelf. Totdat bleek 
dat hij zelf opdracht had gege
ven de aanvragen te laten lig
gen en voorrang te geven aan 
de bijstands-heronderzoeken. 

Toen was de maat vol. We 
eisten een extra raadsvergade
ring en trokken onze steun in.' 
Zo zit Boxmeer dus met een 
minderheidscollege. Roemer: 
'Het college moet nu bij elk 
voorstel knokken voor een 
meerderheid. Reken maar dat 
we die sleutelpositie uitbuiten. ' 

M et live muziek en een opvallende stands presen
teerden de SP-jongeren zich op 1 maart in het 
centrum van Bergen op Zoom. Op de actiedag is 

een begin gemaakt met een groots opgezette jongeren
enquête. En die gaat een gevolg krijgen in de vorm van 
acties rond zaken die de jongeren belangrijk vinden. 
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Bezoek de SP-fractie 
op het Binnenhof 

0 p 4 april houdt de SP
fractie in de Tweede 
Kamer open dag spe

ciaal voor jongeren. Zij worden 
ontvangen door Jan Marijnis
sen of Remi Poppe, rondgeleid 
door het kamergebouw en het 
Binnenhof en krijgen een film 
te zien over het werk van de SP 
in en buiten het parlement. 
Klapstuk is een heus politiek 
debat over het minimumloon 
voor en door de jeugdigen. 
Belangstellenden voor deze 
(gratis) dag kunnen zich tot en 
met 22 maart opgeven door te 
bellen: (010) 467 32 22. 
Niet alleen voor jongeren 
is de open inschrijfdag 14 april. 
Dan houdt de SP-fractie open 
huis voor alle leden en belang
stellingen die geen kans zagen 
met de georganiseerde bus-trips 
uit de afdelingen mee te gaan. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven via (070) 318 30 44. 
Ook zij krijgen een rondlei
ding, een film en een gesprek 
met een SP-kamerlid voorge
schoteld. 
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plo..:g aan de start van de 
befaamde Rotterdam Mar
thun \Crschijnen. De tien
tallen lopers die de partij 
~ponsort, krijgen hun in
schrijfgeld terug, een gratis 

Volhouders gezocht op het SP-hoofdkantoor dat 
vlak bij de start/finish ligt. 
Wie de sportieve uitdaging 
aandurft en in de kleuren 
van de SP de 42 kilometer 
te lijf wil gaan, kan zich 
melden bij Paul Peters op 
het partijbureau, telefoon 
(010) 467 32 22. Doe het 

hardloopset en kunnen gebruik maken van 
kleed-, douche- en verzorging faciliteiten 

snel, want de SP sponsort maximaal 40 
marathonlopers. 

Oude telefoons (vervolg) 

en tiental Tribune
lezer beklaagde 
tich bij on naar 

aanleiding van on artikel
tje over de huur van oude 
telefoons. 0 k na contact 
met de PTT slaagden zij er 
niet in de tweemaandelijk e 
betaling van f 3,04 te laten 
. toptelten voor oude draai
schijftoestellen die allang 
nh.:t meer gebruikt worden. 
oor ieders duidelijkheid 

vcrtelt ons mevrouw M. 
Pla hek, voorlichter. van 
het PTT-hoofdkantoor: 
• adat de SP afdeling Lei
den de kwe tie aan de orde 
telde, tijn al onze klanten

scrvicc-medewerker op
mcuw duidelijk geïnstru
eerd wat on ui ter t coulan
te beleid is. Al men en 
n g huur betalen voor een 
oud V 65 ofT65 toestel, 
kunnen zij dat inleveren bij 
een Primafoon-winkel en 
dan wordt de huur stopge
teL Wie hettoe tel niet 
meer heeft. kan bellen naar 
0 00-0402 en ook dan 

wordt in alle gevallen de 
huur stopgezet. Als een 
overijverige medewerkers 
dat niet wil doen, kan de 
klant zich altijd nog wen
den tot ons hoofdkantoor.' 

Nergens heeft een creatieve DTP'er zoveel groeimoge
lijkheden als bij de partij die een lasser tot fractievoor
zitter koos. In korte tijd werd Jan Marijnissen een van 
de populairste politici in dit land en de SP de snelst 
groeiende politieke partij. 
De DTP' er die we zoeken brengt ons maandblad op een 
nog hoger niveau, geeft vorm aan spectaculaire cam
pagnes en wint met ons de verkiezingen van 1998! 
Bel Herman Beekers (010) 467 32 22 voor nadere info 
of stuur nog deze week een bondige sollicitatiebrief. 
SP, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam. 
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In zijn boek 'Man en paard': 
'Bij ons thuis ging het milieu over 
stand, niet over stront.' 

voorzitter 
Belgische SP 

Louis Tobback 
'Ge begint paars en ge eindigt bont en 
blauw' 

Henny Eman premier van 
Aruba 

'Het belastingparadijs Is een Neder
landse uitvinding. Waar belastingpara
dijzen zijn, werken Nederlandse ac
countants.' 

Claude Juncker premier van 
Luxemburg 

'Het Is niet voor niets dat grote bedrij
ven zich liever In Nederland vestigen 
dan in Luxemburg. Dat heeft een fisca
le reden.' 

Felix Roflenberg ex-voorzit
ter PvdA 

'Het Is toch een lachwekkende ver
toning dat zo'n Bukman aan het eind 
van zijn carrière nog even twee jaar 
lelding komt geven aan de Tweede 
Kamer. Als uitkomst van een Ingewik
kelde politieke deal In plaats van kie
zen op kwaliteit. ' 

kamerlid 
D66 

Nicky van 't Riet 
'Bukman is dus een ramp.' 

Frank de Grave WO-staats
secretaris SZ 

'Er valt niet meer zoveel te mlnistelse
len. Feitelijk Is een grotere bezuiniging 
op de sociale zekerheid gerealiseerd 
dat wij In ons programma hadden 
staan.' 

Universiteit 
Twente 

Menno Wolters 
'Europa bestaat, ja zoals Sinterklaas 
bestaat.' 

Bronnen: Gelders Dagblad, NRC Han

delsblad, de Gelderlander, BRT, NOS 

Middageditie 
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Shell heeft over het afgelopen jaar een netto 
winst behaald (na aftrek van belastingen) 
van 15 .000.000.000 gulden. Dit onvoorstel
bare bedrag is groter dan de waarde van 
alles wat er geproduceerd wordt in een 
land als Kenia. 15 Miljard Shell-winst 
- 30 procent meer dan in 1995 -dat is 
genoeg om 300.000 gezinnen van een 
modaal inkomen te voorzien. Of een 
andere vergelijking: verhoging met vijf 
procent van de minimumlonen en uit
keringen in Nederland kost ongeveer 
3,3 miljard per jaar. Met één jaar Shell
winst is die verhoging dus bijna vijf 
jaar te betalen ... 

Shell is altijd al een uiterst winstge
vend bedrijf geweest. De aandeelhou
ders hebben heel wat jaren een winst
uitkering ontvangen die tientallen pro
centen bedroeg van hun investering. 
Zelfs in de donkerste crisisjaren kregen 
ze nog een dividend van minstens zes 
procent uitgekeerd. Maar de echte me
gawinsten heeft Shell te danken aan de 
oliecrisis. In 1973 draaiden de olie
producerende landen de oliekraan een 
eindje dicht om de prijs te verhogen. 
Dat lukte maar al te goed. Op 1 juli 
1973 kostte een vat olie 2,75 dollar. 
Een half jaar later was de prijs 11 dol
lar. Een fors deel van de extra opbreng
sten kwam echter niet terecht bij de 
oliesjeiks , maar bij multinationals als 
Shell. De winst van het bedrijf steeg 
van 515 miljoen dollar in 1972 naar 
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1651 miljoen dollar in 1973 , om daarna 
nooit meer onder de 1000 miljoen dollar te 
komen. Eind jaren zeventig was het weer 

Netto winst Shell in -
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De winst van Shell kreeg een enorme impuls 
door de oliecrises begin en eind jaren zeventig. 

Maar nu wordt de superopbrengst van 1979 
ruimschoots geëvenaard. Bij de Koninklijke zelf 

is er nog nooit crisis geweest. 
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raak. De olieprijs steeg van 14,5 naar 35 dol
lar per vat. En opnieuw profiteerde Shell. 
De winst schoot in 1979 omhoog tot 6486 

miljoen dollar. 

Aardgas omhooghalen was in 
->- 1996 een zeer lucratieve 

bezigheid 

Ook in 1996 heeft de stijgende olieprijs 
een forse bijdrage geleverd aan de 
winstsprong van Shell. Voor het Neder
landse onderdeel van het concern is die 
ontwikkeling nog versterkt door het ef
fect van de koude winter. Shell is voor 
de helft eigenaar van de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij (NAM) die ons 
aardgas boven de grond brengt. Met 
een afzetgroei van 57 miljard naar 67 
milj ard m3 gas is dat in 1996 een bijzon
der lucratieve bezigheid geweest. Shell 
Nederland zag zijn winst daardoor stij
gen met 40 procent, aanzienlijk méér 
dan de rest van het concern. 
Bij de presentatie van de jaarcijfers 
wees president-directeur Cor Herk
ströter op nóg een verklaring voor de 
winstgroei: de doorgevoerde kostenbe
sparingen. Shell weet zijn grote omzet
en winstgroei te realiseren met steeds 
minder personeel. In 1989 bood het 
concern wereldwijd nog werk aan 
130.000 mensen, in 1995 waren dat er 
nog maar 104.000. Inmiddels is de net
to winst van Shell al enkele jaren lang 
groter dan alles wat het bedrijf betaalt 
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aan lonen, s iale la ten en pensioenvoor
ticningen. En nog i Herkströter niet tevre
den. 'De kosten m eten tel el matig omlaag 
en de cf~ ctiviteit omhoog', legde hij de fi

nanciële pers uit op 13 februari. 

Het aandeel Koninklijke Olie steeg 
In vijf jaar tijd met 150 procent 

'V ie van de win t profiteren, zijn natuurlijk 
d • aande I houders. Voor Shell zijn dat de 
hc1itter. van aandelen Koninklijke Neder
landsche Petroleum Maatschappij en die 
van aandelen heli Transport & Trading 

nmpany (zie kader). · Van 'Koninklijke 
Olie' zijn 536 miljoen aandelen in omloop 
d1c oorspr nkelijk zijn uitgegeven voor vijf 
gulden per tuk en inmiddels op de beurs 
1 'n 350 gulden doen. Volgens gegevens 
\an heli bevindt 40 procent van de aande
len 11 h in ederland, eveneens 40 procent 
1n de Verenigde Staten en 11 procent in 
b itscrland. Opvallend is dat de Koni nklij
ke steeds ederland er wordt. In 1984 had 

ederland niet meer dan 29 procent van de 
aandelen m eigen hui , nu du 40. Met chau
' imsusche gevoelen van de beleggers zal 
dele ontwikkeling weinig van doen hebben. 
l:crdcr heeft het ermee te maken dat Neder
land (althan. een deel van de Nederlanders) 
bulkt van het paargeld. 
0' koer. en op de Nederlandse effecten
beurs bereiken al tijdenlang vrijwel dage
lijks nieuwe recordhoogten. Tel daarbij de 

\enmatige win t van Shell , en het is dui
delijk dat een aandeeltje Koninklijke Olie 

een kleine goudmijn is . Eind 1991 bracht dat 
aandeel (dat uitgegeven is voor vijf gulden) 
op de Amsterdamse beurs 142 gulden op. De 
laatste notering vóór het schrijven van dit 
artikel bedroeg f 347,50. Dat is een winst 
van 205 gulden in ruim vijf jaar tijd: bijna 
I 50 procent erbij . Over diezelfde periode 
bedroeg de winstuitkering per aandeel (het 
dividend) f 45,95. De 142 gulden uit 1991 is 
nu dus 393 gulden geworden. 

Beleggers juichen: ook straks 
blijven de koersen snel stijgen 

De snelle stijging van de beurskoers heeft 
een psychologisch nadeel: de bedragen gaan 
zó groot klinken dat ze een belegger kunnen 
afschrikken. In de wereld waarin miljarden 
over de toonbank vliegen als monopolie
geld, is het een voordeel als een aandeel 
geen 350 gulden kost, maar 120 gulden. De 
aandelen Koninklijke Olie worden daarom 
gesplitst. In de toekomst zal er gehandeld 
worden in aandelen met een 'nominale 
waarde' van f 1 ,25, in plaats van de vijf gul
den van nu. Zo'n aandeeltje van 1,25 gaat 
dan ongeveer 90 gulden kosten. In beleg
gerskringen is de maatregel toegejuicht. Ze 
biedt immers een uitstekend perspectief op 
blijvend snelle koersstijgingen. Bevreem
ding was er alleen over het bedrag van 1,25. 
Want, zo keken de financiële experts alvast 
vooruit, het bedrag is zo moeilijk deelbaar. 
Bij de eerstvolgende opsplitsing kan daar
door alleen maar overgeschakeld worden op 
aandelen van een kwartje. • 
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Liefdesverdriet 
in olie gesmoord 
Shell is het samenwerkingsverband 
van de Koninklijke Nederlandsche 
Petroleum Maatschappij en de 
(Britse) Shell Transport & Trading 
Company. In 1907 voegden de 
bedrijven hun activiteiten bij elkaar, 

zonder echt te fuseren. Beide 
bestaan daardoor nog steeds als 
aparte beursfondsen. De Koninklijke 

vertegenwoordigt 60 procent van de 
complete Shell-groep; Shell T&T 
Company 40 procent. 

De Koninklijke Nederlandsche Petro
leum Maatschappij heeft haar wor
tels in het toenmalige Nederlands
Indië. In een jubileum-uitgave geeft 
Shell een romantisch beeld van haar 
eigen ontstaan. Door liefdesverdriet 
gekweld zocht boerenzoon Aeilko 
Zijlker uit Nieuw-Beerta rond 1860 
zijn heil in 'ons Indië'. Toen hij daar 

In 1880 een keer moest schuilen 
voor een tropisch onweer, viel hem 
op hoe gelijkmatig en fel de toorts 
van zijn Inlandse bediende brandde. 
De man legde uit dat de toorts ge

drenkt was In aardwas die dreef op 
poelen in de buurt. Zijlker liet de 
was onderzoeken en ontdekte zo de 
olierijkdom van het huidige Indone
sië. De officiële oprichting van het 
bedrijf was tien jaar later een feit . 
Zijlker had daarbij de warme steun 
van koning Willem 111 , die het recht 
verleende om de aanduiding 'konink
lijke' te gebruiken. Het is een pu
bliek geheim dat de vorst ook finan
cieel deelnam in het avontuur van de 
Petroleum Maatschappij. Het vermo

gen van de Oranjes bevat een fors 
pakket aandelen Koninklijke Olie. 

Beatrix is er de afgelopen jaren dus 
heel wat rijker op geworden. 
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Moet het mogelijk worden werkne
mers tijdelijk minder dan het wettelijk 
minimumloon te betalen? 

'Wij vinden zelfs dat het permanent mogelijk 
~ ;; moet zijn. De dispensatie zou wat ons betreft voor 
~ iedereen moeten gelden.' 
~ Leidt deze maatregel volgens u tot het scheppen van 
~ meer werkgelegenheid? 
E 
~ 'Ja, maar niemand weet precies hoeveel. Er zijn in de loop 
~ der jaren veel berekeningen gemaakt, maar die leveren heel 
·i!! verschillende uitkomsten op. De schattingen lopen uiteen ti 
~ van 30.000 tot 150.000. We weten wel dat het huidige mini-

~ mumloon voor een aantal vormen van arbeid te hoog ligt. 
In het zwarte circuit wordt hiervoor veel minder betaald. 
Met name in de markt van particuliere dienstverlening den
ken wij dat werk ontstaat door verlaging van het minimum
loon. Dan gaat het dus om de tuinman, schoonmaakwerk en 
boodschappendiensten, dat soort dingen. Als daar vraag 
naar is, wat betekent dat meer mensen door betaalde arbeid 
een deel van hun inkomen kunnen vergaren, vinden wij dat 
je dat zeker moet doen. Anders belemmeren wij onszelf in 
de aanpak van de langdurige werkloosheid.' 

Worden op deze manier derderangs baantjes gecreëerd, 
banen met weinig loon en weinig aanzien? 

'Het zou kunnen dat die banen weinig aanzien hebben, 
maar dat is dan niet terecht, daar moeten we dan aan wer
ken. Het punt is dat dit plan altijd beter is dan mensen met 
een uitkering gedwongen inactief te laten zijn. Op de eerste 
plaats zijn de uitkeringen niet riant. Ten tweede leidt de in
activiteit tot sociale problemen voor mensen. Dan zeg ik: 
wat is er tegen om die mensen werk te laten doen waar 
vraag naar is en hen daarmee een deel van hun inkomen te 
laten vergaren?' 

Moeten werklozen verplicht worden om banen met een 
betaling onder het minimumloon aan te nemen? 

'Ja. Wij zeggen dat het loon op de markt tot stand moet 
komen, want anders ga je een te hoge prijs vragen en dan 
komt dat werk niet tot stand. Als blijkt dat werk te laag be
taald wordt om op een sociaal aanvaardbare manier van 
rond te komen, dan kan de collectiviteit bijspringen. Zo ie
mand zou dan vanuit de bijstand een toeslag kunnen ont-
vangen.' 

Denkt u dat de dispensatie van het minimumloon op ter
mijn leidt tot aantasting van de uitkeringen? 

'Wij zijn daar met zijn allen bij. Wat ons betreft hoeft er 
geen discussie te zijn over de hoogte van het sociaal mini
mum. Sterker nog: wij vinden dat het sociaal minimum ge
woon op peil moet blijven. Maar dat is een kwestie van de 
politiek.' 

Wat vindt u überhaupt van het bestaan van het mini
mumloon en de hoogte daarvan? 
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'Wat ons betreft mag het minimumloon helemaal verdwij 
nen, niet alleen vanwege de hoogte, maar omdat het een 
verkeerde verantwoordelijkheidsverdeling is. Het loon is 
een kwestie van werkgevers en werknemers en dat zou niet 
in de wet vastgelegd moeten worden. Als dat niet kan, zou
den we in ieder geval het minimumloon blijvend moeten 
verlagen, naar bijvoorbeeld zeventig procent. De Abva
Kabo zei laatst dat ons minimumloon internationaal hele
maal niet aan de top staat, maar dat vind ik volstrekt irrele
vant. Relatief is het minimumloon in Nederland echt hoog, 
omdat het vrij dicht bij het gemiddeld verdiende loon ligt. ' 

is secretaris sociallls C 
zaken van het ondernede F 
marsverbond VNO·NC~onth 

Volgens hem zal he1mum 
kabinetsplan om werke1meel 
onder het minimumlooi aan 

mogelijk te maken, vee mini 
banen opleveren. Dt se t• 

politiek moet zich zelf! bon 
helemaal niet bemoeier alles 

met de lonen. Dat is ee1 loon 
zaak van de vrije markt~ te vc 
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Is CAO-coördinator van 
de FNV. Hij vindt dat 
ontheffing van het mini· 
mumloon niet leidt tot 
meer werk, maar wel tot 
aanslagen op het sociaal 
minimum en Amerikaan
se toestanden. De FNV· 
bonden zu llen dan ook 
all es doen om zulke lage 
loonschalen in de CAO 's 
te verhinderen. 

Moet het mogelijk worden werkne
mers tijdelijk mlnder dan het wettelijk 

minimumloon te betalen? 
'Nee, ik vind dat niet nodig. De FNV onderhan
delt over 900 CAO's en daarbij is het minimum
loon nooit een belemmering voor werkgevers. In

tegendeel, wij zien nogal vaak dat als we lagere 
schalen afspreken dat ze toch leeg blijven of dat werkge
vers betalen boven de schalen die wij afspreken. Maar ook 
in niet CAO-gebieden, waar het minimumloon van toepas
sing is, zie je dat werkgevers vaak meer dan het minimum
loon uitbetalen. De prijs van arbeid is dus niet het pro
bleem.' 

Leidt deze maatregel volgens u tot het scheppen van 
meer werkgelegenheid? 

'Nee. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat een 
algehele verlaging van het minimumloon, dat gaat dus ver
der dan de voorgestelde dispensatie, op langere termijn 
misschien 10.000 banen oplevert. Het effect van beperkte 
dispensatie op de korte termijn is dus nog veel geringer. 
Maar al zou het wel werken, dan nog ben ik geen voorstan
der. We lopen namelijk het risico dat we feitelijk vanuit de 
bijstands-pot loonkostensubsidie geven. Langdurig werk
lozen die onder die dispensatie vallen, komen misschien 
wel op een bestaande arbeidsplaants van iemand die eruit 
gewerkt is. Die langdurig werkloze is goedkoper omdat hij 
de werkgever minder dan het minimumloon kost en een 
aanvulling krijgt van de bijstand. Als dat op grote schaal 
gebeurt, komt de VVD weer met het argument gut, gut, gut 
wat geven we toch weer veel geld uit aan de bijstand.' 

Worden op deze manier derderangs baantjes gecreëerd, 
banen met weinig loon en weinig aanzien? 

'Ja, wij vinden dat iemand die gewoon werkt, daarmee zelf
standig in zijn onderhoud moet kunnen voorzien. Met de 
dispensatie creëer je banen waarmee dat niet mogelijk is. Je 
dwingt mensen om twee of drie banen te nemen. Wat je 
noemt Amerikaanse toestanden. Wij willen dat helemaal 
niet introduceren in Nederland. Verder zou ik het vernede
rend vinden om iemand die een week gewerkt heeft langs 
de bijstand te sturen voor een aanvulling.' 

Moeten werklozen verplicht worden om banen met een 
betaling onder het minimumloon aan te nemen? 

'Nee, wij zullen ook in de CAO-onderhandelingen trachten 
te voorkomen dat er banen onder het minimum worden 
aangeboden.' 

Denkt u dat de dispensatie van het minimumloon op ter
mijn leidt tot aantasting van de uitkeringen? 

'Als blijkt dat- zoals wij verwachten- weinig mensen in 
die dispensatie zullen vallen, zal de politiek en met name de 
VVD onmiddellijk de redenering inzetten dat die mensen 
niet hard lopen omdat de uitkeringen te hoog zijn in relatie 
tot dat verlaagde minimumloon. Dan zie ik om de hoek al 
de discussie over de verlaging van het sociaal minimum 
aankomen. Ik ben ervan overtuigd dat het op termijn een 
aanslag op het sociaal minimum is. ' 

Wat vindt u überhaupt van het bestaan van het mini
mumloon en de hoogte daarvan? 

'Ik vind het een essentiële taak van de overheid om een 
minimumloon te garanderen, zodat mensen die fulltime 
werken ook een behoorlijk inkomen daaruit kunnen heb
ben. Als ik één probleem heb met het minimumloon dan is 
het eerder dat het te laag is dan dat het te hoog is.' 
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Ook de kinderen van Soeharto 

pakken wat ze pakken kunnen 

Zes paar 
• • 

griJpgrage 
handen 

Indonesië is een van 's werelds meest corrup

te landen. Tot de grootste profiteurs behoren 

de zes nazaten van dictator Soeharto. Met de 

zegen en het nodige gekonkel van pa hebben 

ze zelfverrijking tot een kunst verheven. En 

het arme volk moet met lede ogen toezien 

hoe de Soeharto-dynastie inmiddels tot de 

tien rijkste families van Azië behoort. 

Diep in de binnenlanden van Borneo, in 
een scherpe bocht in de Kapuas rivier, ligt 
een reusachtige houtzagerij. Duwboten va
ren er dagelijks enorme houtvlotten naar
toe. Hijskranen brengen de stammen van 
duizenden gevelde tropische bomen aan 
land, waarna in fabriekshallen de verwer
king volgt tot planken, balken en platen 
multiplex. Pt. Erna heet de fabriek en de 
naam van de eigenaar staat in grote, witte 
letters op een van de muren geschilderd: 
Juliawati , dochter van president Soeharto. 
Het is een vertrouwd beeld in de Indonesi
sche economie: als er ergens veel geld valt 
te verdienen , duikt vroeg of laat altijd de 
naam op van een van de kinderen Soeharto. 
In de auto-industrie, de oliewinning, het 
toerisme, de gouddelving, de bouw en de 
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telecommunicatie, overal staan de Soehar
to nazaten vooraan in de rij . Geen wonder 
dat de Soeharto's inmiddels de top tien van 
rijkste Aziatische families is binnenge
drongen . Enkele jaren geleden stonden ze 
nog op een bescheiden 93ste plaats, sinds 
begin 1997 bezetten ze met een geschat ka
pitaal van 11 ,6 miljard gulden de negende 
positie. 
Ook in de politiek laat de kroost zich niet 
onbetuigd: Soeharto's oudste dochter Tutut 
is door haar vader voorzitter van de rege
ringspartij Galkar gemaakt en vier van zijn 
zes kinderen staan kandidaat voor de in mei 
te houden parlementsverkiezingen. Hoe is 
het mogelijk dat zulke openlijke belangen
verstrengeling en zelfverrijking onbestraft 
blijven, in een land dat zichzelf een demo-
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eratie noemt? Een deel van het antwoord 
ligt besloten in de manier waarop de dicta
tor het land de afgelopen dertig jaar heeft 
geregeerd. 

'Pak Harto' is een groot 
strateeg en zonodig een 

groot opportunist 

President Soeharto - door zijn aanhangers 
liefkozend Pak (papa) Harto genoemd- is 
het langstzittende staatshoofd van Azië. 
Dat heeft hij te danken aan het feit dat hij 
een groot strateeg en zonodig een groot op
portunist is. Nadat hij in 1940 een militaire 
opleiding volgde bij het Koninklijk Neder
lands Indisch Leger, meldde hij zich twee 
jaar later als vrijwilliger bij de nieuwe be-
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tellers. de Japanner . Hij maakte daar snel 
carrière en doorliep een kaderopleiding. 
Maar toen lndone ische vrijheidsstrijders 
in 1945 de onafhankelijkheid uitriepen, 
\loot ocharto zich onmiddellijk aan. Tij
dens de guerrilla tegen de gehate Hollan
der\ klom eharto op lot commandant van 
de strategische reserve. Het was vanuit die 
positie dal hij na de bloedige onlusten van 
196 de macht naar zich toe trok, toen het 
Indonesische leger hardhandig een ver
meende couppoging verijdelde van com
munistische rebellen onder leiding van pre
sid nt oekarno' lijfwacht. Soekarno zelf 
v.erd ervan beticht te veel sympathie te 
koesteren voor de communisten en men 
verweet hem de economische chao in het 
land. Hij werd door de legerleiding op een 

zijspoor gezet en commandant Soeharto 
werd de nieuwe sterke man. In 1966 werd 
zijn status officieel toen hij Soekarno 
dwong om hem alle volmachten te geven. 

De rijkdommen van Indonesië 
behoren toe aan een wel héél 

erg kleine elite 

In de dertig jaar die sindsdien verstreken, 
heeft Soeharto met ijzeren vuist gebouwd 
aan zijn Ordu Baru, de Nieuwe Orde. De 
communistische partij van Indonesië werd 
in 1965 verboden en de belangrijkste leiders 
zijn vermoord of zitten nog altijd gevangen. 
Om zoveel mogelijk de indruk weg te ne
men als zou zijn land een dictatuur zijn, stel
de Soeharto in 1973 een drie-partijensys-
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teem in. Dat trio mag elke vijf jaar meedin
gen naar 425 van de 500 parlementszetels. 
De overige 75 zetels zijn bezet door militai
ren die Soeharto zelf benoemt. Kandidaten 
van alle partijen moeten altijd eerst worden 
goedgekeurd door de regering. Zo is een ge
controleerde democratie ontstaan die die 
naam eigenlijk nauwelijks verdient. 
Kritiek op het geringe democratische gehal
te van deze Nieuwe Orde wordt steevast ge
pareerd met verwijzingen naar de bloeiende 
economie, die het gevolg zou zijn van de 
stabiele politieke situatie. Maar juist die 
economische groei - met meer dan zeven 
procent per jaar- zou wel eens het struikel
blok van de Soeharto-dynastie kunnen blij
ken. Eén op de tien Indonesiërs leeft name
lijk nog altijd beneden de armoedegrens. En 
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de rijkdommen van het uitgestrekte eilan
denrijk - van bodemschatten tot telecom
municatie-netwerken en van gymschoenen
fabrieken tot palmolieplantages - behoren 
toe aan een wel héél erg kleine elite. 
De onvrede hierover richt zich meer en meer 
op de grootste profiteurs van allen: de kin
deren Soeharto. 

Kleine horeca-ondernemers 
moeten wijken voor de 

dadendrang van Tommy Soeharto 

Er heerst onrust onder de horeca-onderne
mers van Panganderang op Zuid-Java. Eige
naren van verschillende hotelletjes en res-
taurants langs de kustweg aan de west-kant 

corruptste landen ter wereld. De Nieuwe 
Orde is gebouwd op een kolossale bureau
cratie. Miljoenen Indonesiërs verdienen hun 
geld bij de overheid, vaak zonder dat er 
werk voor hen is . Ambtenaren met enige 
zeggenschap nemen onmiddellijk hun halve 
familie in dienst en verrijken zichzelf door 
zich voor elke gunst te laten betalen. Omdat 
de overheid onvoldoende belastingen heft 
om het overheidsapparaat te kunnen finan
cieren zijn veel ambtenaren voor hun dage
lijks levensonderhoud grotendeels afhanke
lijk van smeergelden. Bovendien bestaat er 
in Indonesië in de praktijk geen onderscheid 
tussen de overheid en de regerende GoJkar
partij van Soeharto. Het is de GoJkar-top die 
de top-ambtenaren benoemt en het zijn deze 

harto, die zich dankzij hun almachtige vader 
vrijwel alles menen te kunnen permitteren. 

Een absurde heffing op 
toeristenbier verdween in de 

zak van een kleinzon 

Zo wilde een van Soeharto 's zoons op een 
eilandje voor de kust van Bali een duur va
kantieoord laten verrijzen. Toen de lokale 
bewoners weigerden mee te werken, besloot 
hij de prijs van het drinkwater (dat van Bali 
moet komen) tientallen malen te verhogen. 
Dan zouden ze vanzelf wel vertrekken! 
Slechts met de grootst mogelijke moeite en 
na een hardnekkige juridische strijd wisten 
de eilandbewoners het tij te keren. Ook de 

van de populaire badplaats 
zijn bang dat zij binnenkort 
naar een andere betrekking 
moeten omzien. Reden: de 
kokospalmplantage die vlak 
achter hun neringen ligt, is 
kort geleden opgekocht door 
Tommy Soeharto, de jongste 
zoon van de president. Aan
getrokken door het succes 
van de badplaats wil hij met 
Koreaans kapitaal de bomen 
kappen en op de vrijgeko
men grond een enorm hotel
complex bouwen, inclusief 
golfbaan, zwembaden, ten
nisbanen en andere luxe-

Ze menen zich alles te 
absurde extra heffing op het 
Balinese 'toeristenbier ' , die 
rechtstreeks in de zak van 
een kleinzoon van Soeharto 
verdween, werd na veel ju
ridisch touwtrekken weer 
opgeheven. Maar vaker 
staan de burgers machteloos 
tegenover de grijpgrage 
Soeharto's. Een klein eiland 

kunnen permitteren, dankzij 
hun almachtige vader 

voorzieningen voor kapitaal
krachtige toeristen . Natuur
lijk zullen Tommy en zijn 
Koreaanse vrienden straks 
rechtstreekse toegang wen
sen tot het prachtige zand
strand, waaraan de hotelle
tjes en restaurants hun klan
dizie danken. En dus zullen 
die kleine ondernemers wor
den gedwongen hun land te 
verkopen. Tegen een door de 
overheid vastgestelde prijs . 
En reken maar dat Soeharto 

voor de kust van Sumatra 
zal de komende jaren wel 
worden omgetoverd tot een 
luxe vakantieparadijs . De 
investeerders: een zoon van 
Soeharto en een Zuid-Kore
aans conglomeraat van ban
ken en bouwbedrijven. In 
december opende de presi
dent op Bali een ander pres
tigieus project van een van . 
zijn zoons: Hotel Nikko 
Bali, het duurste hotel van 
het eiland, gebouwd met Ja
pans kapitaal. 

Tommy en Bambang 
Soeharto betwisten 

elkaar openlijk stukjes 
van de cake 

junior geen al te hoge reke
ning gepresenteerd zal krij
gen. De kleine ondernemers 
langs het strand kunnen al
lee'n maar hopen dat het be-

• In een paginagrote advertentie feliciteert 'Pak Harto' zijn zoon 

Als bijvoorbeeld dochter 
Juliawati haar aandeel in de 
houtindustrie wil vergroten, 
schiet papa haar te hulp. Hij 

drag hoog genoeg is om ze in staat te stellen 
elders opnieuw te beginnen. Of om een 
baantje te kopen bij het nieuwe roega-com
plex -want dat is de manier waarop in Indo
nesië de beter betaalde banen worden ver
deeld: wie het meest betaalt, krijgt de mooi
ste baan; wie geen geld heeft kan een goede 
betrekking wel vergeten. 
Het Indonesië van Soeharto is een van de 
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met de opening van een luxe-hotel op Bali 

Galkar-topambtenaren die weer over de car
rières van de lagere ambtenaren beslissen. 
En zo steunen alle ambtenaren GoJkar om 
de eenvoudige reden dat die partij de beste 
garantie vormt dat zij ook in de toekomst 
ambtenaar kunnen blijven. 
Uiteraard wordt er aan de top van de pirami
de het meest geprofiteerd van het corrupte 
systeem. In die top zitten de kinderen Soe-
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verleent enorme kapconces
sies aan kleine bedrijfjes waarvan vooraf 
bekend is dat zij de klus niet binnen de ge
stelde termijn kunnen klaren. Vervolgens 
biedt Juliawati aan de concessie over te ne-
men, waarna de kleine onderneming kapot 
geconcurreerd wordt. 
Vader schiet zijn kinderen ook te hulp met 
protectionistische wetgeving. Zo moeten 
buitenlandse autofabrikanten enorme im-



iChtige va!k ponheffingen betalen. Die heffingen gaan 
>errnitteren omlaag al zij de auto's in Indonesië laten 

assembleren en uiteraard staan de kinderen 

:op 
tin de 
t>n 

:>ons op et 

~en duun 

n de lokai 

ken, besl!X 
jat van B 
everheg 

vertrekk 
e moeite 
trijd wist 
·en. Ook 

ffing op Ir 
enbier', dJ 

je zak v 

m Soehan 
na veelj 
kken w 
aar vak 
machteloo 
grijpgra 

dein eilllli 
.n Sumatr. 

jaren 11 

erd tot 
radijs. )) 

~zoon vm 

~uid-Ko~ 

it van baL 
irijven. k 
: de pre 
mder pr!!!
lll een v 

tel Nikt 

hotel vm 
Nd metJ~ 

'mbang 
wisten 
stukjes 

1ke 

I dochte 
deel in & 
vergroten 
:hulp. Hi 
apconces 
:m voor~ 

1en de ge 
ervolgen• 
ver te ne· 
ing kapo! 

hulp me: 
1 moeten 

harte weer vooraan in die assemblage
industrie. Daarbij chromen zij niet om el
kaar openlijk een tukje van de cake te be

twi ten. Zo ging Tommy, de jongste zoon, 
een joint venture aan met de Zuid-Koreaan
~e KIA Motor Corporation. Tommy, eige
naar van 35 procent van de aandelen, laat in 

Zuid-Korea de Timor bouwen, een midden
klasse auto die door zijn vader meteen is ge-

mbardeerd tot nationale auto van Indone

sië. In tegen telling tot andere auto-impor
teur , onder wie zijn oudste broer Bam bang, 
hoeft Tommy nu geen importheffingen te 
betalen, omdat de Timor een Indonesisch 

product zou zijn. Bambang, die Hyundais 
assembleert, heeft inmiddels aangekondigd 
telf keen 'nationale' auto te willen gaan 

bouwen. Japanse autofabrikanten hebben 
11ch al bij de World Trade Organization ge
meld om tegen deze concurrentievervalsing 
te prote teren. 
Ook in andere branches beconcurreren de 
kmder n oeharto elkaar. Zo is er een al 
maanden slepend conflict rond een goud
mijn in Kalimantan. Twee Canadese mijn
bedrijven, ieder met een ander lid van de 
familie een jeini-venture aangegaan, clai

men de exploitatierechten. Pak Harto's 
voort pige oplo sing: de twee bedrijven 

m ten maar gaan amen werken, om de lie
ve 'rede in de familie te bewaren. Econo
men en analisten hebben al gewaarschuwd 

dat lndon ië zich door dit soort gekonkel 
voL trekt ongeloofwaardig maakt bij buiten
land e inve teerders. Maar die waarschu

wing lijkt aan dovemansoren gericht. 

'Z'n kinderen zijn bezig 
nog zo veel mogelijk bult In de 

wacht te slepen' 

In de trein naar Surabaya zit een student 
bedrijfskunde. Hij leest de krant. Onder 
een kleurenfoto van een zaal vol jonge 
m nsen met pandoeken en protestborden 

staat: 'Studentennemen het op voor Mega
ll'<lti'. De oppo itieleidster, dochter van 
oud-pre. ident Soekarno, is razend populair 
onder jonge Indonesiër . 'Het tijdperk Soe
harto,' zegt de tudent, ' loopt ten einde. 

Daarom zijn z'n kinderen nu bezig nog zo 
veel mogelijk buit in de wacht te slepen. En 
natuurlijk zal papa proberen om ze op zo 
h og mogelUke posities binnen de regering 
te krijgen, zodat als hij er niet meer is, de 
macht in ieder geval nog ten dele in handen 
van de familie blijft.' Of Pak Harto daarin 
zal . lagen zullen de komende jaren moeten 

>rme im uitwijzen. • 

Bordeelwerk 

D it is geen scherts maar ernst! 

De bordelen worden gelega
liseerd, krijgen een BTW- en 

SOFI-nummer. Weet u wat dat betekent? 
Dat u als langdurig werkloze op het 
Arbeidsbureau voortaan ook vacatures 

uit deze sector kunt verwachten. Alle 
legale ondernemingen melden daar 
immers hun vacatures. U bent verplicht 

passende arbeid te aanvaarden, zelfs 
twee jaar lang voor 70 procent van het 
minimumloon. 0 ja, en voor de 
WAO' ers komt er weer een beroep bij in 
de goedkeurings-computer. Je hoeft er 
nauwelijks meer je bed voor uit. Waar
schijnlijk zullen deze arbeidsplaatsen 

nog gesubsidieerd worden ook. 
Ik vind legale bordelen het toppunt van 
liberalisme, een nachtmerrie voor menig 
ouder. Je zult maar een 'schone' van 

rond de 20 hebben. Na ons geld komt 
ook ons lijf in het geding! 

Dank 

Assen, 
mevr. B.E.A.M. Geelkerken 

G raag wil ik een reactie geven 
voor de SP afdeling Menter
wolde, vooral de heer J. de 

Weijs voor zijn enorme inzet en doorzet
tingsvermogen . Waar de anderen de 

strijdbijl erbij neergooien, pakt hij die 
weer op en gaat met al zijn kunnen en 
inzet weer door. Hij heeft voor mij en 
mijn gezin in verband met de herkeuring 
WAO ontzettend veel gedaan. En ik 

weet dat ik niet de enige ben. Daarom 
Johan, namens ons heel hartelijk dank! 
Ik hoop dat meer mensen het streven 
van de SP zullen inzien en steunen, 

zodat ze nog sterker wordt. 

Patch-work 

Zuidbroek, 
P van Delden 

S tel, u bent een echtpaar met al
leen AOW. U kunt net de huur, 
gas, water, elektriciteit, eten en 

drinken betalen. Dankzij premier Kok 
en de PvdA krijgt u er nu 19 gulden per 
maand bij, dat is zes dubbeltjes per dag. 

Dit geld is interessant voor bijvoorbeeld 
een mogelijk in het gedrang gekomen 

TRIBUNE 3 • 14 MAART 1997 

levensbehoefte zoals kleding. Want 
voor één paar beschermende knielappen 
en één paar beschermende ellebooglap

pen (samen f 4,50) hoeft men nu nog 
maar acht dagen te sparen. 
Deze aalmoespolitiek heeft een naam: 
patch-work polities. 

Vut 

Heerlen, 
Marcel Pluijmaekers 

I n het artikel 'Ik ben helemaal op' in 
Tribune 1 kon ik me geheel vinden. 
Toch heb ik er enkele opmerkingen 

over. Steeds staan de kosten van de vut 
voorop, zonder dat er naar de positieve 
effecten gekeken wordt. Ik denk dan 
aan de extra werkgelegenheid die de vut 

meebrengt. Er wordt immers plaats 
gemaakt voor jongere collega's. 
Ik vind dat mensen een keuzemogelijk
heid moeten hebben. Wanneer iemand 

tot zijn 70ste wil blijven werken, moet 
dit mogelijk zijn, maar wanneer iemand 
van 55 helemaal op is, moet hij of zij 
met pre-pensioen kunnen gaan. De 
overheid moet fiscale voorwaarden 
scheppen zodat het niet alleen een rege
ling voor de 'rijke' wordt. 
Grote zorg heb ik verder over het oude
renbeleid bij bedrijven. Dat mensen aan 
het eind van hun loopbaan helemaal op 

zijn, moet voorkomen worden. Ik denk 
dan aan de mogelijkheid om bijvoor
beeld vanaf 50 jaar te kiezen voor min
der zwaar en onregelmatig werk. 

Ecotax 

Beek, 
G. Hekkens 

T ribune 2 berichtte over de on
rechtvaardigheden rond de eco

tax. In werkelijkheid is het nog 
erger. Over de ecotax wordt ook nog 
eens 17,5 procent BTW gerekend. Be
lasting over belasting. Ik heb hierover 

geschreven naar het energiebedrijf 
Noord-West, en kreeg als antwoord: 
'Omdat de ecotax deel uitmaakt van de 

kostprijsberekening produkt elektrici
teit, wordt er BTW berekend.' Maar het 

blijft belasting over belasting! 

Alkmaar, 
L. Gorbey 
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HET LI]IKS HAAR V A 

et woord links 
is een rot
woord . Het 

wordt vaak in negatie
ve zin gebruikt. Links
heid betekent onhan
digheid. Linkse manie
ren zijn lompe manie
ren. Wat doe je met 
het woord links als je 
er tóch iets positiefs 
mee wilt uitdrukken? 
Links in de politiek 
bijvoorbeeld , het 

woord links waarmee ook de zorg voor de zwak
keren in de maatschappij wordt bedoeld. Zijn 
linkse partijen onhandige partijen? Vertonen 
linkse politici lompe manieren in hun politieke 
gedrag? Nee toch! De linksen van de PvdA zijn 
nog nooit zo aardig geweest als nu , nu ze sa
men mogen regeren met rechts. 
Is er misschien voor de activiteiten in de politiek 
die links heten te zijn een beter en eigentijdser 
woord te vinden? Het gebeurt wel meer dat 
politieke begrippen in onbruik raken . Kom tegen
woordig bij linkse politici niet meer aan met het 
woord communisme, dat nog niet zo lang gele
den gelijkheid voor allen betekende. Tegenwoor
dig staat het voor misdadige en onderdrukkende 
politiek. Grote partijen die zich meer dan een 
halve eeuw met het predikaat communistisch 
sierden, doen nu hun best die term te laten 
vervagen, alsof het woord nooit bestaan heeft. 
Zoals de Italiaanse PCI, die haar naam verander
de in Partido Democratico de Sinistra, de Demo
cratische Partij van Links. Klinkt links de Italia
nen dan niet net zo sinister in de oren als links 
tegenwoordig bij ons klinkt? Betekent het Neder
landse woord links eigenlijk ook niet sinister, 
onheilspellend , duister, snood? Maar als links 
sinister is, is daarmee dan ook gezegd dat een 
links politicus als Jacques Wallage een sinister 
persoon is? Jacques is populair maar toch , er ls 
iets mis met hem. Jacques heeft een sinistere 
kant. Er is iets aan die geweldige kop van hem 

was, maar ik heb het 
ontdekt. Het is het 
haar van Jacques. Hij 
heeft weerbarstig 
Zijn haar zit altijd 

rechterkant van het hoofd, hoe vaak hij het ook 
voor zijn ogen wegstrijkt. Het is het haar van een 
dwarsligger, die altijd links van de presentator 
gaat zitten, zodat die weerbarstige linkse kant 

zijn hoofd het minst in beeld komt. '!:!MA~~ '2 
'Je hebt links haar,' zei mijn moeder vroeger vaak va:Jt VE. !(Ui 
als de weerborstels in mijn haar naar alle kanten EILANV AA 
staken. Links haar. Jacques heeft links haar. Hij SOUWEJ) 
een weerbarstig type. Hij trekt zich van links noch 
rechts in de politiek wat aan en toch is hij woord· 
voerder van een partij die op een bijna sinistere 
manier meeregeert. Een partij die links zegt te 
staan, maar met rechtse oplossingen komt die 
beter zouden zijn dan de rechtse oplossingen van 
een rechtse partij omdat ze uit de hoed van een 
linkse partij worden getoverd. 
De ideeën van Jacques Wallage zijn die van een 
andere sinistere linkse figuur. Robespierre. Toen 
deze citoyen aan de macht kwam stopte hij veel 
van zijn eigen broeders in de kelders en legde ze .YE&l 
onder de guillotine. 10 

Toen ik een keer met een groep mijnwerkers naar 
Den Haag toog om te demonstreren voor uitkerin· 
gen voor silicoselijders, ontving Jacques ons in de 
kelder van het parlement. Het liefst had hij ons 
allemaal gelijk onder de guillotine gelegd . Jammer 
voor hem dat al die mensen die voor hem stonden 
ook links haar hadden. 

• Ton van Reen is schrijver 
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Serge Henri 
Valcke: 
'Voor geen 
goud zou ik 
in een villa 
in het Gooi 
willen zitten' 
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Partij goederen 
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0 KLADBLOK 
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zwart of wit~ 

0 Tegenstemmen 0 T-shirt 
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2 

f 29,90 SP 
f 15,-

0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

TRIBUNE 

0 SWEATER 
SP f 25,-

f 1,50 

0 Klein Kreatief 
Kookboek 
Tomaten f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 

J 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, door 
Karel Glastra 
van Loon. 
f 15,-

0 BUTTON 
f l ,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN ! s,-
0 Koud hè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederlaa 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP 'Wat 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u', vatte h 

V november 1996, Wetenschappelijk Bureau I men 

0 Van kwaad tot erger mil 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy- Al vele 

V schending door de nieuwe bijstandswet, ob mee 
1996, Wetenschappelijk Bureau SP. kan 

0 De paarse armoede Nede 

1 , Kritiek op en alternatief voor de regeringsTh ge•IIOIJ~efj 
V De andere kant van Nederland, maart 19% 

Tweede-Kamerfractie SP. 
ge led 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
\J Een alternatief voor de paarse plannen mei. gen op 

huursubsidie, maart 1996, Tweede-Kamerft als het 
SP. 

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbel 

V fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

0 Asbest: De dubbele lijdensweg 
V of: Waarom er een asbestfonds moet kamer. 

januari 1995, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Te veel en te weinig 
\I de balans van een jaar WVG, augustus 199! 

Wetenschappelijk Bureau SP. 

V 

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 Tweedeling en de gevolgen voor de gezonil 
Sociaal-economische gezondheidsverschill~ 
het overheidsbeleid in Nederland, maart 
SP. 

0 Klein afval, groot bedrog 
J De verwerking van klein chemisch afval, ar 

1993, MilieuAlarmteam SP. 

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari 
MilieuAlarmteam SP. 



in Nederland, 
Bureau SP. 

1oet komen 
Bureau SP. 

~ustus 1995, 

1994, 

Bureau SP. 

DEZE TRIBUNE 
Eindelijk 
erkenning 

'Wat eerst een zegen leek, ontpopte 
ZICh als een vloek.' Prof. De Ruiter 
vatte hiermee kernachtig de proble
men samen rond het meest dodelijke 
milieuprobleem van deze tijd: asbest. 
Al vele Jaren houdt de SP zich hier
mee bezig. Hoewel niet voorkomen 
kan worden dat nog tienduizenden 
Nederlanders zullen sterven aan de 
gevolgen van asbestbesmetting, is er 
toch heel veel bereikt. Enkele jaren 
geleden al IS een verbod afgedwon
gen op de verwerking van asbest. En 
als het gaat om het opruimen van 

deze 'vloek' uit onze 
maatschappij, vallen 
ook successen te 
melden. Zo wist 
onze kamerfractie 
onlangs te bereiken 
dat de asbestwegen 
in Twente gesa
neerd worden. Een 

v el belangrijker doorbraak Is positie
v reactie van staatssecretaris De 
Grave op het advies van prof. De 
Ru1ter: een nieuw instituut moet voor 
de asbestslachtoffers de tweede 
lijdensweg voorkomen die zij nu moe
ten afleggen voor genoegdoening. 
Een fantastisch resultaat voor het 
Comité AsbestslachtÇ>ffers en de SP, 
d1e hter sinds jaren voor strijden. 
Lees erover op pagina 4 en 5. En op 
23 nogmaals het asbestschandaal 
van de Cannerberg. De nasleep van 
de onthullingen in de vorige Tribune. 

nieuwsblad van de Socialistische PartiJ, jaargang 33 nr 11 april 1997 

6 
Werk, werk, werk is het motto van 
Paars. Tienduizenden banenpoolers 
en 'melketiers' ervaren dagelijks 

wat daaronder verstaan wordt: onderbeta
ling, uitbuiting, frustratie, kansloosheid. 
'We worden gebruikt,' vertellen ze. En: 
'Als ik alles van tevoren geweten had, was 
ik er niet aan begonnen.' 

14 'Het katholicisme heeft de men
sen in Europa geïndoctrineerd 
met zaken waar ik ook slachtof

fer van ben. Bepaalde standpunten van de 
kerk, over homo's, abortus en Aids zijn niet 
van deze tijd.' Serge Henri Yalcke, bekend 
van 'In de 
Vlaamse 
Pot' en 
'Baantjer', 
vertelt hoe 
hij in de 
wereld 
staat. En 
waarom hij 
koos voor 
de SP, 
'ondanks 
die lelijke 
tomaat. .. ' 
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16 Terwijl politici achter gesloten 
deuren verder smeden aan een 
Europese Monetaire Unie, bren

gen anderen de discussie eindelijk op 
straat. Mijnwerkers en Renault-arbeiders, 

boze eco
monen en 
de SP zeg
gen Nee 
tegen een 
a-sociaal 
Europa 

26 'Blijf van onze krakers af!' 
zeggen keurige inwoners van 
Zoetermeer. Hoe een heel 

bijzondere relatie kon groeien in de buurt. 
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Minister De Boer: 
Asbestwegen toch 

saneren 

Milieuminister De Boer 
gaat de eigenaren van 

wegen en erven die verhard 
zijn met asbest, dwingen tot 
sanering hiervan. Een overwin
ning voor SP' er Remi Poppe, 
die hier drie jaar lang op aange
drongen heeft. 
Tussen 1945 en 1970 zijn voor
al in Twente een tachtigtal 
wegen, paden en erven verhard 
met asbestcementafval, afkom
stig van Eteruit in Goor. Passe
rende auto's doen er asbeststof 
opdwarrelen, waardoor mensen 
het kankerverwekkende goedje 
kunnen inademen. 
Begin 1995 meldde De Boer 
nog aan Poppe dat zij 'niet 
voornemens was zelf maatrege
len te treffen ' . Ook de belang
rijkste eigenaar van de wegen, 
de provincie Overijssel, liet aan 
de SP weten niets te willen 
ondernemen. Recent stelde het 
SP-kamerlid de kwestie op
nieuw aan de orde, nadat een 
van de aanwonenden gestorven 
was aan de asbestziekte meso
thelioom. Daarop berichtte de 
minister aan de Kamer dat zij 
de eigenaren nu toch zal dwin
gen tot sanering. 

Nog mee.r Schiphol? 

Hoe zit het met de milieu
en veiligheidseisen in het 

nieuwe luchtvaartverdrag met 
Rusland? En waarom worden 
er nieuwe verdragen gesloten 
terwijl de bestaande al méér 
vlu.chten mogelijk maken dan 
het vastgesteld maximum voor 
Schiphol? Dat wil Remi Poppe 
weten van verkeersminister 
Jorritsma. Poppe vreest dat 
haar gejubel over het grote 
economische belang van het 
nieuwe verdrag haar blind heeft 
gemaakt voor de andere aspec
ten die eraan kleven. 

4 

Het Binnenhof 

Van Mierlo verdedigt 'Euro-fabels' 

De Europa-voorlichtings 
campagne van de Postbus 

51 lijkt in alles op een regel
rechte reclamecampagne. De 
regering bedrijft propaganda,' 
zo wierp SP-kamerlid Jan Ma
rijnissen minister Van Mierlo 
voor de voeten. Zo worden 
argumenten van euro-tegen
standers afgedaan als 'misver
standen '. Maar in antwoord op 
de kamervragen van de SP' er 
houdt minister Van Mierlo voet 

bij stuk: 'Misverstanden zijn 
iets anders dan andere menin
gen. Als de regering misver
standen meent waar te nemen, 
moet zij daarover voorlichten,' 
zegt hij. Op een concreet voor
beeld van Marijllissen reageert 
Van Mierlo: 'Er is sprake van 
een misverstand indien men 
een dwingend verband legt 
tussen de invoering van de 
EMU en het ontstaan van so
ciale onrust. ' 

Remi Poppe: 'Verwerking slachtafval in veevoer is riskant' 

Kamerlid Remi Poppe 
maakt zich zorgen over 

het mogelijke verband tussen 

de gekke-koeienziekte BSE 
en het verwerken van slacht
afval tot diervoeder. De oor
zaak van de BSE-besmetting 

I<ASf'~AN1J6 
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van een Nederlandse koe ligt 
waarschijnlijk in krachtvoer, 
waarin vlees- en beendermeel 
is verwerkt. Ook Nederlandse 
destructiebedrijven verwer
ken slachtafval tot veevoer. 
Door de hoge productie van 

.... 
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slachtvee bestaat het gevaar 
dat schadelijke stoffen 'rond 
blijven gaan' in de dierlijke 
voedselketen. Zo stapelen de 

risico's zich op, zegt de SP'er. 
Hij vraagt minister Van Aart

sen om een onderzoek. 

'Verminder 
economische druk 
op de Randstad' 

Nieuwe groeikernen bou
wen in het Groene Hart 

van de Randstad is de verkeer
de weg. Dat betoogde Remi 
Poppe in het debat met minister 
De Boer. Volgens het SP-ka
merlid moet er een eind komen 
aan de ongeremde wildgroei 
van Schiphol en de Rotterdam
se haven. Poppe: 'Door de 
eenzijdige druk op de Randstad 
is het evenwicht zoek. Het 
blijft tobben met de leefbaar
heid zolang we niet zorgen 
voor een meer evenwichtige 
economische en ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland.' 
Daarnaast moet er volgens 
Poppe meer geïnvesteerd wor
den in de stadsvernieuwing in 
de grote steden. 'De druk op 
het Groene Hart komt ook 
voort uit de vlucht van mensen 
uit de benauwende, verarmende 
steden. ' 
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Pmf Dt Ruiru overlwndigt zijn rapport 
acm ~warssecretaris De Grave 

Comité Asbestslachtoffers 
n SP: 'Advies De Ruiter 

i een doorbraak' 

Indelijk worden de problemen er
kend; eindelijk wordt er gewerkt aan 

een collectieve oplossing, ' verklaart het 
Comité Asbestslachtoffers over het ad
vla van prof. mr. J. de Rulter aan staats
secretaris van Sociale Zaken De Grave. 
Ook de SP spreekt van een doorbraak: 
'Het voorstel van De Rulter komt zeer 
dicht In de buurt van het door ons ge
wenste asbestfonds,' aldus fractievoor
zitter Jan Marljnlssen. 
Op 24 maart presenteerde prof. De Rul
ter de resultaten van zijn onderzoek naar 
de schade-afhandeling voor asbestslacht
offers, dat hij verricht had op verzoek 
van De Grave. Er moet een speelaal 
In tltuut komen waar slachtoffers met 
hun claim terecht kunnen, stelt hiJ voor. 
Hiermee moet een einde komen aan de 
'dubbele lijdensweg' die mensen nu 
langs de rechter moeten afleggen voor 
smartegeld. Als de vordering niet ver
haald kan worden op een werkgever, 
moet de overheld garant staan voor de 
schadevergoeding, aldus het voorstel 
van De Ruiter, die benadrukte dat de 
hele kwestie aangezwengeld Is door de 
Soclall tlsche Partij. 
De Grave sprak van een 'belangriJk en 
Joed advies'. HIJ verwacht de uitkomst 
van kabinetsberaad hierover vöör eind 
april. 

Nog niet geregeld Is de kwestie van 
verjaring. Omdat asbestziekten zich 
meestal pas tientallen jaren na blootstel
ling openbaren, ontkomen werkgevers nu 
soms aan hun verantwoordelijkheid. De 
Ruiter vindt dat dit vraagstuk snel door 
de wetgever moet worden opgelost. Hij 
benadrukte eveneens dat er een algeme
ne oplossing moet komen voor schade 
door beroepsziekten, die ook beter in 
kaart gebracht moeten worden. 
Naar schatting zullen nog 40.000 Neder
landers komen te overlijden aan asbest
ziekten. Deskundige Lex Burdorf ver
wacht de piek rond het jaar 2018. Dan 
zullen zo'n 700 mensen per jaar getrof
fen worden door mesothelloom. Op dit 
moment zijn er dat circa 325. Evenzove
le mensen worden getroffen door long
kanker tengevolge van asbest. 
De schadevergoedingen voor de slacht
offers zullen bedrijfsleven en overheid in 
totaal tussen vijf en acht miljard gulden 
gaan kosten. 

Toestand in thuiszorg 
'een puinhoop' 

Een puinhoop is er door dit kabinet van 

gemaakt. Ik heb er geen andere woor

den voor. Te lage budgetten, ongewenste 

marktwerking, een overmaat aan bureau

cratie en een enorme geldverspilling. Er is 

alom onduidelijkheid en bovenal krijgen de 

mensen niet de hulp waarop zij op grond 

van hun gebrek en problemen recht heb

ben,' zo sprak SP' er Jan Marijnissen tijdens 

het kamerdebat over de thuiszorg. 

De bewindslie

den van Volks

gezondheid, 
Borst en 

Terpstra, wer

den door de 

Kamer stevig onderhouden over de nieuwe 

problemen in de thuiszorg. Die zijn veroor

zaakt door een overhaast ingevoerde 'knip ' 

en een nieuwe eigen-bijdrageregeling. 

De Kamer dwong een aantal verbeteringen 

af, zoals het niet-doorgaan van de eigen 

bijdrage van 8 gulden per dag voor de 
ziekenhuis-gerelateerde thuiszorg. De foute 

eigen-bijdragetabel is gecorrigeerd. Verder

gaande marktwerking gaat volgens minister 

Borst voorlopig de ijskast in. 
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MARIJNISSEN 
Big Brother 

is Back 
Mevrouw Van Gaal moet met haar 

twee kinderen rondkomen van 1690 
gulden in de maand . De kinderen 

komen veel te kort. Ze ligt er 's 

nachts wakker van. Haar dochter zou 

naar een betere school moeten, maar 

hoe moet ze dat betalen? Ze besluit 
om bij 'een mevrouw' een paar uur 

per week te gaan schoonmaken. Met 

het geld dat dit oplevert geeft ze haar 

dochter wat haarzelf altijd is onthou

den: een goede opleiding. Omdat ze 

die paar extra tientjes niet opgeeft bij 

de ambtenarij, 

pleegt mevrouw Van 

Gaal volgens de 

nieuwe Bijstands

wet fraude. 

Fraude of geen 

fraude: ik zou pre

cies hetzelfde 

doen. We moeten 

eens een eind 

Jan Marijnissen, 
fractievoorzitter SP 

maken aan het gehuichel hierover. 

Eerst mensen jarenlang onder het 

bestaansminimum zetten en dan 

zeggen dat ze frauderen wanneer ze 

voor hun kinderen het beste willen. 

De echte fraudeurs zijn degenen die 
zich niet met tientjes, maar met mil

joenen verrijken door speculatie op 

de beurs of door hun arbeiders te 

onthouden waar ze recht op hebben. 

Fraudeurs zijn ook diegenen die hun 

inkomstenbiljet niet correct invullen, 

of die er naast een uitkering een 

volledige baan op na houden. 

Mevrouw Van Gaal moet zich van 

alles laten welgevallen. Van de minis

ter van Sociale Zaken moet ze toe

staan dat de ambtenaar van de So

ciale Dienst in haar giro-afschriften 

snuffelt; ze kan verlinkt worden door 

iemand die haar anoniem aangeeft; 

en het kan dat er wekenlang een 

camera op haar huis gericht wordt 

zodat de 'sociale' recherche kan zien 

wat ze uitvreet. Als het aan minister 

Melkert ligt is ze vogelvrij en heeft zij 

geen recht op privacy. Mensen in de 

goot mag je van hem rustig nog een 

trap na geven. In mei volgend jaar 

mag u Melkerteen trap geven. 
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Werk, werk, werk, vatte Wim Kok de missie 
van zijn paarse kabinet samen. Maar on
danks de economische wind in de rug, merkt 
de groeiende groep langdurig werklozen 
daar bitter weinig van. Wat er aan werk bij
komt, zijn hoofdzakelijk uitzendbanen die 
opgevuld worden door nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt. Wie een tijdje buiten het 
arbeidsproces staat, is aangewezen op de 
banenpool of een van de regelingen die de 
naam dragen van de minister van Sociale 
Zaken: Melkert 1, 2 en 3. 
De minister zegt bescheiden dat hij die na
men niet zo waardeert. Maar verder wil hij 
van geen kritiek horen op zijn banenplan
nen . Daarin staat hij echter akelig alleen. De 
invulling van de arbeidsplaatsen loopt erg 
moeizaam, vooral in de vier grote steden. 
De werkgevers in midden- en kleinbedrijf 
eisen stopzetting van de concurrentie-ver
valsende melkert 2-regeling. De ziekenhui
zen klagen dat ze overvoerd worden met 
klusjesmannen en portiers, terwijl er geen 
geld is voor verplegend personeel. Van de 
doorstroming die werklozen in het vooruit
zicht werd gesteld, komt niets terecht: na 
vier jaar was slechts één op de twaalfbanen
poolers doorgestroomd naar een echte baan. 
Regulier werk wordt verdrongen. Bij het 
Jeugdwerkgarantieplan (een regeling voor 
jongeren) heeft het ministerie dat onder
zocht. De 'inleners ' in de marktsector ver
telden dat 65 procent van de JWG'ers werk 
verricht dat voordien door anderen werd ge
daan. 
Maar bovenal zijn het de banenpoolers en 
'melketiers ' zelf die zware kritiek hebben. 
Hun loon stelt niets voor, de secundaire ar
beidsvoorwaarden ook niet (er is bijvoor
beeld geen regeling voor vervroegde uittre
ding, de banenpool kent geen pensioenop
bouw). Het werk levert vaak meer frustratie 
op dan voldoening. En ontslagbescherming 
kent de banenpool niet. Een in lener kan een 
banenpooler even makkelijk wegsturen als 
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een uitzendkracht. De banenpoolstichting 
zoekt dan drie maanden naar een ander 
werk. Lukt dat niet, dan volgt ontslag. 

'Ik noem het A-banen, 
armoedebanen' 

Verklaard tegenstander van de huidige 
banenpool- en melkertregelingen is SP
kamerlid Jan Marijnissen. 'Ik noem het A
banen, armoedebanen . Het is gesubsidieer
de uitbuiting: gemeenten, instellingen en 
inmiddels ook bedrijven die voor een dub
beltje op de eerste rang willen zitten . Voor 
mij is het van tweeën één. Of het is nuttige 
arbeid en dan moet er ook een normaal 
loon betaald worden. Of het is onzinnig 
werk en dan moeten we het dus niet doen. ' 
De regelingen hebben volgens Marijllissen 
alles te maken met de discussies over het 
minimumloon. 'Bolkestein wil het mini
mumloon afschaffen en zodoende de lift
boys herintroduceren en andere banen die 
we kennen uit Derde Wereld-landen. Dat is 
arbeid die we in Nederland inmiddels over
wonnen hebben. En dat moet vooral zo 
blijven. ' 

Banenpoolers en melketiers moeten 
een normaal functieloon krijgen 

Ook de vakbonden plaatsen steeds meer 
kanttekeningen bij de banenplannen. Ankie 
Pastoors van de AbvaKabo: 'Voor ons is 
1997 het Jaar van de Banenpool. In februari 
hebben we een landelijke manifestatie geor
ganiseerd en in maart hadden we onze Na
tionale Beldagen. In twee dagen kregen we 
350 uitvoerige verhalen die we nu bundelen 
in een Minimumboek, dat we zowel lande
lijk als plaatselijk onder de aandacht van de 
politiek brengen.' De AbvaKabo vindt dat 
banenpoolers en melketiers een normaal 
functieloon moeten krijgen volgens de 
CAO. Pastoors: 'Een instroomregeling 
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waarbij mensen tijdelijk het minimumloon 
verdienen is op zich verdedigbaar. Maar na 
één, hooguit twee jaar moet dat echt afgelo· 
pen zijn. ' 

Tussenpersonen hebben een 
échte baan aan de werkloosheid 

van anderen 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de 
banenplannen vooral goed zijn voor de 
' trajectbemiddelaars ', de tussenpersonen 
die een échte baan hebben aan de werk· 
loosheid van anderen. Gemeenten worden 
overspoeld door instellingen en bureaus 



.mumloo 1..hc een fanta\ tisch nieuw idee hebben - en 
·. Maar111 
ht afgel~ 

een 
)Sheid 

gd dat Ik 
voor de 

tpersone~ 

de werk· 
n worde~ 

1 bureau' 

er 'nora l 1clf aan willen verdienen. Ook 
h~t meer traditionele bedrijfsleven ruikt 
liJn kan~en ccm bijvo rbeeld De Ga t 
S~:hoonmaukbcdrijven BV in Amsterdam. 
Dat heeft een dienstenwinkel opgericht 
"u 1r iemand een melkert-werk ter kan in
huren . een gla1enwas. er of een koffi ejuf
trnu\\ . De Gast heeft een tart ub idie ge
kr~gen \an een ton . Elke melketier levert 
jaarlijh 26.500 gulden op aan subsidie 
pl us nog eens 18.000 aan inleenvergoe
ulll' Daar staat een loon inclu ief werkge
\ cr lasten tegenover van ongeveer 26.000. 
'I cl uH je winst. • 

Wat zijn banenpoolers en 'melke.tiers'? 

Banenpool 
Full-time banen bij non-profit- en overheidsinstellingen voor mensen die minstens drie 
jaar werkloos zijn. Het werk moet 'additioneel ' zijn. 
Dienstverband: met de banenpoolstichting, niet met de feitelijke werkgever. 
Beloning: minimumloon. Kostwinner: netto f 1930 per maand. Alleenstaande: f 1775 
('oude' banenpoolers) of f 1705 (banen poolers die aangenomen zijn na l-1-1996.) 
Aantal werknemers: 23.428 (per l-10-1996). 

Melkert i-regeling 
Banen van 32 uur per week, vooral in de sfeer van veiligheid en toezicht en de zorg
sector. Het betreft structurele werkgelegenheid, speciaal gecreëerd voor mensen die • 

TRIBUNE 4 • 11 APR I L 1997 7 



8 

Wat zijn banenpoolers 
en 'melketiers'? 

een jaar of langer werkloos zijn. 
Dienstverband: met de feitelijke werk
gever. Vaak wordt daarvoor een nieuwe 
stichting opgericht, om CAO-bepalin
gen te ontwijken. 
Beloning: 100 tot maximaal 120 pro
cent van het minimumloon, wel pen
sioenopbouw. (Bij een 32-urige werk
week is 120 procent van het minimum
loon 96 procent van het échte mini
mumloon.) 
Aantal werknemers: 10.853 op 1-10-
1996. De planning was 20.000 eind 
1996 en uiteindelijk 40.000 eind 1998. 

Melkert 2-regeling 
Experimenten om nieuwe banen te 
scheppen, vooral in de marktsector. 
Beloning: zoals Melkert-1 . 
Dienstverband: tijdelijk, 32 uur per 
week. 
Aantal werknemers: 7.312 op 1-10-
1996. Gepland was 10.000 eind 1996 
en uiteindelijk 20.000 eind 1998. 

Melkert 3-regeling 
Experimenten rond werk met behoud 
van uitkering. Inmiddels heeft Melkert 
zo'n 25 gemeentelijke plannen goed
gekeurd. Het werk varieert van bood
schappen doen voor ouderen tot oprui
men van zwerfvuil en onderhouden van 
sportaccommodaties. 
Beloning: afhankelijk van de gemeente 
nul tot 100 gulden als extraatje op de 
uitkering. 

Wet Inschakeling 
Werkzoekenden (WIW) 

Moet op 1-1-1998 de plaats innemen 
van de banenpool en het JWG Ueugd
werkgarantieplan). 
Voordeel: de huidige full-time banen
pooler kan een WIW-salaris krijgen tot 
120 procent van het minimumloon. 
Nadelen: het salaris van nieuwe 
WIW'ers kan de eerste twee jaar ge
steld worden op 70 procent van het mi
nimumloon. Nieuwe WIW'ers krijgen 
eèn tijdelijk contract. Dat wordt pas 
omgezet in een vast dienstverband als 
het arbeidsbureau vindt dat er na twee 
jaar nog steeds een grote afstand is met 
de reguliere arbeidsmarkt. Dat wordt 
dus een WIW-herkeuring die lijkt op 
die van de WAO. Ben je beter bemid
delbaar geworden, dan heb je pech ge
had en vlieg je eruit. 

De Melkertbanenpoolers 

Een en al ellende. Duidelijker kun
nen banenpoolers en 'melketiers' 
hun lot niet samenvatten. De vijf 
die hieronder aan het woord komen 
voelen zich gewurgd, gebruikt, 
stomgehouden en gefrustreerd 
door de werkloosheidsbestrijding 
in Nederland anno 1997. 

'Als ik alles van tevoren geweten had, 
was ik er niet aan begonnen' 

J 
acky Muller heeft leuk 
werk in de stadsboer
derij Presikhaaf dieren 
verzorgen, veel omgaan 

met kinderen. 'Maar ik ben in-
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middels helemaal gefrustreerd 
geraakt. En dan wordt het leu
ke werk vanzelf heel wat min
der leuk. Het is toch vreselijk 
als je zeker 700 gulden minder 



kun 
ti ers 
! VIJ 

)fier 

ruikt 

\crdî nt dan je collega die pre
Ctc~ hett.elfde doet. Leuk hoor, 
al men en zeggen: We begrij
p n je en we zijn het met je 
fl'IIS . Maar dat helpt op den 
duur ook niet meer. Niets is 
fnuikender dan een banenpool
of melkertbaan. Binnenkort 

Ton Friskes 

reerc , 
.d. Ik vervloek 
J tn~ de dag 

waarop ik 
er1nee te 
maken kreeg' 

a achtereenvolgens 
Ziektewet, WAO, 
herkeuring, WW 

en bij tand kreeg 
Ton Fri ke te maken met de ba
nen I. · chteraf vervloek ik 
de dag waarop ik op het bestaan 
enan gewezen werd. Maar toen 
had ik in vier jaar keer 'nee' 
choord op mijn oBicitaties 

\\crU d banenpool verkocht als 
c n op tapje naar een echte 
baan. Bovendien zou ik boven
op het salari~ een onko tenver
'l ding ontvangen van 100 gu l
den per maand. Kort en goed, ik 

gaat een van de vaste krachten 
weg. En wat denk je? In de 
sollicitatieprocedure tel ik niet 
mee als interne kandidaat. Dat 
betekent dat ik het wel kan ver
geten. De gemeente heeft zo
veel mensen die ze moet her
plaatsen. Die hebben allemaal 

hen crin ge. ton ken. In 1993 taan. En dat voor een salaris dat 

had. 
;nen 
~frustreett 

dt het Ie~ 
1 wat mifr 
1 vreselij 
len minde 

\\crd ik te hni. eh onderwijs- die naam niet verdient. Zonder 
,j tent en as. istent van de 

cnn ièrge op een cholen-
cm en chap. Zonder ervaring 

met tcchnicJ... f onderwijs. In 
een loodtware baan, zowel fy
stck als psychi. eh. Want je 
\\Crktc met 26 kla en op
gr icndc kmderen. ' Avond 
tuimelde ik afgebrand het bed in 
om \ htcnd moe weer op te 

pensioen, zonder secundaire 
arbeidsvoorwaarden en zonder 
CAO. Later bleek ook nog eens 
dat de onkostenvergoeding al op 
de he11ing stond toen ik werd 
aangenomen. Hij is inderdaad 
afgeschaft en vervolgens weer 
teruggekomen door actie van de 
SP. Maar wel grotendeels belast 
en dus netto een stuk lager. Om 

voorrang. Dus moet ik straks 
een nieuwe collega inwerken. 
Maar dat vertik ik toch echt. In 
het begin is gezegd: het is tij
delijk, een opstapje naar een 
vaste baan. Ik ben nu bezig 
met mijn vijfde jaar. Als ik dat 
vooraf geweten had, was ik er 

de ramp helemaal compleet te 
maken bleek ik net één gulden 
boven de grens te zitten voor het 
declaratiefonds van de gemeen
te. Dat geeft 125 gulden per ge
zinslid voor de contributie van 
verenigingen. Wij raakten zo
doende een jaarlijks extraatje 
van 500 gulden in één klap 
kwijt. Op dat moment sloegen 
bij mij echt de stoppen door. Ik 
raakte overspannen. Toen ik 
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nooit aan begonnen. Ik ben 
laatst nog eens bij het arbeids
bureau geweest. Alle vacatures 
die er hangen gaan tot 37 jaar. 
Boven die leeftijd zijn er al
leen maar melkertbanen. Je 
bent gewoon gevangen in de 
banenpool.' 

weer arbeidsgeschikt verklaard 
werd, trof ik gelukkig een keu
ringsarts die zich kon verplaat
sen in de ellende van de banen
poolers. Hij zou mijn WW-aan
vraag steunen als ik ontslag 
nam. Inderdaad kreeg ik een 
half jaar WW. Zo ontsnapte ik 
aan de banenpool. Opgelucht 
dat ik los gekomen ben uit een 
wurgende greep. Ik kan het echt 
niet anders zien.' 
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De Melkertbanenpoolers 

'Telkens vlieg ik weer 
uit de computer van de 
sociale dienst' 

V 
ia de melkert I-re
geling werkt Maria 
Lucassen bij een 
stichting die dag

verblijven en tehuizen voor ge
handicapten beheert. Een zware 
baan die haar echter niet uit de 
greep van de bijstand houdt. 
'Dat het werk additioneel is, is 
flauwekul. Ik heb een stopvelf
functie . Overal waar vervelende 
karweitjes te doen zijn, word ik 
ingezet. Volgens de wet mag ik 
alleen maar simpele dingen doen 
als papier versnipperen en plan
ten water geven. Maar ik maak 
notulen, werk zorgplannen ad
ministratief uit, vang bezoekers 
op, enzovoort. En dat wil ik ook. 
Ik wil volwaardig meetellen en 
laten zien wat ik waard ben. En 
dan is het zó verschrikkelijk frus-

10 

trerend als anderen je het gevoel 
geven datje 'maar' een melkert
baan heb. Ik wil me positief in
stellen en hard werken. En toch 
moet ik nog bij de sociale dienst 
aankloppen voor een aanvulling. 
Ik werk 32 uur per week. Na af
trek van de reis- en oppaskosten 
houd ik minder over dan de bij
stand. Dus heb ik recht op een 
aanvulling. Maar dat is een ellen
de. Telkens vlieg ik weer uit de 
computer van de sociale dienst. 
Laatst kregen we een meevaller: 
400 gulden terugbetaling van te 
veel ingehouden premies. Maar 
ik moest dat geld rechtstreeks 
naar de sociale dienst brengen. 
Als mijn werk maar gewoon ge
waardeerd werd en gewoon be
taald, dan was er helemaal niets 
aan de hand.' 
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Ellen den brijver 

'Zo stom en achterlijk heb 
ik me nog nooit gevoeld ' 

G 
roepsleidster ', 
dacht Ellen den 
Drijver toen de 
sociale dienst een 

melkertbaan in een kinderdag
verblijf ter sprake bracht. Pas la
ter hoorde ze dat het om huis
houdelijk werk ging. Bedenkin
gen of dat wel bij haar paste, 
werden weggewoven. 'Wij heb
ben niets te maken met oplei
ding en leeftijd. ' 
'En dus zat ik daar als 47-jarige 
met een HBO-opleiding en 
werkervaring in crisisopvang en 
jongerenwerk hulpje te spelen 
van drie jonge leidsters op een 
groep van vijf baby 's. Er was 
geen bal te doen. De leidsters 
wisten zich met mij ook geen 
raad en praatten niet met me. Ik 

mocht de kruimels opruimen die 
de kinderen knoeiden. Zo stom 
en achterlijk heb ik me nog 
nooit gevoeld. Twee dagen heb 
ik het volgehouden. Ik voelde 

'We zijn gewoon gepakt 
we worden gebruikt' 

J 
ullie moeten flexibel 
zijn,' kregen de Twentse 
stadswacht Willem Pe
pers en zijn collega's te 

horen. 'We zullen onze flexibili
teit aanpassen aan het loon,' ant
woordde Pepers. 'Een melkert
baan is normaal 32 uur. Maar ik 
werk 38 uur per week omdat ik 
als kostwinner anders onder de 
bijstandsnorm zou komen. We 
zijn als stadswachten in Twente 
begonnen in december 1995. 
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Dus mocht ons salaris eind 1996 
omhoog tot maximaal 120 pro
cent van het minimum. Dat viel 
tegen. De stichting waaronder 
wij vallen bood drie procent en 
dan alleen nog voor de mensen 
die goed presteren. Ze wilden 
ons in zeven jaar laten groeien 
naar het geweldige loon van 120 
procent van het minimum. Dat 
pikten we niet. Na de nodige 
aandacht van de media kwam er 
in februari een bod van vijf pro-
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me ontzettend rot en kon de hele 
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ht•bbt'll. Hij advi eerde me te 
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later c n woedende contactper-
oon \an de oeiale dien t op 

miJn dak. Jij hebt je werk niet 
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i ook c n mooie fa ei tenbaan 
die je me aangeboden hebt. 
Toen bl:g n ze half te huilen en 
nH t ik mijn excu es aanbie
d n. Het eind van het liedje is 
w cl dat tk twee maanden I 0 pro-
~:nt •ckort ben op mijn uit

k ring. n natuurlijk net in de
c~:mbcr en januari, de duur te 
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\ ÎJI maanden op een reactie op 
mtjn bl:zwaar. chrift. Die traf
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De enorme verho

ging van de aan
slagen onroeren
de-zaakbelasting 
(OZB) voor wonin

gen, leidt in het 
hele land tot ver
ontwaardiging en 

protest. Na de vlie
gende start van 
een SP-bezwaarschriften
campagne in Rotterdam zijn 
in een reeks andere plaat
sen soortgelijke acties op 
touw gezet. 

hooguit 

30.000 
nog 

waard. 
Het gezin tobde er 
al mee dat de ge
meente het liggeld 

de laatste jaren 
fors heeft ver
hoogd, maar nu 

volgde ook nog 
eens forse OZB

aanslag. Want de sjofele boot 
is getaxeerd op maar liefst 
218.000 gulden ... 

In het kader van de wet Agnes Kant 

De kwestie blijkt een idioot 
uitvloeisel van het feit dat de 
gemeente de OZB moet vast
stellen op basis van de Waardering Onroerende Za-

ken (WOZ) worden alle woningen in Ne
derland opnieuw getaxeerd op hun 
'marktwaarde ' . De waarde van een wo
ning wordt vastgesteld op basis van 
wat ze bij verkoop zou opleveren. En 
voor velen leidt dit tot een onaangena
me verrassing, want de 'markt' is maar 
wat grillig. 

'marktwaarde' van de boot. En de 
'markt' kan wel eens heel anders den
ken over die oude boot dan jij zelf. 
Wat is het geval? In de taxatie wordt 
ook de ligplaats van de woonboot mee
gewogen. En de laatste .jaren zijn de 
betreffende ligplaatsen in Weesp 

steeds gewilder. Met 
Er is bijvoorbeeld over
al sprake van een one
venredige stijging van 
de 'marktwaarde' van 
de eenvoudige woning
typen. De gemeentelij
ke taxateurs stellen 

'Hoe kan 
het nou dat 
mijn oude 
woonboot 

name bij 'yuppen uit 
Amsterdam' en 
pooiers. Het gezin Nie
holt heeft de afgelopen 
jaren zijn gezellige 
woonbotenbuurt zien 
veranderen in een yup
penbuurt en drijvend 
bordelenpark. Vooral 
vanwege de interesse 
van pooiers in Nieholts 
ligplaatsje , is de 

waardestijgingen van 
tientallen procenten 
vast. Zelfs als de ge
meente het OZB-tarief 
(per 1000 gulden 
waarde) verlaagt, zodat 

ineens 
218.000 

gulden waard 
zou zijn?' 

de totaalop-
brengst niet groter wordt, zijn bewo
ners van huurwoningen en goedkopere 
koopwoningen de klos en gaan villa-be
woners minder betalen. Het huisves
tingsbeleid van de overheid zelf heeft 
flink invloed op deze verschuiving. 
Want de stijging van de economische 
waarde van eenvoudige huur- en koop
woningen heeft alles te maken met de 
schaarste in deze categorie. 
Maar de marktwaarde kan ook eigen
aardig beïnvloed worden door totaal 
andere zaken . Dat ondervond ook de 
woonbootbewoner mijnheer Nieholt die 
de SP-Aiarmlijn 0800-022.5005 belde . 
Sinds zijn huwel ijk, 27 jaar geleden , 
huist hij met zijn gezin op een woon
boot onder de spoorbrug in Weesp. 
Nieholt is blind, en zijn gezin moet het 
zien te redden van een schamele WAO
uitkering. De woonboot is al oud en 
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'marktwaarde' van de woonboot geste
gen tot het genoemde kapitale bedrag. 
'Het is toch werkelijk waanzinnig dat ik 
een hoge OZB-aanslag krijg, omdat 
pooiers hier graag drijvend bordeel zou
den willen neerleggen?' 
Dat is inderdaad waanzinnig. De be
doeling van de WOZ was dat er meer 
uniformiteit kwam in de taxatie van wo
ningen. Maar dat ook de wensen van 
pooiers - en hun klanten - daarop 
een grote invloed zouden hebben , kan 
toch nooit de bedoeling zijn geweest. 
Rem i Poppe trekt bij de regering aan de 
bel naar aanleiding van de Alarmlijn
melding van de heer Nieholt. De ge
meente Weesp weigert te praten met 
de woonbootbewoner. Maar Nieholt is 
strijdvaard ig en geeft niet op: hij is in 
beroep gegaan tegen het meenemen 
van de waarde van de ligplaats in de 

taxatie. • 
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De Carrousel moet 
in de wijk blijven 

Een actiecomité van ouders 
is samen met de SP in 

verzet gekomen tegen de ge
plande sluiting van basisschool 
de Carrousel in Landgraaf. De 
school in de voormalige mijn
werkersbuurt Leenhof telt 260 
kinderen, die na de sluiting 
ruim twee kilometer verderop 
naar school moeten. 
Fractievoorzitter Jeanny Berg 
van de Langdgraafse SP is 
nauw bij de actie betrokken: 
'Bij het nieuwe schoolgebouw 
is een nieuwe wijk gepland. 
Waarschijnlijk wil de gemeente 
kopers lokken met de aanwe
zigheid van een school. Maar is 
het schandalig dat daarvoor de 
leefbaarheid van de Leenhof 
aangetast moet worden. ' 
Inmiddels hebben de ouders 
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Geld terug naar 
zonoe-huurders 

De huurders van de 100 
zonne-energiewonin

gen in de Groningse wijk 
Beijum krijgen ieder 246 
gulden terug van hun ver
huurder. De afrekening van 
het experimentele verwar
min~ssysteem was niet 
alleen voor de bewoners 
onbegrijpelijk, ook de 
huurcommissie snapte er 
niets van. Een eigen bere
kening van de commissie 
kwam 246 gulden lager uit, 
waarna een actie van de SP 
ervoor zorgde dat iedere 
huurder hiervan profiteert. 

Het actiecomité verzamelt handtekeningen bij de Carrousel 

honderden handtekeningen 
opgehaald en hangen actiepos
ters voor bijna elk raam in de 
buurt. 
Op een bliksemsnel belegde 
bijeenkomst toonden Land
graafse gemeenteraadsleden 
zich onder de indruk van de 
emotionele pleidooien van de 

ouders. Berg: 'We krijgen hier-·'"· 
over nog een spannende discus
sie in de gemeenteraad. Het 
aanbod van wethouder Erfkern
per om drie jaar lang gratis 
busvervoer te regelen voor de 
scholieren is echt onvoldoende. 
De Carrousel moet gewoon 
open blijven. ' 

Maatregelen geëist tegen thinner-uitstoot 

A l dertien maanden wach
ten de omwonenden op 

maatregelen tegen de thin
nerdampen van Houtindustrie 
Vijgh in Biddinghuizen. Op 
een eerste brief aan de poli
tiek kwam geen enkele reac
tie. Op de tweede noodkreet 
reageerde alleen de SP die 
inmiddels actief is in de ge
meente Dronten waar Bid
dinghuizen onder valt. 
SP'er Ron Diender verdiepte 
zich in de zaak en verbaasde 
zich steeds meer: 'Het bedrijf 
voldoet niet aan de hinder
wetvergunning, de GGD ver
klaart dat mensen ziek wor-
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den door de dampen en toch 
zegt de gemeente alleen 
maar dat ze de zaak onder
zoekt.' 
Uit eigen onderzoek van de 
SP bleek dat veel mensen 
medische klachten hebben 
die ze in verband brengen 
met Vijgh. Inmiddels heeft de 
partij een officiële klacht 
ingediend tegen de lakse 
houding van de gemeente 
Dronten. 
Diender: 'Er moet snel wat 
gebeuren. We onderzoeken 
daarom nu of we een kort 
geding kunnen aanspannen 
tegen de gemeente.' 
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Vroege start 
huuracties 

N ui is genoeg! luidt de 
boodschap in 600.000 

kleurrijke huurkranten die de 
SP de afgelopen maand heeft 
verspreid. Voor 1 juli wordt 
weer een nieuwe aanslag op 
de huurdersportemonnee 
beraamd. De huurkranten 
dienen om royaal vóór die 
datum comités op de been te 
brengen voor een massaal 
verzet daartegen. Landelijk 
'Nul is Genoeg'-coördinator 
Ger Wouters is tevreden over 
de reacties: 'Al meer dan 
3000 mensen hebben zich 
opgegeven om de comités te 
versterken en de bonnen 
stromen nog volop binnen.' 
Volgens de laatste inschat
ting komt de gemiddelde 
huurverhoging dit jaar uit op 
3,6 procent. Wouters: 'Dat is 
minder dan enkele jaren gele
den is afgesproken. En dat is 
ongetwijfeld te danken aan 
alle acties. Maar het is na
tuurlijk nog veel te veel. Dus 
moeten we opnieuw aan de 
slag. Vorig jaar mobiliseerden 
we 20.000 huurstakers. Voor 
dit jaar mikken we op een 
verdubbeling: om ook een 
dubbel resultaat te kunnen 
boeken.' 

Vaste voet in 
Friesland 

Eindelijk krijgt de SP ook 
vaste voet in de provincie 

Friesland. De afdeling Drach
ten werd door de Partijraad op 
8 maart verlost van het toe
voegsel ' in oprichting'. 
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Jan Gronert van het Alphens Comité Behoud WSW voert het 
woord op de forumavond over de sociale werkvoorziening 

'Een half miljard voor een hele CAO' 

Tw e weken lang heeft het 
omité Behoud WSW 

g po. t aan de poorten van de 
drie \OC J:lle werkplaat en in 

lphcn an den Rijn. In folders 
~c.:rd n de V W'er opgeroe
pen in a ue te komen onder het 
motto 'Een half miljard voor 
een hele 0 '. 
Het c mue, n initiatief van 
d P, wi l betere arbeidsvoor
wa. rdcn voor de werknemer , 
\ rkleimng van de wachtlij ten 
en e n gezonder financiële 
po i tie voor de WSW-bedrij
\c.:n., u zit 80 procent daarvan 

VIjf procent plus, 
tegen de armoede 

Twee jaar geleden was 
Jan Marljnlssen een roe

pende In de Tweede-Kamer
woestijn met de SP-els 'ver
hoo& de uitkeringen en mini· 
mumlonen, om te beginnen 
met vijf procent'. Inmiddels 
kriJct het Idee steeds meer 
bijval, onder andere van de 
vereniCing van sociale dienst
directeuren. 
Voor de SP Is dat reden er 
een schepje bovenop te doen. 
De komende weken worden 
vele tienduizenden briefkaar
ten verspreid waarmee men
sen aan de kamerfractie van 
hun keuze de els kunnen 
overbrengen dat het minimum 
nu met mlnstens vijf procent 
vemoogd worden. Want dat Is 
betere armoedebestrijding 
dan het lapwerk van Paars. 

in de rode cijfers. 
Op 13 maart werden de actie
weken afgesloten met een fo
rumavond. Jef Kleijnen, lande
lijk voorzitter van het Comité 
Behoud WSW, betoogde op die 
avond dat als minister Melkert 
van Sociale Zaken niet met 
meer middelen over de brug 
komt, sluiting van sociale 
werkplaatsen dreigt. Wethouder 
Korver toonde zich ' redelijk 
trots ' op het beleid in Alphen. 
De wachtlijst ligt hier met 
'slechts ' 22 procent onder het 
landelijk gemiddelde van 28. 

1000 nieuwe 
SP·Ieden 

Echt nieuws kun je 
het niet meer noemen, 

maar de SP groeit nog 
steeds tegen de klippen op. 
Alleen al in het eerste 
kwartaal van dit jaar kon 
de partij 1000 nieuwe 
leden inschrijven. Binnen
kort kan een flesje toma
tensap geopend worden om 
het 21.000ste lid te verwel
komen. De grootste leden
wervers van de laatste 
maanden zijn de SP-afde
lingen Zoetermeer, Gro
ningen, Almere en Heer
len. De groei van de SP 
staat in schril contrast met 
de ontwikkeling bij de 
andere partijen. Die is steil 
neerwaarts gericht. 

SP vraagt alle 
gemeenten: 'Stop 
met girogluren!' 

S top met girogluren! luidt 
het verzoek dat alle Ne

derlandse gemeentebesturen 
onlangs kregen van de SP. 
Oktober vorig jaar bond de 

partij de strijd aan met de ver
nederende verplichting voor 
bijstandsgerechtigden om bij 
elk heronderzoek tekst en uit
leg te geven over hun bankaf
schriften. Sommige gemeenten 
wijzigden daarop snel hun 
beleid. Andere gingen overstag 
onder dreiging van een proces. 
SP-advocaat Wolter Zandberg: 
'We maken steeds mee dat een 
gemeente op het laatste mo
ment inbindt om verlies bij de 
rechter te voorkomen. Leid
schendam bijvoorbeeld had de 
uitkering van cliënte Marja 
Blokland gestopt omdat zij 
weigerde de Sociale Dienst 
inzage te geven in haar uitga
ven. Gewoon omdat ze daar 
niks mee te maken hebben. Op 
de dag vóór ons kort geding 
kwam het bericht dat de uitga
ven onleesbaar gemaakt moch
ten worden; dat alleen het laat
ste afschrift gekopieerd zou 
worden en dat de gemeente de 
proceskosten betaalt. Mooi 
natuurlijk, maar het is een 
belachelijke zaak dat men pas 
gaat nadenken onder dreiging 
van een proces. Daarom heb
ben we nu alle gemeentebestu
ren aangeschreven en ze gewe
zen op de opvattingen van de 
rechters en de Registratie
kamer, die over de privacy
bescherming gaat.' 
Helemaal tevreden over de 
visie van de rechters is Zand
berg overigens niet. 'Mensen 
mogen weliswaar de uitgaven 
onleesbaar maken, maar ze 
moeten nog steeds met stapels 
afschriften naar de sociale 
dienst. Dat is een zinloze in
breuk op de privacy. Zwart
werkers krijgen echt niet via de 
giro betaald. Maar we zijn al 
een hele stap verder als alle 
gemeenten hun bijstandsklan
ten laten weten dat de uitgaven 
niet nageplozen worden.' 
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EX-PHILIPS-TOPMAN Tim· 
mer kreeg de eretekenen 

van de stad Eindhoven 
toegekend. Dit ondanks het 
tegenvoorstel van SP-raads
lid Bernard Gerard om acti
vist Kees Konings postuum 
te eren: 'Deze stadgenoot 
heeft zich tot aan zijn dood 
op bijzondere manier ver
dienstelijk gemaakt voor de 
wereldvrede. ' 

DAT BEVRIJDINGSDAG in 
het overleg met de ambte
narenbonden werd ingele
verd als vrije dag, schoot 
Gronings SP-statenlid Sjon 
Lammerts in het verkeerde 
keelgat. Hij wees gedepu
teerde Meijer erop dat 5 
mei aangewezen is als 
nationale feestdag en dat 
overheidsdiensten daaraan 
maximaal moeten mee
doen. Meijer beloofde de 
zaak nog eens te bekijken. 

'MET ALLEEN DIPLOMA A 
heb je géén voldoende 
niveau van zwemveiligheid.' 
schreef een boos SP-raads
lid Miranda Lintermans aan 
het Helmondse college. B 
en W willen de schoolzwem
lessen alleen nog bekosti· 
gen voor kinderen die dit 
eerste zwemdiploma nog 
niet hebben. Maar met 
slechts 'A' kunnen kinderen 
zich absoluut niet redden 
als ze onverhoopt te water 
raken, zo diepte de SP op 
uit onderzoek van de Natio
nale Raad Zwemdiploma's. 

VLAARDINGEN KRIJGT een 
informatielijn over huursub
sidie, opgezet door ge
meente en woningcorpora
ties . Het opmerkelijke ini· 
tiatief is genomen op voor
stel van de zevenkoppige 
SP-raadsfractie in de stad. 
Die toonde met een eigen 
huursubsidielijn vorig jaar 
hoe groot de behoefte is 
aan zo 'n informatiepunt. 
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Sinds zijn optreden in de kolderieke TV-serie 
'In de Vlaamse Pot' draagt Serge Henri 
Valcke een onuitwisbaar stempel. Wat hij ook 
doet, voor de massa is en blijft hij de nichten
kok Lucien. Ja, hij staat ook thuis graag in de 
keuken. Maar daar houdt iedere vergelijking 
op. Leer de échte Serge Henri Valcke kennen. 
SP-lid {'ondanks die lelijke tomaat'); volks
jongen, die voor geen goud in een villa zou 
willen wonen; Belg ten voeten uit. 'Veel ge
nieten, weinig schreeuwen, niet aanstellen.' 

Serge Henri 

'Gaan filmen in Zuid-Afrika. 
Dat vind ik nou kras' 

Serge Henri Valcke ( 50) werd gebo

ren in het Belgische leper. Na een 
klassieke toneel- en balletopleiding in 
Brussel, kwam hij via kleine dansrol
len en revues terecht bij het traditio
·nele toneel. Hij werkte met Maleolm 
McDowell, Charlotte Rampling, Char
les Aznavour en speelde filmrollen in 
onder andere 'Dokter Vlimmen' , 'Ge

broken Spiegels' en 'De Lift'. De door
braak kwam met 'Amsterdamned'. 
Echt beroemd werd Valcke door de 
'Vlaamse Pot'. Momenteel is hij te 
zien in de TV-serie 'Baantjer'. 
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Ik kom uit een heel een
voudig milieu. Mijn vader 
was belastinginspecteur, 
mijn moeder hoeden

maakster. Het socialisme is mij met de pap
lepel ingegoten. Als kind ging ik al met va
der mee demonstreren in Brussel. Het is dus 
niet vreemd dat de PvdA me langzamerhand 
te roze is geworden en ik me recentelijk heb 
aangesloten bij de SP. Ondanks die lelijke 
tomaat. Dat gebeurde in een periode dat ik 
vond dat ik te veel met nogal oppervlakkige 
dingen bezig was en vaste grond onder de 
voeten zocht. 
Dat ik zo'n twintigjaar geleden van Brussel 
naar Amsterdam verhuisd ben, was toeval. 
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Je wordt ergens voor gevraagd en blijft han
gen. België en Nederland grenzen aan el
kaar, maar er ligt een wereld van versehiJ 
tussen. Belgen hebben een andere manier 
van leven: veel genieten, weinig schreeu
wen, niet aanstellen. Soms zijn ze alleen een 
beetje stiekem. 
Veel mensen maken zich zorgen over de 
sterke opkomst van het Vlaams Blok in Bel
gië. Dat verschijnsel is mede te verklaren 
door de stemplicht. Als die in Nederland be
stond, zou je hier soortgelijke schrikbarende 
uitslagen zien. Hoe jammer dat ook is, op 
zich vind ik stemplicht heel goed. Het hoort 
bij een democratie. Net als gekozen burge
meesters . Als die niet opgedrongen waren 
zoals nu, zouden misschien ook al die refe
renda niet nodig zijn. Natuurlijk heb ik mee
gedaan aan het referendum over IJburg. Ik 
heb vóór gestemd, want Amsterdam heeft 
dringend behoefte aan nieuwe woningen. 
Als lid van Natuurmonumenten draag ik de 
natuur een warm hart toe, maar de plannen 

voor IJ
burg zijn 
niet zo af
schu we
lijk als 
sommi
gen be
weren. Ik 
ben alleen 
bang dat 
IJ burg 
een soort 
g e t t o 

wordt, dat 
nooit echt bij de stad zal horen. De Bijlmer 
leek ook een goed project, maar is toch niet 
helemaal gelukt. Ik denk dat het stadsdeel te 
lang geïsoleerd is geweest, een achterge
steld kindje. Daarnaast heeft de Bijlmer 
door de komst van veel Surinamers een be
paald imago gekregen. Toch was het logisch 
dat die mensen daar toentertijd terechtkwa
men. Want er was ruimte, terwijl in de stad 
woningnood heerste. Daarnaast geeft het 
ook een veilig gevoel te wonen tussen veel 
mensen met dezelfde achtergrond. Maar be
vorderlijk voor de integratie is het niet. Ho
pelijk pakt men het bij IJburg toch anders 
aan. 
Zelf woon ik drie hoog op een kleine etage 
midden in de stad. Als volksjongen voel ik 
me hier hartstikke thuis. Voor geen goud 
zou ik een villa in het Gooi willen hebben. 
Ik hou van de stad, van een ratjetoe aan 
mensen. Zelfs Amsterdam vind ik soms nog 
te rustig. Het is en blijft een groot dorp met 
stadsallures. New York, Londen, dat zijn pas 
steden. Het borrelt daar de hele dag. 
Vroeger was ik alleen bekend bij een groep 
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mcn~en die regelmatig naar het toneel gin
gen, op mijn gezicht tond geen stempel. 
ind~ de !aam e Pot heb ik dat wel: kome

die. h je zo'n naam hebt, wordt het moei
lijk andere dingen ernaa t te doen, hoe graag 
je dat ook wilt. Wat wel overeenstemt met 
mijn rol van kok in de Vlaamse Pot, is dat ik 
m \\crkelijkheid ook graag kook. Ik ben een 
beetje gezondheid freak; biologi che groen
ten, harrelvlee.. De mensen van onze 
k hnis he ploeg moeten van mij elke dag 
grc nte eten. nder i het alleen maar ham
hurg r . patat en magnetron-voer. Want het 
1 nu' rijwel dagelijk de bus in en spelen in 
c.kn lande. Hoera, we zijn normaal, sketches 
en liedje~ van nnie M.G. Schmidt, met on
d r andere imone Kleinsma. Elke avond 

c:n lee tjc om te doen. Maar je hebt daar
n<ta t wcmig tijd voor spannende dingen. 
l:iml 'un het jaar ga ik naar Zuid-Afrika om 
k hlm n. Dat vind ik nou een krasse gebeur
teni . Zelf kan 1k me nog moeilijk iet voor-
t llc:n bij Lwart Afrika. Het lijkt me een rat

jdc. 'un 10veel ver chiliende culturen en 
koloniale invloeden. Van Zuid-Amerika heb 
i).; c:en beter beeld. maar ja, daar ben ik ge
\\e ''t. 
, tijn hart hgt bij Cuba. Ik merk om me heen 
dat er heel veel men en met dat land bezig 
:tijn. pullen ernaar toe brengen, het volk 
h 1()\:n. Ik heb me altijd aangetrokken ge
H>eld tot rooie landen. Al je daar eenmaal 
gcw ec't bent. blijf je erheen gaan. Het heeft 
mijn leven veranderd, zowel positief als ne
•au f. Je ziet beide kanten van een regime. 
u ha is een dictatuur, maar Ca tro heeft ook 

veel goed~ gedaan. Het analfabeti me be
. taat niet meer, de gezondheidszorg is ver
hl:terd. ondank de beperkte middelen. Het 
i een van de mee t ontwikkelde landen in 
d • regio. lleen die idiote boycot. .. ! Ame
rika moet zich met zijn eigen zaken be
moeten. De armoede, de werkloosheid, het 
cweld m eigen land, laat men zich daar 

dru).; over maken, in plaat van over Cuba 
dat geen enkele bedreiging vormt. Wie geeft 
Amerika het re ht om tegen on te zeggen: 
je mug geen zaken doen met Cuba? 
IJ.; hl:n vuak in het oo tblok geweest, ook na 
d • llm\\c.:ntcling. Laat t wa ik nog in Praag. 
D Jtuatic daar i trie t. Alles is te koop, 
maar alken voor de maffia en de elite. Men-

n tien ike' op TV en in de winkels, 
m r hebben geen geld om ze te kopen. Dat 
leidt tot crimmaliteit en pro titutie. Men i 
nu Hij. maar daar houdt het mee op. Voor 
\cel mensen i · de toe tand nu slechter dan 
'r gcr Begrijp me goed, dit is geen plei
dooi n r de dogmali che dictatuur die er 
heer te . Dogma's deugen niet, niet in de po
litiek en met in de religie. lk heb niks tegen 
geloof. wel tegen dogma' en fanatisme. Het 

is gruwelijk dat er nog 
steeds godsdienstoorlogen 
bestaan, zoals in Noord
Ierland of het Midden
Oosten. Ook voor nor
men en waarden heb 
je de kerk niet nodig. 
Als je respect voor 
het leven hebt, zit
ten die tien gebo
den in je. Je hoeft 
geen kruisje om 
je nek te dragen 
om goeie din
gen te doen. 
Het katholi
cisme heeft 
de mensen in 
Europa geïn
doctrineerd 
met zaken 
waar ik ook 
slachtoffer van 
ben. Bepaalde 
standpunten van de 
kerk, over homo's, 
abortus en Aids 
zijn niet van deze 
tijd. Veel te veel 
vrienden van mij 
zijn aan Aids overle
den. Het is een mens
onterende ziekte. Gru
welijk om jonge men
sen te zien aftakelen. 
Maar wat kun je doen? 
Waar ik kan geef ik geld 
voor onderzoek. Vrien
den die ziek zijn probeer 
ik als gewone mensen te 
behandelen. Vroeger ging 
ik af en toe gewoon gezellig 
koken in een opvanghuis. De 
voorlichting in Nederland is 
ook niet goed. Veel mensen zien 
Aids nog steeds als een vieze-flik
kerziekte. In Frankrijk werd vorig 
jaar een voorlichtingsprogramma 
uitgezonden waarin niet eens een 
homoseksueel voorkwam. Alleen 
jongens en meisjes die 
de ziekte hadden. Dat 
vind ik een goede be
nadering. 

'Ik heb me altijd. aangetrokken 
gevoeld tot rooie landen' 
TRIBUNE 4 • 11 APRIL 1997 



'Een a-sociaal Euro
pa, dat willen we 
niet! ' Spreekkoren 
galmen over de 
natte Rotterdamse 

CoolsingeL Ze berei
ken de overkant, waar 

op dat moment luxe tou
ringcars stoppen voor het prestigieuze 
World Trade Centre. De ministers van socia
le zaken van de Europese Unie-lidstaten -
bijeen voor hun halfjaarlijkse 'Sociale 
Raad' - kijken schichtig naar de met Euro-
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pese vlaggen beschilderde demonstranten 
en hun vijfentwintig meter lange spandoek. 
'Laat de mensen van Europa beslissen over 
de toekomst van Europa! ' staat erop. Daar
achter een kolossale Euro, met kettingen 
verankerd aan steigers, beschikbaar voor ie
dereen die wil weten hoe zwaar de voor 
2002 geplande Europese eenheidsmunt wer
kelijk weegt. Wie de proef neemt, krijgt een 
gratis foto van het tafereel. 
De Europese ministers maken van dat bui
tenkansje geen gebruik. Hen wacht straks 
een staatsie-portret in het World Trade Cen-
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tre, waarheen ze op deze 14de maart gehaast 
worden weggeloodst door gastheer Ad Mel
kert. De Nederlandse minister van Sociale 
Zaken toont weinig begrip voor de demon
stranten. Melkert wil van geen kritiek weten 
op het Europa-beleid van de regering. Net 
als zijn collega-bewindslieden heeft hij van 
VVD-minister Zalm een instructie gekregen 
wat hij wel en niet mag zeggen over 'Euro
pa'. Zalm treedt op als assistent van premier 
Kok, die vindt dat praten over de Europese 
muntunie alleen maar tot onrust leidt. Mel
kert doet er dan ook zoveel mogelijk het 



tart gebaal 
:er Ad Me; 
'an Soci 
de dem~ 
itiek wet 
~ering. N 
~eft hij VI 

te gekreger 
lVer 'Euro 
•an premie 
e Europest 
leidt. Mei 
ogelijk IJC' 

/V. IJ en toe en weigert de demonstranten toe 
te 'Pr ken. 

Rljnmonds trots Carrie sluit haar 
vl mmend gesproken column af met 

n 'Fuck you, Europa!' 

Zijn Belgische collega-minister Miet Smet 
h •ft het er aanzienlijk moeilijker mee. Aan 
d overkant van de traat staan immers tus-

n d demon. tranten ook landgenoten, die 
het I vende bewij vormen van het toene
mend n . iale karakter van uperstaat Eu-

ropa. Gewapend met rode fluitjes, blanke 
trommelstokken, groene minicontainers en 
rode vakhondsvlaggen scanderen tientallen 
werknemers van Renault-Vilvoorde naast 
'Een a-sociaal Europa, dat willen we niet! ' 
ook: 'RenauJt moet open .. . Renault moet 
open! ' 
'Jazeker!' beaamt Rijnmonds trots Carrie, 
die vanaf het podium op de Coolsingel haar 
vlammend gesproken column afsluit met 
een 'Fuck you, Europa!' Giftig is ze over het 
feit dat één Franse Renault-topman met één 
pennestreek een goeddraaiende fabriek in 
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Vlaanderen met 3100 werknemers kan slui
ten, omdat de assemblage van Méganes en 
Clio's in Spanje nog aantrekkelijker is dartk
zij hogere euro-subsidies en lagere lonen. 
Wim van Dorst, voorzitter van de FNV-be
drijfsledengroep bij Philips Lighting, noemt 
de gebeurtenissen bij Renault illustratief 
voor de huidige bedreigingen van arbeiders 
in de Europese Unie. Ook bij de Eindhoven
se multinational wordt met banen en inves
teringen geschoven. Wat vindt Van Dorst 
trouwens van het feit dat Renault-topman 
Schweitzer commissaris bij Philips wordt? 
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De slag om Europa 

'Daar staat geen mens op te wachten. En dat 
zal ik ook duidelijk maken in de Centrale 
Ondernemingsraad. Renault moet open en 
Schweitzer moet wegblijven!' 
Koen Rademakers, bekend actievoerder bij 
container-gigant ECT, schimpt op het Euro
pa dat nu in elkaar gezet wordt. Voor hen de 

winsten, voor ons de 
strop, is zijn bood
schap, wijzend op 
de vele banen die in 
het Rijnmondse ha
vengebied (de Poort 
van Europa) verlo
ren gaan. De wer
kers worden tegen 
elkaar opgezet en 
juist daarom is inter
nationale solidariteit 
meer dan ooit gebo
den, zegt hij. Jan 
van Schaik, kraan
drijver bij Hoog-

• Euro, voelt u 'm? ovens en sinds kort 
lid van het Partij

bestuur van de SP, spreekt schande van de 
Europese multinationals, die blijkbaar geen 
strobreed in de weg gelegd krijgen bij hun 
zoektocht naar de hoogste winsten. Overal 
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Guldens 
omwisselen 
voor ... guldens! 

Vanaf nu kunt u bij Euro
Nee-actiekramen uw gul
dens omwisselen voor ... 

guldens. Maar die worden 
dan wél eerst versierd met 

euro-nee-stickers. Een prachtig 
vervoermiddel van het toenemende 
protest tegen de wijze waarop de 
Nederlandse regering de zeggen
schap over de nationale huishoud
portemonnee uit handen wil geven. 
In deze Tribune treft u ook een velle
tje Euro-Nee-muntstickers. Extra 
exemplaren, referendumlijsten en 

ander actiemateriaal kunnen worden 
besteld bij de plaatselijke SP-afdelin
gen en Euro-Nee-comités. Daar kun
nen ook volle referendum-lijsten 
worden ingeleverd. 

ondervinden Europese werk
nemers op dit moment wat het 
nieuwe 'Europa' voor hen in 
petto heeft. Of ze nu staal ma
ken in Noord-Holland, auto 's in 
Vlaanderen, of ze nu huizen 
bouwen in Berlijn of kolen uit 
de grond halen in het Ruhr
gebied. 
Minister Ad Melkert Iaat aan de 
overkant aan de media weten 
dat hfj niks kan met dit soort 
protesten. Natuurlijk, hij vindt 
ook dat het niet netjes is wat 
Renault doet. En natuurlijk zal 

• Carrie: 'Fuck 

ke mening in Nederland over 
Europa (nee tegen nog meer 
macht voor 'Brussel', ja tegen 
een referendum) moet gaan 
omzetten in publieke mobilisa
tie voor een breed debat over 
Nederland en Europa en voor 
een volksraadspleging. Zo'n 
referendum zou weliswaar 
uniek zijn - maar de wet laat 
het zeker toe. Het is hoe dan 
ook nodig, aldus Kox: 'Lange 
tijd hebben de regeringen van 
de Europese lidstaten het doen 
voorkomen, alsof het Europa 

you, Europa!' 

de Europse Sociale Raad straks, in besloten
heid, spreken over het al te wilde gedrag dat 
de Europese multi 's heden ten dage ver
tonen. Maar we moeten ons natuurlijk ook 

van de Vrije Markt automatisch ook het Eu
ropa van sociale rechtvaardigheid zou zijn. 
Nu komt de dramatische werkelijkheid in 
beeld. Op de Europese vrije markt blijken de 

realiseren dat in het 
Europa van de Vrije 
Markt ondernemers 
beslissen over het ope
nen en sluiten van be
drijven. Dáárover zij n 
geen spelregels op te 
stellen en er zullen dan 
ook geen sancties ko
men. 

Europese 
multinationals 

wordt geen 
strobreed in de weg 

gelegd bij hun 
zoektocht naar de 

burgers in het alge
meen en de werkende 
mensen in het bijzon
der steeds meer vogel
vrij. Ons werk, ons in-
komen, onze sociale 
zekerheid, onze toe
komst - het wordt alle-
maal afhankelijk ge
maakt van de nukken 

Op de vraag of de Ne
derlandse bevolking 
ten minste haar me-

hoogste winsten van de grote onderne
mingen. Met steun van 

ning moet kunnen geven over de wijze 
waarop 'Europa' aan elkaar geklonken 
wordt, antwoordt Melkert kort: 'Die zaak is 
al beslist. Daar hebben wij in Nederland het 
parlement voor. De Nederlandse volksver
tegenwoordiging houdt zich al veertig jaar 
met Europa bezig. 
Een referendum ken-
nen we niet in ons 
land. ' 
'Dat is vooralsnog 
zo - en dat maakt de 
zaak ook extra 
schrijnend,' reageert 
SP' er Tiny Kox aan 
de andere kant van 

de regeringen kunnen 
zij in het steeds hechter aaneengesloten 
Europa vrijelijk schuiven met vestigingen, 
investeringen en arbeidskrachten. Daarbij 
laten zij zich niet leiden door welvaart en 
sociale rechtvaardigheid voor iedereen maar 
slechts door hun eigen winstverwachtin

gen.' 
Ook FNV-voorzitter 
Johan Stekelenburg 
is aanwezig. Het is 
duidelijk dat de top 
van de Nederlandse 
vakbeweging wor
stelt met een 
groeiend dilemma. 
Sterk verbonden aan 

de Coolsingel tegen 
directeur- generaal 
Borstlap van Sociale 

• Een a-sociaal Europa, 
dat willen wij niet!' 

de koers van de 
PvdA en de regering 

Zaken. Borstlap is door Melkert gestuurd 
om namens de minister een verklaring van 
de campagne 'Euro-Nee ' in ontvangst te ne
men. Kox coördineert die campagne, die 
vanaf deze dag met tal van acties de publie-
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vóór Europese een
wording is het steeds moeilijker om die 
koers te blijven volgen na de verontrustende 
gebeurtenissen van de laatste weken. De 
vakhondsvariant is nu: Ja tegen Europa, 
maar het moet en zal ook een sociaal Europa 
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zijn. Hóc dat zijn beslag moet krijgen, kan 
tekelenburg niet echt overbrengen op de 

d mon Ir nten. Want ook voor hem geldt 
wat Melken zegt: Niet de mensen maar de 
ondememe10 in Europa beslissen over waar 
ge\\erkt wordt en waar niet. Het komt de 
\ak nd man dan ook te taan op felle de
batten met Belgi che en Nederlandse de
mon\tranten. 
't gen \teren zit de eerste Euro-Nee-mani
c~tatie erop. Elder in het land zijn de eerste 

' n d in totaal een miljoen Euro-Nee-actie
kmoten met handtekeningenlijsten voor een 
eu -referendum uitgedeeld bij bus- en 
trcin\tau n~ . In de volgende dagen zullen in 
veel ted n de eer te actiestands verschij
n n. lal van andere acties liggen in het ver-

htct u 'Europa' 
10 dt htbiJ komt en 
een wel erg grim
nllg gezi ht krijgt, 
gr it d behoefte 
bij velen m er af-
t nd van te nemen. 

Pree te daarop 
mikt d ·uro- ee-

Ingreep Renault leidt tot golf van 
verontwaardiging 

'De varkens worden 
beter beschermd 
dan de arbeiders' 

-'-~0 , ,_ 
. ,_ ' 0 (€ +'\ 

z !!\ 
f f 

Met één pennestreek maak
te topman Schweitzer van 
Renault een einde aan 31 00 

% NEE ~o~ 
'~ Nej ·er: 

banen in het Vlaamse Vil
voorde. In EU-lidstaat Spanje 

kan het multinationale concern hogere 
euro-subsidies ontvangen en lagere lonen 

betalen. Een golf 
van verontwaardi
ging overspoelde 
België en hield 
zelfs niet op bij de 
landsgrenzen. 
Woedende werk
nemers van Re
nault bezetten hun 
bedrijf en namen 
enkele duizenden 

mpagne. Coördi
nator lïn} Kox: 
'Al I:uropa \!echts 
kan hestaan door a-

• De Belgen: 'Renault moet open' nieuwe auto's 'in 

directie.' Maar of het iets zal uithalen? 
Dat vraagt Jules zich af als we met hem 
door de enorme fabriekshal lopen, waar 
het nu beangstigend stil en schemerig is. 
Overal staan auto-onderdelen klaar voor 
verwerking. Maar er is geen activiteit. Als 
het aan Renault ligt zal het zo blijven. Vol
gens Jules Audiens speelt er nog meer 
mee bij de sluiting dan euro-subsidies en 
lage lonen in Spanje. 'Ook in Frankrijk 
wil Renault personeel kwijt. Door de eer
ste klap hier in België uit te delen, hebben 
ze de aandacht afgeleid. Inmiddels heb
ben ook de Franse collega's te horen ge
kregen dat daar zo'n 3000 banen moeten 
verdwijnen. Maar dat gaat niet zo bruut 
als hier bij ons, met één pennestreek .. .' 
Van afvloeiing wil hij vooralsnog niet we
ten: 'Wij willen werken, fier onze centen 
zelf verdienen, geen aalmoes krijgen. We 
willen sociale drama's vermijden. Een 
sociaal plan raakt snel op. Kijk maar in 
Limburg, waar destijds de mijnen dicht
gingen. Daar wordt nu soep uitgedeeld.' 

s iaal en ondemocrati eh te zijn - dan kan 
het bet r met be taan. Dan doen we er ver-
tandigcr aan te zoeken naar manieren voor 

een Europa van onderop in plaats van een 
Eu pa van bovenaf!' · 
Twee dagen later demonstreren tussen de 
70· en I -duizend mensen in Brussel vóór 
werk en tégen een a- oeiaal Europa. Onder
lu en koelen Duit e bouwvakkers hun 
euro-woede met een bestorming van de 
Rtjk dag Zij zien hoe ze tienduizenden ba
nen vcrheLen aan goedkoop geïmporteerde 
En el e en Ponuge e bouw-arbeiders. Dat 
kan allemaal in het Europa zonder Grenzen. 
Ann de andere kant van het land belegeren 
Duit c mijnwerke10 drie dagen lang de 
Bond kanselarij. Voor het overeind houden 
'an hun banen en het treffen van een goed 
1 iaal plan zegt Helmul Kohl geen geld te 

hebben - want Europa ei t ook van Duits
land dat het begroting tekort niet boven de 3 
procent komt. Enkele dagen later komen de 
Duitse ·taalarbeider in beweging en bele
g~ren het hoofdkantoor van de multinatio
nale 5taalconccm . De lag om Europa is 
begonnen. • 

gijzeling'. 
Donderdag 13 maart. Voor de ingang van 
het Renault-complex even buiten Vilvoor
de stoken stakende autowerkers hout in 
grote oliedrums. In het vakhondskantoor
tje op het bedrijfsterrein zit de 
ploeg stakers die zorgt voor het 
bezet houden van de fabriek. Ze 
willen voorkomen dat Renault 
gefabriceerde auto's wegvoert 
en lossen elkaar in ploegen af. 
Andere collega's zijn op pad 
langs andere bedrijven om daar 
om solidariteit te vragen. En die 
solidariteit is hartverwarmend, 
ook internationaal, zegt Jules 
Audiens, al 25 jaar werkzaam bij 
Renault en nu délégé in de com
missie veiligheid en gezondheid 
van het bedrijf. 'Toen vrijwel het voltalli
ge personeel naar Frankrijk toog om daar 
te protesteren, ontmoetten we duizenden 
Franse en Spaanse collega's die ons een 
hart onder de riem kwamen steken. Ook 
elders in Europa is met grote woede ge
reageerd op de brutaliteit van de Renault-
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Audiens wijst erop dat er steeds meer 
mensen zonder werk geraken: 'Nu zijn er 
al twintig miljoen werklozen in de Euro
pese Unie. Waar moet dat naar toe? De 
varkens worden nog beter beschermd dan 
de arbeiders. Als dát Europa is, dan hoe
ven wij dat niet! ' • 
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De slag om Europa 

Boze economen laten 
de geest uit de fles 
Begin dit jaar ondertekenden 70 economen een 
geruchtmakende verklaring in de Volkskrant 
tégen de totstandkoming van een Economische 
en Monetaire Unie in 1999. Het leek op vloe· 
ken in de kerk van de hoogleraren. Politici rea· 
geerden als door wespen gestoken. Maar de 
geest was uit de fles, het euro-debat geopend. 

Prof. Alfred Kleinknecht: 

'Muntunie speelt 
extreem-rechts 

in de kaart' 
Een van de economen die geen zin heeft nog 
langer te zwijgen over de schaduwkanten 
van de Europese eenwording is Alfred 
Kleinknecht De hoogleraar aan de VU in 
Amsterdam is tevens directeur van het Eco
nomisch en Sociaal Instituut. Kleinknecht is 
tégen de vorming van een Europese munt
unie op dit moment. Maar niet omdat hij te
gen Europese integratie en eenwording als 
zodanig zou zijn. Samenwerking tussen de 
Europese landen vindt hij juist van groot be
lang. 'We zijn alleen minstens een generatie 
te vroeg en het proces geschiedt veel te veel 
onder dwang, zodat het draagvlak onder de 
bevolking ontbeert. De grootste bedreigin
gen van de muntunie voorzie ik voor de lan
den met zwakkere economieën, aan de Eu
ropese zuidflank. Die missen straks belang
rijke middelen om economische schokken 
op te vangen. Zonder de mogelijkheid van 
devalueren en zonder het recht om extra te 
investeren, resteert dan slechts het laten uit
zieken van massawerkloosheid en het nog 
verder terugsnoeien van de welvaartsstaat.' 

opwekken, extreem rechts in de kaart zal 
spelen en internationale samenwerking op 
een laag pitje zal zetten. 'Kijk maar naar 
Jörg Raider in Oostenrijk. De gevestigde 
partijen hebben Europa zo'n beetje door de 
strot geduwd bij de Oostenrijkers. Raider, 
vervaarlijk rechts maar nog net salonfähig, 
speelt behendig de anti-Europese en pro-na
tionalistische kaart. Jean-Marie Ie Pen doet 
hetzelfde in Frankrijk en ook elders ruikt ra
dicaal-rechts zijn kansen. Door de EMU 
krijg je grotere sociale tegenstellingen in de 
Unie, deels langs regionale grenzen, deels 
langs landsgrenzen. Nationale tegenstellin
gen en sociale ongelijkheid zullen over de 
hele linie toenemen en daarmee de kansen 
voor extreem rechts om te gedijen. ' 

Desastreuze gevolgen 

Met de komst van de muntunie verliezen na
tionale overheden belangrijke monetaire en 
budgettaire middelen om economische 
schokken te corrigeren. Kleinknecht ziet 
daardoor niet in eerste instantie sterke eco
nomieën als de Duitse of de Nederlandse in 
problemen komen. 'Ik voorzie veeleer pro
blemen voor die landen, die tot nu toe hun 
munt devalueerden en zich zo tijdelijk wat 
extra lucht verschaften als ze de concurren
tieslag niet aankonden met de sterkere Jan-
den. Als ze dat straks niet meer kunnen, 

Nationalistische sentimenten worden die landen geconfronteerd met op
lopende werkloosheid, waartegen ze niets 

Kleinknecht is bang dat de gedwongen in- anders kunnen ondernemen dan de lonen en 
ternationalisering in de Europese Unie uit
eindelijk nationalistische sentimenten zal 
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uitkeringen verlagen en de verzorgingsstaat 
verder afbreken. Dat heeft desastreuze ge-
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volgen. Uit de economische innovatietheo. 
rie weten we dat- net zoals goeddraaiende 
economieën zich voortdurend kunnen ver
beteren - slechtdraaiende economieën snel 
in een neerwaartse spiraal terechtkomen. 
Als je eenmaal aan het verliezen bent, gaat 
dat door. Je industrie krijgt steeds meer 
klappen, steeds meer banen vallen weg, je 
innovatiepotentieel wordt steeds zwakker 
en dus wordt je land, je regio nog minder 
aantrekkelijk voor investeerders . In de 
EMU zullen de mogelijkheden om die ge
vaarlijke negatieve spiraal te keren wel heel 
beperkt zijn.' 

Tol betalen 

Kleinknecht ziet nog een verderliggend ge
volg: 'Omdat deze ingrepen doorgevoerd 
zullen moeten worden met steun van de cen
trum-linkse partijen, zullen die daardoor in 
grote moeilijkheden raken. Het politieke 
spectrum dreigt daardoor een heel stuk naar 
rechts te verschuiven. Kijk maar eens hoe
veel tol de PvdA heeft betaald tijdens de 
WAO-crisis . . . Ook de vakbeweging dreigt 
van die ontwikkeling slachtoffer te worden. 
Daarom heb ik me al enkele malen publie
kelijk afgevraagd of ze bij de vakbond wel 
begrijpen waar ze mee bezig zijn als het 
over de euro gaat. Het zou me niet erg ver
bazen als ergens op een verborgen politieke 
agenda het klein krijgen van lastige vakbon
den hoog genoteerd stond ... ' 

Nieuw SP-affiche uit de Euro-Nee-serie 
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·Nee-serie 

Mede-ondertekenaar van het manife t tegen 

de El1 i profe or Arjo Klamer, spraak

m kcnd hoogleraar aan de Era mus-univer-

ttcit in R tterdam. De euro- cepticus laat 

11jn boosheid over het 'waanzinnige EM U

project' d vnje loop vanaf opiniepagina's 

n kramenrubrieken. Enkele citaten ui t Kla

m "' d nderpreken: 
• mot u d1e eur ook een eng vooruitzicht? 

indt u dat de Europe e integratie te snel en 

te \CT gaat? Vree t u voor de onafhankelijk

h ·id \an ederland? Hoewel deze vragen 

m ment el taboe zijn in kringen van politici 

en hun ambtenaren, lijken ze steeds meer te 

Ie\ n biJ ederJander . Wie ik ook spreek, 

1k krijg . tceva t reacties van ongeloof, ver

ont\\aardlgmg en zelf woede.' 

'Weet u wel dat men bezig is onze toekomst 

op 1 I \an punten va t te leggen? Beseft u 

dat in deze liJd af praken worden gemaakt 

d1c h I einde van de landbouwsubsidies 

kunn n betekenen, dat de beloftes die de po

li tiek nu g eft over waardeva te pensioenen 

ni t waargemaakt zouden kunnen worden 

\ anwege af praken die nu in Brussel wor

den gemaakt? Dat Den Haag zo aan handen 

en voeten gebonden wor~t dat het wel het 
me moet zetten in het sociale zekerheids-

tel cl, of wij, ederlanders, dat nu willen 

of OICI?' 

Geen politieke eenheid 

'Dat \cel deskundigen zeggen dat Europa 
\\ aniinnig betig i , doet er niet toe. Tal van 

onornen, de ene nog beroemder dan de 

ander, trekt d voorgenomen Monetaire 

nic in twijfel. og nooit eerder hebben 

landen die 10 ver. chiliend zij n in politiek, 

cu ltun:cl en oeiaal opzicht, het gewaagd 

mon tair e n eenheid te vormen zonder dat 

r c rst een politieke eenheid was. ' 

hoeft geen chauvinist of nationali t te 

lijn, geen isolationi t en geen economisch 

onbenul om twijfels te hebben. Wat de mi
ni,tcrs en andere politici u ook willen doen 

g lo\cn, de economi che wetenschap geeft 

u goede redenen om te twijfelen aan de ra

tumalitclt van de euro.' • 

Gisteren kwam 

Meivin op het 
spreekuur. Hij had 
na het voetballen 

pijn gekregen aan 

zijn knie. Dat was 
eerder ook al wel 

eens gebeurd, 

maar toen was het 

vanzelf weer over 

achterkant van het 

bovenbeen, de 
'hamstrings ' . Dit is 
het gevolg van te 

weinig oprekken 

van deze spieren, 
vooral na het voet

ballen. Dus ook na 

de training. Meivin 
keek mij ongelovig 

gegaan . En nu bleef hij last 

houden, ook al met gewoon 

lopen. Of ik daar snel iets 

aan kon doen , want zaterdag 
was er een belangrijke wed

strijd op het E-competitie pro- Anneke de Bres 

aan: dat doet toch niemand?! 

Ja, en daar gaat het mij nu 

juist om. Nog te vaak merk je , 

dat hieraan te weinig aan

dacht wordt besteed , de goe

de sportleiders niet te na ge-

gramma, en hij kon niet ge-

mist worden. U ziet, het zijn echt niet 

alleen de beroepsvoetballers die met 

dit soort problemen worstelen. ledere 

echte sportman of -vrouw wil nu een

maal zo snel mogelijk weer aan de 

gang. Aan de dokter soms de vervelen

de taak, om in de remmen te gaan han

gen . 

Wat was er aan de 

sproken . Op dit gebied ligt er 

nog een enorme taak voor sportend Ne

derland. 

Dat Meivin niet de enige is, die met te 

korte spieren kampt, zien wij regelmatig 

op het spreekuur. Zo herinner ik me nog 

goed de 2-HAVO scholiere, die had ont

dekt dat ze niet meer met haar benen 

recht voor zich uit op de grond kon zit

hand? 

Om Melvins verzoek te 

kunnen beantwoorden, 

moest ik natuurlijk 
eerst eens kijken, wat 

er aan de hand was. 

Dus: broek uit. 'Het 

gaat alleen maar over 

Klachten door 
te korte 

spieren, hoe 
kan dat nou 
als ik zoveel 

aan sport doe? 

ten. Ze snapte niet hoe 

dat kwam. Was een 

zeer actieve meid, vaak 

op het hockey-veld te 

vinden , dus daar lag het 

niet aan ... Ook bij haar 

waren de te korte 'ham

strings ' de oorzaak van 

het verschijnsel. 

mijn knie , hoor! ' pro-

beerde hij nog. Maar voor een goed on

derzoek moetje nu eenmaal meer bekij

ken: het gewricht waarover het gaat, in 

dit geval dus de knie . Maar ook het ge

wricht, dat eronder komt: de enkel, en 

dat erboven zit: de heup. Ook moet je 

links en rechts vergelijken. En dan nog 

de bewegingen controleren: hoe alles 

buigt, strekt, en kan draaien. 

In het geval van Meivin bleek, dat de 

oorzaak meer met de spieren te maken 

had dan met de knie zelf. Hij had iets 

wat veel voetballers hebben: spierver
kortingen , vooral van de spieren van de 

Het voorkomen van dit 

soort problemen moet eigenlij k al begin

nen met een goede gymnastiekles op 

school. Te beginnen op de lagere 

school. Niet voor niets wordt er de laat
ste tijd over gesproken , dat de gym

leraar daar weer terug moet komen. Het 

is echt een vak apart. Niet iets watje er 

zomaar even bij doet. Meivin zou dan 

geleerd hebben, dat het heel gewoon is 

om na het sporten even af te koelen en 

de spieren wat te rekken. Om nog maar 

te zwijgen van de kinderen, die weinig 

meer bewegen, omdat ze computeren 

of TV-kijken leuker vinden. • 

laatste Dagelijks het 
SP-nieuws op Internet: 

http: / /vvvvvv. sp. nl 
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Jan Marijnissen signeert op een van de avonden 

Marijnissen op 'Tegenstemmen'-tour 

De 'Tegenstemmen'-tour dendert nog steeds door Ne
derland. SP-voorzitter Jan Marijnissen reist rond om 

overal de discussie aan te gaan met pers en publiek over 
de visies in zijn geruchtmakende boek 'Tegenstemmen, 
een rood antwoord op paars'. De discussies worden door
gaans zeer goed bezocht. De volgende avonden (20.00 uur, 
gratis toegang) staan nog op de agenda: 
vrijdag 11-4 Alkmaar Cultureel centrum de Vest 
vrijdag 
vruhdag 
vrijdag 

18-4 Arnhem Musis Sacrum 
25-4 Zoetermeer Stadstheather 
23-5 Leeuwarden Zalen Schaaf 

Virtueel Vredesmonument opgericht 

Dezer dagen is de eerste 
steen gelegd voor een 

vredesmonument op Internet. 
Bezoekers vanuit de hele 
wereld kunnen nu op http:// 
www.peacemonument.org 
letterlijk hun steentje bijdragen 
aan de vredesgedachte met een 
virtuele gedenksteen. Op de 
stenen, een meter hoog en van 
een soort naar keuze, wordt de 
boodschap van de steenlegger 
ingebeiteld. Elke volgende 
steen zorgt voor aanvulling van 
onderop, zodat degenen die er 
vroeg bij zijn tot grote hoogte 
zullen stijgen. Tegen de sky
line, geïllustreerd door Tribu
ne-striptekenaar Wim Steven
hagen, wordt in beeld gebracht 
wanneer het vredesmonument 
belangrijke bouwwerken en 
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natuurlijke mijlpalen in hoogte 
passeert of zelfs de dampkring 
verlaat. 
Het Virtueel Vredesmonument 
is een idee van SP' er Yorick 
Haan, die daarmee een prijs 
won van de stichting Alert ter 
bevordering van vredesinitia
tieven. Het monument 'voor 
hen die overeind gebleven zijn ' 
wordt gesponsord door TriMM 
multimedia, Wirehub! Internet 
en de SP. 

TRIBUNE 4 

Nieuwe bedreigingen voor 
gehandicaptenvoorzieningen 

De al uitgeklede gehandi
captenvoorzieningen 

komen opnieuw onder druk te 
staan. Dat concludeert de SP 
uit een onderzoek ter gele
genheid van 'drie jaar WVG'. 
Op 1 april 1994 is de Wet 
Voorzieningen Gehandicapten 
ingevoerd. Vanaf die datum 
kunnen ook ouderen aan
spraak maken op de voorzie
ningen. De gemeenten - die 
de nieuwe wet uitvoeren -
kregen daarvoor echter geen 
cent extra van het Rijk. En 
dat pakte voor de gehandi
capten veelal rampzalig uit. 
Ze kregen te maken met 
hoge eigen bijdragen en 
slechte voorzieningen, vooral 
op vervoersgebied. De ge
meenten waren zo zuinig dat 
ze de eerste jaren honderden 
miljoenen overhielden. Samen 
met een enorme stroom 
klachten zorgden die over
schotten ervoor dat de voor
zieningen in veel plaatsen zijn 
verbeterd. Die ontwikkeling 
dreigt nu weer omgedraaid te 
worden. Uit het SP-onderzoek 
blijkt dat de helft van de 
gemeenten voor 1997 een 
WVG-tekort verwacht. En dat 
leidt er onherroepelijk toe dat 
voorzieningen verschraald 
worden. De gemeente Gronin
gen bijvoorbeeld schrapt per 
1 augustus de bijdrage van 
650 gulden die gehandicap
ten krijgen voor het vervoer 
buiten de regio. In Brunssum 
is de noodklok al geluid: het 
overschot van '94 en '95 is 
helemaal op en voor dit jaar 
wordt een tekort verwacht 
van enkele miljoenen. 
Naar aanleiding van het on
derzoek eist de SP dat er 
meer geld komt voor de ge-
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handicaptenvoorzieningen en 
dat het geld beter verdeeld 
wordt. Ook pleit de partij voor 
het opzetten van een lande
lijk net van collectief vervoer 
dat open staat voor gehandi· 
capten en voor ouderen zon
der medische beperking. De 
vrijheid voor gehandicapten 
om in plaats van het collec
tief vervoer te kiezen voor 
een financiële vergoeding, 
moet daarbij gegarandeerd 
zijn. 

Tomaat rukt op 
in links Europa 

De tomaat maakt furo
re. Niet alleen als een 

gezond stuk fruit, maar 
ook als middel van protest. 
Waren het eerst Zweedse 
socialisten die het symbool 
van de SP 'leenden' om er 
hun premier Bildt mee te 
bekogelen, nu treffen we 
de tomaat ook al aan bij de 
Oostenrijkse Grünen. Hier 
wordt de rode vrucht inge
zet tegen 'stinkende' 
machtspolitiek. 
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Cannerberg blijkt meer en meer een beerput. Defensie 
stelde welbewust duizenden mensen bloot aan asbest 

en tr m van reacties i losgebroken 
na de publicatie in de Tribune over de 

he thloot telling van duizenden militai-
r n in de VO-centrale Cannerberg en na 
d karncrvragen van de SP-fractie hierover. 
Vele kranten en het TV-programma Net-
\\ cri.: hc~tcedden aan-
d ht an het schandaal 
n ucntallcn militairen en 

burga die tu . en 1971 
n 19lJ2 in de mergelgrot

I n \\ crl.:tcn. hebben zich 
uuniddeb gemeld bij het 

omité best lachtof-
~ r dat met hen de zaak 
he pmk op een drukbezochte avond in 

itt.trd . liet comité en de SP eisen dat De
~ n ie op\ OOrhand aan prakelijkheid er-
k nt. mochten er a be t lachtoffer vallen 
ond r degenen die in de Cannerberg ge
Y.crl.:t hebben Fractievoorzitter Jan Marij
Dl ~n \c:rnijt de taat dood door schuld, 
d 10r de om mandecentrale pas in 1992 te 
lUiten, terwijl Oefen ie al inds 197ó op 

de hoogte blijkt \'an de levensgevaarlijke 

{inge:onden mededeling) 

VD AMOK nu met 
gratis boek! 

Neem nu een abonnement op VD AMOK, 
tijdschrift voor dienstweigeren en anti· 
militarisme (5 nummers per jaar voor 
/30,-) en u ontvangt nu naar keuze 
een van de volgende boeken gratis: 
• AMOK: de Turkije connectie, militaire 

opbouw van een nieuwe grootmacht 
• Léon Wecke: Wecke's Wereld 
• Kees Bals en Martin Cerritsen: De 

Indonesië-weigeraars 
• Flip ten Cate e.a.: Papjochies, Bon· 

zen & Stenengooiers. 
Voor meer informatie (en voor losse 
nummers à f 6,50): VD AMOK, Postbus 
94802, 1090 CV Amsterdam, tel. 020· 
6680999. 

concentraties asbest in de bunker. SP-advo
caat Bob Ruers beschikt nu over een brief 
van toenmalig Defensie-minister Ter Beek 
waaruit blijkt dat bij geheime metingen in 
1976 en 1979 nog veel hoger asbestconcen
traties werden vastgesteld in de mergelgrot

ten dan bij de TNO
metingen in 1991. En dat 
terwijl die laatste metin
gen voor de onderzoekers 
al aanleiding gaven tot 
het dringende advies: 
'onmiddellijk sluiten'. 
Bob Ruers: 'Defensie 
heeft minstens 15 jaar 

lang duizenden mensen willens en wetens 
blootgesteld aan levensgevaarlijk asbest. 
Dat is een ongehoord schandaal.' 
Veel oudere knipsels zijn inmiddels opge
doken over de Cannerberg-kwestie. Zoals 
het bericht hoe staatssecretaris Van Voorst 
tot Voorst, tegenwoordig gouverneur van 
Limburg, na een bezoek aan de bunker in 
Maastricht publiekelijk verklaarde dat de 
berg er perfect uitziet. 'De asbest zie je er 
niet aan af.' En het verhaal van majoor 
Oellers, die van 1969 tot 1972 in de berg 
diende. Hij was erbij toen het spuitasbest 
gebruikt werd bij de aanleg van de aircon
ditioning. 'Op verschillende plaatsen hing 
wekenlang een dikke nevel van asbeststof 
Wij liepen daar dagelijks doorheen. lk ben 
vaker naar de medische dienst gestapt, 
maar mij werd van hogerhand te verstaan 
gegeven vooral m'n mond te houden.' 
Defensie zou sinds 1984 in de medische 
dossiers bijgehouden hebben wie in de 
bunker gediend hebben. Ook zou de arbo
dienst van de PTT die in de centrale werk
zaamheden verrichtte, de situatie hebben 
betiteld als 'absoluut onaanvaardbaar'. 

Vr. 
Dl. 
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'Bolkesteln die als een van de weinige 
politici bezwaren tegen de Euro maakt, 
wordt afgeschilderd als een Isolatio
nist, eurofoob en chauvinist. De enige 
andere parlementariër met vragen, 
Marljnlssen van de Socialistische Par
tij, wordt genegeerd.' 

hoogle
raar 

Arie van der Zwan 

'Waar staan de partijen voor? Ik zou 
het niet weten. Het Is voor het kabinet, 
voor Kok, voor de PvdA leuk dat het 
dankzij de economie zo goed met ze 
gaat, maar ondertussen laat de Partij 
van de Arbeid ons In het ongewisse 
over haar toekomstbeeld.' 

Hans Dijkstal minister Binnen
landse Zaken 

'Sinds Ik minister ben zijn er geen poli
tieke benoemingen geweest.' 

kamerlid 
WD 

Van Heemskerck 

'Een minister moet onverstoorbaar zijn. 
Maar Annemarle [Jorritsma, VVD-mlnls· 
ter van Verkeer en Waterstaat] schof· 
feert, tettert door de Inbreng van ka
merleden heen, zit met haar ambtena
ren te praten en blaast tegen ons.' 

min. 
V&W 

'Ik geef toe, Ik moet misschien wat 
meer mijn body language beheersen' 

voorzitter 
Tweede Kamer 

Piet Bukman 
'Die paar jaar dat Ik nu In de Kamer zit, 
Is veel te kort. Ik ben het nog lang niet 
zat op deze stoel.' 

F van Beuningen grootgrond
bezitter 

'In Nederland kun je beter haas of ree 
zijn dan bijstandsmoeder of AOW'er. 
Dan wordt er meer geld aan je uitge
geven door de overheid.' 

Bronnen: HP/De Tijd, Quote, De 

Telegraaf, NRC Handelsblad, Trouw 
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Waarom leidde het klonen van schaap 
Dolly tot zulke grote ophef? 

'Het experiment in Schotland heeft aangetoond dat 
het mogelijk is een volwassen individu te klonen. 
Dat is een grote stap in vergelijking met wat al kon: 
het klonen in embryonale stadia. Nu kun je eerst kij-

ken of het betreffende schaap of varken functioneert zoals 
je wilt, om het daarna te kopiëren.' 

Wat zijn medisch of economisch interessante toepas

singen van deze techniek? 
'Klonen kan gebruikt worden om de vooruitgang in de top 
van de veefokkerij sneller door te geven aan de basis. Maar 
dat zal nog lang duren, want vooralsnog er zitten veel ha
ken en ogen aan deze techniek. Klonen kan op korte termijn 
interessant zijn voor het vermeerderen van transgene die
ren, die voor de menselijke farmaceutische industrie be
langrijke producten in hun melk uitscheiden. In Schotland 
lopen een aantal ooien rond die zulke eiwitten produceren. 
De kans dat nakomelingen dat ook zullen doen, is groter bij 
gebruik van de kloon techniek.' 

Wat zijn de risico's van het klonen? 
'Boeren willen kunnen kiezen. Als het ooit zo ver komt, zal 
er een groot assortiment van kloonlijnen zijn en dus toch 
een breed scala aan dieren. Op bedrijfsniveau zal een boer 
iets meer risico lopen, met name als hij maar heel weinig 
verschillende klonen heeft. Want de kans op ziekten neemt 
af, maar áls hij ziekten krijgt zullen alle dieren van een be
paalde kloonlijn die kunnen krijgen .' 

Wat zitten er voor ethische bezwaren aan? 

'Persoonlijk heb ik geen enkele moeite met gebruik van 
deze techniek in de dierlijke productie. Als het gaat om 
mensen zijn er veel bezwaren. Ik pleit ervoor bijtijds na te 
denken welke toepassingen we wel en niet toestaan. Want 
als de techniek eenmaal goed loopt, zullen mensen erom 
gaan vragen. Wat doe je als een echtpaar met veel pijn en 
moeite één kind heeft gekregen en dat kind wordt onge
neeslijk ziek op tweejarige leeftijd. Mag je dan klonen? Het 
is een reëel grensgeval dat misschien op ons afkomt, en een 
van de weinige situaties die we serieus moeten overwegen. ' 

Mogen mensen zich van u laten klonen? 
'Op dit moment is er geen enkele toepassing bij mensen te 
bedenken waarvan ik zeg: dat moet kunnen. Ik denk dat het 
beter is dat er een verbod komt. Ooit kunnen we wellicht 
specifieke lever- of niercellen klonen. Dan kan ik me voor
stellen dat we de techniek op orgaanniveau toepassen. ' 

Moet de overheid regels stellen aan het klonen? 
'Het klonen van dieren is al aan banden gelegd, in de nieu
we welzijnswet voor dieren . Voor alle biotechnologische 
ingrepen bij dieren geldt het principe: nee, tenzij. Zelfs 
voor onderzoek hebben we een ontheffing nodig.' 

Moeten wetenschappers zich van tevoren afvragen 

waarvoor hun vindingen gebruikt kunnen worden? 
'Het is moeilijk omdat het niet gaat om één man. In de laat
ste decennia zijn veel kleine stapjes gezet. Veel proeven 
dragen ook bij aan bio-medisch onderzoek in het algemeen. 
Het is een cliché: alles wat mensen bedenken kan misbruikt 
worden. Messen gebruiken we allemaal, maar er worden 
ook mensen mee gedood. Ik denk niet dat je als weten
schapper moet zeggen dat iets niet kan, omdat ooit iemand 
het zou kunnen misbruiken. De samenleving moet normen 
en waarden hanteren waardoor excessen zoveel mogelijk 
uitblijven. Maar garanties kun je nooit geven.' 

is verbonden aan de 
Landbouwuni versite it 

Wageningen, vakgroep 
veefokkerij. Hij heeft 
geen ethische bezwa· 
ren tegen het klon en 
van dieren. Maar 'bij 

mensen is er op dit 
moment geen enkele 
toepassing te bed e n· 

ken waarvan ik zeg: 
dat moet kunnen.' 
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ethicus aan het In· 
tituut voor Gezond· 

heidsethiek te Maas
tricht en de Faculteit 
der Geneeskunde van 
de Erasmus Universi· 
teit te Rotterdam. Het 
klonen van dieren vind 
hij niet bij voorbaat 
onaanvaardbaar. Men
sen klonen? Misschien 
voor medische doelen. 

Waarom leidde het klonen van schaap 
Dolly tot zulke grote ophef? 

'Voor een deel is het de schok van het onverwachte. 
Dat hangt direct samen met de vraag wat we met 
die techniek moeten. Is het acceptabel om dieren te 
kloneren? Mensen te kloneren? Technisch kan het, 

de moeilijke vraag is: mag het ook?' 
Wat zijn medisch of economisch Interessante toepas
singen van deze techniek? 

'Met het klonen van dieren kunnen belangrijke medische 
doelen worden gediend. Zoals het vermenigvuldigen van 
dieren, die zodanig genetisch gemanipuleerd zijn dat ze ei
witten produceren die van belang zijn voor mensen met bij
voorbeeld taaislijmziekte. Voor biotechnologische bedrij
ven biedt klonen toepassingen die voor de gezondheids
zorg, maar ook financieel interessant zijn.' 

Wat zijn de risico's van het klonen? 
'Dat de stap van het klonen van dieren naar mensen snel 
kan worden gemaakt, betwijfel ik. Schaap Dolly was een 
toevalstreffer. De onderzoekers hebben honderden pogin
gen gedaan en slechts in één geval leidde dat tot een ge
boorte. Een zorg is bijvoorbeeld dat bij de kloon op jeug
digde leeftijd al ouderdomsziektes gaan optreden doordat 
het schaap is ontstaan uit 'ouder' genetisch materiaal. Al
leen al om die reden zou een snelle toepassing bij de mens 
onverantwoord zijn.' 

Wat zitten er voor ethische bezwaren aan? 

'Klonen van dieren vind ik niet bij voorbaat onacceptabel, 
ervan uitgaande dat de techniek voor het dier niet overma
tig belastend is en dat deze toepassing mogelijk grote voor
delen biedt voor de mens, met name voor het behandelen 
van ernstige ziekten.' 

Mogen mensen zich van u laten klonen? 

' In de discussie tot nu toe treden apocalyptische scenario's 
op de voorgrond zoals het klonen van dictators, of van een 
gehoorzaam leger. Verwerpelijk, maar ook niet erg voor de 
hand liggend. We moeten praten over mogelijke medische 
toepassingen. Zoals het maken van een kloon ten behoeve 
van de transplantatie van bloedvormende stamcellen voor 
een kind met leukemie. Je moet je dan afvragen wat voor 
leven dat gekloonde kind heeft. Ik heb bedenkingen, omdat 
deze toepassing allereerst veronderstelt dat het ethisch aan
vaardbaar is een kind te verwekken om als donor te dienen. 
Als dat al zo is, rijst vervolgens de vraag of het dan ook 
aanvaardbaar een kloon te verwekken voor dat doel.' 

Moet de overheid regels stellen aan het klonen? 

'Als het om mensen gaat, vind ik een onvoorwaardelijk 
verbod voorbarig. Op dit moment ligt een moratorium, een 
tijdelijke stop, veel meer in de rede. Tegelijkertijd zou een 
maatschappelijke discussie gevoerd moeten worden over 
de vraag of klonen van de mens om medische redenen toe
laatbaar is, en zo ja onder welke voorwaarden. Daarna kun 
je een keuze maken tussen een definitief verbod of een 
'nee, tenzij' -beleid. De overheid zou dat moratorium en die 
maatschappelijke discussie moeten organiseren.' 

Moeten wetenschappers zich van tevoren afvragen 
waarvoor hun vindingen gebruikt kunnen worden? 

'Er ligt een verantwoordelijkheid voor zowel de weten
schappers als voor de samenleving. Als het gaat om geneti-
sche manipulatie en klonen van dieren dan is het zaak om 
dit soort dierexperimenteel onderzoek vooraf te toetsen in 
een interdisciplinaire commissie.' 
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• Kraakster Sylvia ontvangt enkele kinderen uit de buurt 

In een keurig ge
deelte van Zoe
termeer hebben 
krakers een ver
pauperd huis
houdschooltje op
gewaardeerd tot 
een pand met een 
heuse buurtfunc
tie. Hoewel de 
toekomst onze
ker is, staat één 
ding als een paal 
boven water: tus
sen de buurtbe
woners en de kra
kers is een bijzon
dere relatie ge
groeid. Ze willen 
elkaar zelfs abso
luut niet meer 
kwijt. 
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Ofschoon de Meidoomlaan nummer 2 offi
cieus (officieel heet kraken een illegale be
zigheid) 'bewoond' wordt door slechts twee 
personen, is het er meer dan eens een komen 
en gaan van mensen. Er was - eind vorig 
jaar - zelfs één winterdag, waarop de teller 
pas bleef stilstaan bij ongeveer honderd be
zoekers! Maar meestal komen ze in veel 
kleinere groepjes. Dan zeulen mannen, 
vrouwen en kinderen bad- en stoeptegels en 
bielzen over de drempel, betreden het voor
malige huishoudschooltje met ladders, heg
scharen en andere gereedschappen, of ko
men gewoon even een bakkie doen. 
Het bijzondere van die toeloop is, dat het 
niet gaat om collega-krakers, uit alle wind
streken aangewaaid om solidariteit te betui
gen. Of om werklui en vaklieden, ingehuurd 
voor een opknapbeurt van het verpauperde 
pand en de verwilderde tuin. Het zijn bijna 
stuk voor stuk bewoners van de lommerrijke 
Zoetermeerse woonwijk, waarin de Mei
doornlaan ligt. Tussen hen - zeg maar, de 
autochtonen van het buurtschap- en de kra
kers is in de loop der tijd een unieke samen
levingsvorm ontstaan. Nog sterker, ze wil
len elkaar niet meer kwijt. De oorspronkelij
ke argwaan ten opzichte van 'de woest 
ogende nieuwelingen' (een stereotiep, waar
mee zelfs een kraker in driedelig grijs te 
maken krijgt) is omgeslagen in sympathie, 
respect en lotsverbondenheid. Al was het al
leen maar, omdat de krakers een soort 'mo
nument' in stand houden. 

Wie aan de krakers komt, 
komt automatisch 
aan het schooltje 

Mooi is het ex-schooltje allerminst. Opval
lend evenmin, eigenlijk. Het bakstenen ge
bouwtje bestaat uit niet meer dan twee loka
len en een zolder en straalt eenzelfde solide 
vijftiger-jarenbouw uit als de rijtjeshuizen 
van de nabijgelegen Molenstraat Voor de 
buurt is het echter een karakteristieke herin
nering aan een periode dat Zoetermeer nog 
een dommelig dorpje was, voordat het als 
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'De gemeente 
Zoetenneer 
wenst zich 
niet in te 
laten met zo'n 
onduideiQk 
volkje-als 
krakers' 
groeikern 'op stoer ging'. Daarom moet het 
blijven. En vooralsnog zorgen de krakers 
voor dat behoud. Wie aan hen komt, komt 
dus automatisch aan de Meidoomlaan num
mer2. 
Begin jaren tachtig verloor het pand zijn on
derwijsfunctie en kwam leeg te staan. Het 
werd geveild door Rijksdomeinen en ging 
over in handen van Niersman BV te Voor
schoten. Bij dat bouwbedrijf bleek noch het 
onderhoud, noch een (tijdelijke) gebruiks
bestemming ook maar enige prioriteit te 
hebben. Het gebouw gleed tenminste steeds 
verder af in een neerwaartse spiraal van ver
loedering. Die negatieve ontwikkelingen 
werden pas gekeerd, nadat de eerste krakers 
breekijzers op slothoogte tussen deurpost en 
voordeur zetten, de vertrekken als woning in 
gebruik namen en zowel binnen als buiten 
orde op zaken stelden. 

'De buurt heeft ons 
zelfs gesponsord met 

allerlei materialen' 

Dat begin, zo'n zes jaar geleden, was voor 
beide partijen allesbehalve hoopgevend. 
Sylvia, de huidige kraakster: 'De verstand
houding tussen mijn voorgangers en de 
buu"rt was niet bepaald optimaal te noemen, 
nee. Als hun kinderen hier in de achtertuin 
speelden, werden ze weggejaagd. Toen ik 
hier in 1995 kwam wonen met Tyn, hebben 
we de tuin juist opengesteld voor die kinde
ren.' Daarmee vingen de beide krakers twee 
vliegen in één klap. 'Door de kinderen 
speelruimte te geven, kregen wij ook meer 
en beter contact met hun ouders. En zo is het 
schooltje langzamerhand naar haar buurt-
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functie gegroeid.' 
Inmiddels is de tuin voorzien van een zelf
gegraven vijver, groeit er eigen groente en 
lopen er kippen en geiten rond, die de buurt
kinderen helpen verzorgen. Binnen is -
naast een zeefdrukwerkplaats - ook een 
doka gebouwd, waar de jeugd uit de nabije 
omgeving op natte dagen terecht kan. Syl
via: 'Voor alles wat we bouwden of ver
bouwden kregen we steun van de bewoners. 
Ze hebben ons 'gesponsord ' met allerlei ma
terialen. Heellovend waren ze over ons. ' 

Zo hartverwarmend als de reactie van de 
wijk was (en is) , zo afstandelijk is de opstel
ling van de Zoetermeerse notabelen. Tot op 
de dag van vandaag moet het eerste positie
ve geluid uit die hoek nog worden gehoord. 
SP-gemeenteraadslid Pi eter Reinen, die zich 
altijd sterk heeft gemaakt voor de krakers
initiatieven: 'Tja, het is een 'nette' gemeen
te, hè? Die wenst zich niet in te laten met 
zo'n onduidelijk volkje als krakers. Ook al 
doen die voor de buurt prachtige dingen .' 
Achter de gemeenteschermen zijn echter al 
voorbereidingen getroffen voor een rigou
reuze ingreep. In samenwerking met winke
liers en kerken, kwam het zogenoemde 
'concept voorontwerp bestemmingsplan 
Dorpsstraat' tot stand. Als de plannenma-
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kers--'hun zin krijgen, valt het doek over de 
Meidoomlaan nummer 2. Op die plaats na· 
meiijk moet straks een x-aantal seniorenwo
ningen verrijzen. 
Om hoeveel huizen het precies gaat, doen de 
diverse gemeentevoorlichters ontwijkend 
('Ach, meneer, aantallen, jaartallen, aan
koopbedragen ... Denkt u nu écht dat uw le
zers daarin geïnteresseerd zijn? ' ) Feit blijft, 
dat zowel de buurt als de krakers de toe
komst met zorg tegemoet zien. Want wat 
met zoveel zorg en liefde gepreserveerd is, 
dreigt voorgoed te moeten wijken voor veel 
beton. Een van de 'vaste ' bewoonsters weet 
het al zeker: 'We voeren een verloren strijd. 
Eenvoudige burgers kunnen toch niks in
brengen tegen de instanties. ' 

Het gebrek aan 
onderlinge solidariteit brak 
de twee krakers bijna op 

Even leek het erop, dat de Meidoomlaan 
nummer 2 al in februari van ditjaar voltooid 
verleden tijd zou zijn . Die dreiging kwam 
niet van de gemeente of een bouwbedrijf, 
maar nota bene van de krakers zelf. De laat
ste strenge winter maakte duidelijk dat ook 
deze 'alternatieve levensvorm' een andere 
kant heeft Binnen vroor alles kapot wat er 
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maar kapot kon vriezen. De ene constant 
I icndc gaskachel kreeg meer een sym
boolfunctie dan dat er nog van een warmte
bron sprake wa . Toch vormde die kou niet 
het "'erkelijke breekpunt. in het idealisme 
an de krakers. Het was in hoofdzaak het 

g brek aan olidariteit van 'collega's' dat 
) h ia en Tyn bijna opbrak. Sylvia: 'De kra

k r die hier willen komen wonen hebben 
allemaal mooie plannen. Maar als puntje bij 
paaltje komt. voeren ze geen donder uit en 
laten Tyn en mij al het werk doen. Dan kan 
J nog 10 a hter het kraken staan, maar on
denu en word je het wél goed zat. Ik heb 
nu ~:n leuke oBicitatie lopen. Stel dat ik die 
b an krijg. wie moet er dan hier voor de die
ren 1 rgcn?' 
De \OOrlopige redding komt uit Gouda. Het 
!daar wonende kraker duo Michael en 
hri tel en hun krap twee jaar oude tweeling 

Joh een Joehem nemen zeer binnenkort hun 
intrek in het dorp chooltje. Michael: 'Wij 
hebben er enorm veel zin in. We willen de 
be\taande activi tei ten uitbreiden en de toch 
al te\Jge band met de buurt nog strakker 
aanhalen. Hoe lang we dat kunnen blijven 
doen, weten we niet. Mi schien krijgt het 

h hje wel een permanente buurtfunctie. 
11 chien ook niet. Dat zien we dan wel 

\\C r.' t 

Oude telefoons 

N aar aanleiding van de stukjes in 
de Tribune over oude telefoons 
heb ik de PTT aangeschreven 

met het vraag om de huur voor het oude 
toestel stop te zetten. En met het ver
zoek de te veel betaalde huur op mijn 
rekening terug te storten. Want volgens 
mij was die huur vanaf 1993 ten onrech
te geïnd. In dat jaar heeft de PTT name
lijk eenzijdig het onderhoudscontract 
stopgezet. 
Wie schetst mijn verbazing: ik werd 
teruggebeld door de PTT dat ik het goed 
gezien had en dat ze ruim 80 gulden 
zullen verrekenen met de nota van april. 
Dit lijkt mij van belang voor die ander
half miljoen mensen die nog huur beta
len voor het oude draaischijftoestel. 
Kennelijk is niet alleen stopzetting van 
de huur mogelijk, maar ook teruggave 
eisen over de laatste jaren. 

Absurd 

Nijmegen, 
Nettie Meijer 

M ijn 15-jarige dochter heeft in 
februari zes uur per week als 
vakkenvuller bij Albert Heijn 

gewerkt. Met een uurloon van vier gul
den verdiende zij 96 gulden per maand. 
Aangezien ik zelf bij het ziekenfonds 
verzekerd ben, moet zij van dat bedrag 
33 gulden nominale premie betalen. Zij 
hield dus voor 24 uur werken nog maar 
63 gulden over. 
Mocht zij de pech hebben om ziek te 
worden en naar een specialist te moeten, 
dan zou zij maximaal 100 gulden eigen 
risico per jaar moeten betalen. 
Dit is absurd! Mijn dochter is dan ook 
met haar baantje gestopt. 

Stemmers werven 

Maastricht, 
J. van Ravestein 

I 
k heb gemerkt dat ik er niet eens 
veel moeite voor hoefte te doen: 
drie kennissen zullen in 1998 op de 

SP stemmen. Ik was wel even verbluft 
toen ik het hoorde, maar ik heb ze lange 
tijd bewerkt; om beurten kregen ze mijn 
nog verse laatste nummer van de Tribu
ne. Als het de helft van onze leden lukt 
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volgend jaar drie nieuwe SP-stemmers 
te vinden, dan is dat goed voor 30.000 
stemmen erbij! U moet het uiteraard 
zoeken bij de- tot dusverre- 'zweven
de kiezers '. En: er wordt veel over de 
SP gesproken. Gunstig klimaat dus! 

Ergernis 

Den Haag, 
W Postma 

M iljoenen zijn er uitgegeven 
aan het nieuwe belastingkan
toor in Roosendaal, maar tot 

mijn grote ergernis moest ik ontdekken 
dat er geen toiletten zijn voor bezoekers. 
Al je gegevens mag je er kwijt en hun 
rekenmachientjes werken razendsnel, 
maar ruimte om mijn natuurlijke be
hoefte te doen was er niet. Er is veel 
luxe in het nieuwe gebouw, maar de 
doorgangen naar de ontvangstkamertjes 
zijn zeer smal voor rolstolgebruikers. Zo 
wordt nu ons gemeenschapsgeld be
steed. 

Teleurgesteld 

Etten-Leur, 
Anita Rommers 

I k ben teleurgesteld over Tribune 3. 
Op pagina 4 wordt gepleit voor 
verruiming van kwijtschelding 

belastingen. Mensen die nog werk heb
ben, moeten dat opbrengen. Laat ieder 
toch meebetalen, wat hij nog kan mis
sen. Er zijn toch te veel mensen die van 
hun uitkering alleen maar drank en 
verdovende middelen kopen. 
Dan over de dalende inkomsten van de 
voetbalclubs. Mooie en dure spullen aan 
hun lijf, maar wel zeuren. 'De enige die 
de clubs van de ondergang kan redden is 
de overheid.' Ja, zo kan ik het ook, laat 
me niet lachen! De bobo's stelen toch 
alles bij de gewone man, er is toch niets 
veranderd met de middeleeuwen. 
Dan voor mij een waardeloos verhaal 
over Soeharto. Het is zeker oprecht, 
maar wat koopt de normale man daar nu 
voor? Zijn er nu echt in Nederland geen 
andere zaken? 

Appingedam, 
Henrie Eggens 

Wat vond u van de nietjes? 
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DE GRE~IZE~I V À~~ 

Het werkterrein van 
humanitaire organisa
ties is in de afgelopen 
jaren ruwer geworden. 
Steeds vaker leiden 
conflicten tot massale 
vluchtelingenstromen, 
etnische zuiveringen 
en verwoesting van 
complete steden. Dat 
zijn niet langer onge
lukkige bijwerkingen 
van militaire operaties; 
vernietiging van de 
ander is een doel op 
zich geworden. Burgers 
zijn pionnen die de 
strijdende partijen 
weldoordacht offeren 
in hun streven naar de 
uiteindelijke winst. De genocide in april 1994 in 
Ruanda met meer dan een half miljoen doden en 
de massamoord in Srebrenica in 1995 illustreren 
de intensiteit en systematiek van het hu idige 
geweld in sommige delen van de wereld. 
In het verlengde hiervan werden ook internationa
le hulpverleners vaker doelwit van aanslagen en 
intimidatie, zoals het voorbije jaar in Burundi , 
Ruanda en Tsjetsjenië. Machthebbers in conflict
gebieden zien hulpverleners meer en meer als 
ongewenste partijgangers van de slachtoffers en 
vertalen de hulp en pleitbezorging van organisa
ties als Artsen zonder Grenzen meer en meer als 
een politiek statement. Hulpverlening richt zich op 
overleving en is daarom strijdig met de intentie 
van vernietiging die de leiders van etnische con
flicten voor ogen staat. 
Moeten hulporganisaties zwijgen wanneer men
senrechten ter plekke ernstig geschonden worden 
en de leiders in dat kader hun hulp misbruiken? 
Of moeten zij zich openlijk uitspreken tegen men
senrechtenschendingen en tegen misbruik van de 
hulp, met als risico zelf doelwit te worden of geen 
toegang meer te krijgen tot de slachtoffers? Wan
neer leidt de plicht tot hulpverlening aan slachtof
fers tot medeplichtigheid aan het in stand houden 
van mensenrechtenschendingen en het conflict? 
Weliswaar een vreselijk dilemma voor een hulp
organisatie; toch moet de vraag wel beantwoord 
worden. 
De situatie in de kampen voor Ruandese vluchte
lingen in Zaire in de periode 1994 tot 1996 is 
illustratief voor het probleem. Extremistische 

aanstichters tot volke
renmoord -samen met 
de bevolking vanu it 
Ruanda naar Za i re 
gevlucht- wisten met 
mafia-achtige intimida
tiepraktijken hun haat
campagnes in de vluch
telingenkampen voort 
te zetten . De heersen
de straffeloosheid in 
de kampen en de poli
tiek van afzijdigheid 
van de internationale 
gemeenschap gaven 
deze extremistische 
Hutu-leiders een vrij
brief. Bovendien mani
puleerden de leiders 
de internationale hulp 

zodanig dat deze hun machtspositie versterkte 
ten opzichte van de vluchtelingen-bevolking in de 
kampen. 
Artsen zonder Grenzen en enkele andere organi
saties trokkèÎ'l eind 1994 aan de bel. AZG stelde 
dat zij de hulp zou stopzetten als de toestand van 
straffeloosheid, het militariseren van de kampen 
en de daarmee verbonden greep van de leiders 
niet doorbroken werd. Echter, door de internatio
nale gemeenschap werd geen politieke tegen
kracht opgebouwd. Artsen zonder Grenzen stelde 
vast dat de negatieve bijwerkingen van de hulpver· 
lening de positieve effecten overtroffen en be
sloot een jaar later haar hulp stop te zetten. 
Hier doet zich de vraag voor van de grenzen van 
de hulp en ook de limieten van de neutraliteit in 
zulke conflicten. De nieuwe context sinds het 
einde van de koude oorlog, vere ist dat het begrip 
neutraliteit opnieuw wordt geïnterpreteerd. Neutra· 
liteit was altijd een essentieel uitgangspunt om de 
toegang tot de slachtoffers te vergemakkelij ken 
en zo het lijden te verzachten. Maar neutraliteit 
mag nooit verworden tot schuldige nalatigheid, 
zoals het geval was bij de blauwhelmen tijdens de 
volkerenmoord in Ruanda. Hulpverlening moet 
meer en meer hand in hand gaan met pleidooien 
voor de fundamentele politieke rechten van 
slachtoffers en tegen de praktijken van hun beu
len. Een opstelling die niet neutraliteit, maar so li
dariteit met de slachtoffers centraal stelt. 

Jacques de Mill iano is voorzifter 
van Artsen zonder Grenzen 
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN J 5,-

0 Koud hè? 
De wirwar van koudetoeslagen in Nederlaoc 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau 

0 Van kwaad tot erger 
Willekeur, vertraging, fouten en privacy
schending door de nieuwe bijstandswet, okt 
1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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

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

0 Naar een asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbe11 

fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart 1996,~ 
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 I 994, 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 gezo11dil! 
Sociaal-economische gezondheidsverschille~ 
het overheidsbeleid in Nederland, maart 199; 
SP. 

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

0 Schiphol stop 
Gevaren en overlast van Schiphol, januari I~ 
MilieuAlarmteam SP. 
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radio-journalist hau in de vorige Tribu
ne het artikel over de 'balende ba-
nenpoolers' gelezen en was nu op 
zoek naar een representant van die 
groep in zijn woonplaats. We konden 
hem meteen helpen. Zo gaat het 
vaak, bij de Tribune-redactie, bij onze 
kamerfractie, bij de SP-Aiarmlijn. Ik 
kan niet veel TV- of radioprogram
ma's, kranten of tijdschriften meer 
noemen die nog nooit een beroep op 
ons hebben gedaan om in contact te 
komen met slachtoffers van onrecht, 

schandalen of paar
se ellende in het 
algemeen. Wij zijn 
ze graag van dienst, 
uiteraard als de 
betreffende mensen 

llrmran Beekers, ermee instemmen. 
hr~ifdmlacteur Maar waar heeft de 

SP die mensen dan 
vandaan? Hoe komen ze met hun 
verhaal in de Tribune? Velen vragen 
ZICh dit af in deze tijd, waarin ieder
een roept over de 'groeiende kloof 
tussen burgers en politiek'. 
Het antwoord is heel simpel. Als 
enige partij zoekt de SP nog steeds 
de mensen op. Om te weten te ko
men wat er aan de hand i.s en om 
zaken aan te pakken. De mensen 
weten dat ook en zoeken steeds 
vaker de SP op als ze hulp nodig 
hebben of iets aan de kaak willen 
stellen. Gewoon contact, dat werkt. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 33 nr 9 mei 1997 

6 De eigen bijdragen zijn een straf 
voor zieken en ondermijnen de 
solidariteit. De ziekenfondsen ku n

nen de maatregel niet uitleggen en melden 
dat die meer kost dan ze opbrengst. Boven
dien is de privacy is het geding. Maar de 
paarse partijen willen van geen wijken 
weten. Want de verschuiving van collectie
ve naar eigen betalingen staat zo mooi op 
het examen voor de EMU. De eerste wei
geringsacties van patiënten zijn al gestart. 

14 
'Ik ben niet zo afstandelijk,' 
vertelt Sylvia Millecam. 'Na
tuurlijk moet je je privé-leven 

beschermen, want ik krijg iedere week 
twintig brieven met hulpvragen. Toch ben 
ik achteraf blij dat ik niet geluisterd heb 
naar mensen die zeiden: Pas op, je steekt je 
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kop in een wes
pennest. Dan 
denk ik: liever in 
een wespennest, 
dan in het zand.' 
De succesvolle 
actrice praat 
honderduit over 
haar gevoelens 
en ideeën : 'Stel
ling nemen en 
laten zien dat je 
schijt hebt aan 
de buitenkant.' 

MEI 1997 

16 
Mag jacht? Een strijd zonder 
kogels in De Kwestie tussen 
jagers en dierenbeschermers. 

24 
Zelf vindt ze dat 
ze precies gedaan 
heeft wat ze 
moest doen, maar 
de kamercom
missie spreekt 
van 'verwijtbaar 
falen'. Wat was 
de rol van Neelie 
Kroes in de 
TCR-affaire? 
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SP: Instemmings-
recht voor huurders 

Tegelijkertijd liggen in het 
parlement twee wetsvoor

stellen op tafel die de medezeg
genschap van huurders beter 
moeten regelen. Eén van PvdA
kamerlid Duivesteijn en één 
van staatssecretaris Tommel. 
'Dan moet de positie van de 
huurders wel heel zwak zijn,' 
constateerde Remi Poppe, die 
beide voorstellen zwaar onvol
doende vindt. De volkshuisves
ting is aan de vrije markt over
gedaan en vrijwel alle woning
vereniging zij n omgezet in 
ondemocratische stichtingen. 
'De tot woonconsument gede
gradeerde huurder heeft nog 
minder te vertellen dan een 
klant van Albert Heijn. Die kan 
als hij boos is over de prij zen 
nog naar Bas van der Heijden 

lopen.' 
Poppe bracht twee amende
menten in die de huurders een 
instemmingsrecht geven in het 
beleid van hun corporatie. Een 
recht overigens dat Duivesteijn 
oorspronkelijk ook in zijn 
wetsvoorstel had opgenomen, 
maar later weer geschrapt. 

Snelle reactie Borst 

Daags voor Pasen kregen 

4000 cliënten van Thuis

zorg Centraal Twente tot hun 

schrik enorme rekeningen 

voor eigen bijdragen in de 
bus. Ze waren allemaal aan

geslagen voor de maximale 

bijdrage. Verschillende slacht

offers, die het hele lange 
weekend de administratie 

niet aan de lijn konden krij

gen, belden de SP-Aiarmlijn. 

Die schreef onmiddellijk een 

boze brief aan minister Borst. 

Zowaar antwoordde de minis

ter per kerende post. Ze 
heeft met 'de hoogste urgen

tie de gemaakte fout opge

spoord en verholpen'. 
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Het Binnenhof 

Kamerleden verhogen eigen wachtgeld 

I n grote eengezindheid hebben de Twee

de-Kamerleden besloten hun eigen 

salaris fors te verhogen: met liefst 2000 

gulden per maand. Dat de onkostenver

goeding tegelijk met een even groot be

drag omlaag gaat, werd als rechtvaardi

ging voor de maatregel opgevoerd. SP

kamerlid Remi Poppe wees er echter op 

dat de 'verschuiving' wel degelijk grote 

gevolgen heeft, namelijk voor het wacht

geld dat ex-kamerleden ontvangen. Die 

krijgen hierdoor 8000 gulden per jaar 

Remi Poppe 

extra. Zo organiseert de Kamer een 'zachte landing' voor de 

vele parlementariërs die in het kader van de 'verjonging' bin

nenkort het veld moeten ruimen, aldus Poppe. 'Een soort so

ciaal plan, dat ex-DAF'ers en ex-Fokker-werknemers helaas is 

onthouden.' Hij pleitte opnieuw voor halvering van de 'schade

loosstelling' tot 62.000 gulden. 'Dat is nog altijd ruim boven 

modaal.' Maar daarvoor vond hij geen gehoor, evenmin als voor 

zijn pleidooi om een sollicitatieplicht in te voeren voor wacht

geld-beurende ex-kamerleden. 
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Honderdduizenden 
WAO-uitkeringen 

verkeerd 
vastgesteld 

De bedrijfsvereni~ingen 
hebben vanaf 1 Januari 

1994 een verkeerde bereke
ningswijze gehanteerd bij het 
vaststellen van de hoogte van 
de WAO-uitkeringen. Die 
uitspraak heeft de Centrale 
Raad van Beroep gedaan op 2 
april. Bij mensen die gedeelte
lijk arbeidsongeschikt zijn 
verklaard, is het uurloon dat ze 
nu kunnen verdienen, vergele
ken met het uurloon dat ze 
vroeger verdienden. Dat is 
volgens de Centrale Raad niet 
terecht. Het oude uurloon was 
meestal gebaseerd op een 40-
urige werkweek, terwijl er nu 
veelal maar 36 uur gewerkt 
wordt. 
De Centrale Raad stelt dat niet 
de uur- maar de maandlonen 
vergeleken moeten worden. En 
dat kan voor veel WAO'ers 
betekenen dat ze recht hebben 
op een hogere uitkering. 
Hoeveel mensen gedupeerd 
zijn door de foute berekening 
is moeilijk te schatten. Me
vrouw Uri van de Centrale 
Raad van Beroep: 'Bij onge
veer 400.000 mensen is het 
verkeerde systeem gehanteerd. 
Maar bij lang niet allemaal is 
daardoor de uitkering ook 
verkeerd vastgesteld.' 
De uitspraak heeft volgens de 
Centrale Raad geen automati
sche gevolgen voor de beslis
singen die in het verleden zijn 
genomen. SP-kamerlid Marij
nissen is het daar niet mee 
eens . Hij heeft staatssecretaris 
De Grave van Sociale Zaken 
gevraagd zich ervoor in te 
zetten dat de bedrijfsvereni
gingen hun fouten herstellen, 
of op zijn minst de WAO'ers 
laten weten dat ze een herbere
kening kunnen vragen. 
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Regering erkent aansprakelijkheid 'Cannerberg' 

S taatssecreta
ris Gmellch 

Meljllng van Defen
sie geeft toe dat 
het ministerie 
onvoldoende ge
daan heeft om zijn 
personeel te be
schermen tegen de 
gevaren van as
best. Duizenden 
werknemers zijn daaraan blootgesteld In 
het voormalige NAVO-commandocentrum 
onder de Cannerberg In Zuid-Limburg. 
Defensie erkent aansprakelijk voor alle 
asbestziekten die nog kunnen optreden 
bij mensen die In de Cannerberg gewerkt 
hebben. Die ziektes openbaren zich 
meestal pas na 20 tot 40 jaar. 
Gmellch Meljllng verklaarde een en an
der In antwoord op kamervragen van de 
SP·fractle. Het Comité Asbestslachtof-

fers en de Tribune 
brachten het 
schandaal twee 
maanden geleden 
aan het licht. 
SP-fractievoorzitter 
Jan Marijnissen 
pleit nu voor een 
parlementair on
derzoek naar de rol 
van Defensie in 

deze affaire. Het ministerie heeft in de 
jaren 70 en 80 zijn medewerkers onvol
doende voorlichting en bescherming 
gegegeven en herhaaldelijk aanbevelin
gen tot het treffen van maatregelen 
genegeerd. Ook blijkt Defensie de con
clusies van een TNO-rapport in 1991 te 
hebben beïnvloed. Het Cannerberg-com
plex is veel te laat gesloten, aldus Jan 
Marijnissen. 
(Zie ook de column hiernaast). 

Les uit TCR·affaire: afvalverwerking is overheidstaak 

Remi Poppe is even een tevreden mens. 

De Tweede-Kamercommissie die 

onderzoek deed naar de TCR-affaire, inge

>teld op initiatief van de SP' er, is tot con

clu. ie gekomen die hem op het lijf ge

chreven zijn. De commissie oordeelt in 

haar rapport dat ex-minister Neetie Kroes 

\an Verkeer en Waterstaat 'verwijtbaar ' 

heeft gehandeld door in de jaren tachtig 23 
miljoen gulden ubsidie te geven aan TCR, 

ondank duidelijke waarschuwingen voor 

milieudelicten door dit 

bedrijf. 'Voor een zitten- ~ 

de mini ter zou een ~ 
"' dergelijke kwalificatie ~ 

politiek dodelijk zijn,' 
z 
~ 
"' zegt Poppe. De eigena- ::: 
!!: 

ren van TCR, de gebroe- ~ 

der Langeberg, zijn in ~ 

1995 veroordeeld tot 

lange gevangenisstraf-

fen. Zij vero rzaakten 

een van de grootste 

milieu chandalen uit de 

ederlandse ge chiede

ni door groot chalige 

lozing van giftig afval in 

de Rotterdam e haven 

en door . ub idiefraude. 

De commissie concludeert verder dat er 

sprake is geweest van 'bestuurlijke nalatig

heid' bij het opstellen van adequate subsi

dievoorwaarden. Gevolg was dat TCR 

vrijwel ongestoord zijn gang kon gaan. 

'Heel belangrijk vind ik dat we gezamen

lijk vastgesteld hebben dat de verwerking 

van chemisch afval door particuliere be

drijven een "criminogene" activiteit is. De 

verleiding is te groot om van de blubber af 

te komen door slim mengen, verwerken en 

TRIBUNE 

dumpen. Het geld is 

immers al verdiend bij 

het innemen van het afval 

en fatsoenlijke verwer

king gaat ten koste van 

de winst.' Poppe vindt de 

verwerking van chemisch 

afval dan ook een over

heidstaak. 

Nog steeds niet geheel 

opgehelderd is de rol van 

Neelie Kroes in de hele 

affaire. Toch hebben de 

commissieverhoren ook 

op dit punt veel duidelijk 

gemaakt. Een uitvoerig 

artikel hierover kunt u 

lezen op pagina 24 e.v. 
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MAftiJNISSEN 
Dood door 

schuld 
Honderden mensen die gewerkt heb

ben in het voormalige NAVO-comman

docentrum de Cannerberg in Zuid

Limburg zijn zich rot geschrokken. 

Wat zij al die tijd eigenlijk al wisten, is 

nu officieel door Defensie toegege

ven: ze hebben gewerkt in ruimten 

met veel te hoge concentraties as

best in de lucht. Deze militairen en 

ook het burgerpersoneel zitten voor 

de rest van hun leven met de beklem

mende onzekerheid: Wat zal er met 

mij gebeuren? Ben ik bij de tien pro

cent die asbestkan

ker krijgt of behoor 

ik tot de uitverkore

nen? Eén collega is 

al overleden aan de 

gevolgen van as

bestkanker. 
Deze week kwam Jan Marijnissen, 

dan de brief van de fractievoorzitter SP 

staatssecretaris 

waarom ik eerder had gevraagd. Wij

selijk kiest hij ervoor op voorhand 

alle schuld te bekennen. 'We hadden 

beter moeten optreden,' zegt hij. 

Maar is daarmee de kous af? Wat mij 

betreft niet. 

Er moet een diepgaand onderzoek 

komen dat minimaal antwoord geeft 

op de volgende vragen: Waarom is er 

niet voortvarender opgetreden? Ook 

niet nadat rapporten uitwezen dat er 

sprake was van 'ontoelaatbare con

centraties'? Hoe zijn de afwegingen 

gemaakt? Wie is verantwoordelijk 

voor dit wanbeleid? 

Asbest is in ons land pas vier jaar 

geleden verboden. Oud-minister Boer

sma van Sociale Zaken heeft eens 

gezegd dat het niet eerder tot een 

verbod kwam omdat er te grote eco

nomische belangen in het geding 

waren. Weloverwogen heeft men 

mensen aan dit goedje blootgesteld. 

Daarbij heeft zeker een rol gespeeld 

dat de overheid zelf als werkgever 

ook boter op het hoofd had. 

Politici die bij dit schandaal de schou

ders ophalen of het met de mantel 

der liefde willen bedekken, zijn geen 

knip voor de neus waard. 
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EIGEN BIJDRAGEN 

Hoe en 
wat? 
De regeling 'Algemene Eigen BIJ
dragen voor het Ziekenfonds' telt 
40 pagina's bepalingen, uitzonde
ringen en uitzonderingen op de 
uitzonderingen. Hier dus alleen de 
belangrijkste: 
e Hoofdregel is dat vanaf 1 januari 
1997 ziekenfondsverzekerden 20 
procent zelf moeten betalen van 
alle 'verstrekkingen' (consulten, 
behandelingen, medicijnen, zieken
huiskosten). Dit met een maximum 
van 200 gulden per jaar per hoofd
verzekerde. 

e De eigen bijdrage geldt niet voor 
huisarts, tandarts en alle hulp die 
met bevalling te maken heeft. Ze 
geldt ook meestal niet voor ver
strekkingen waarvoor al bijzondere 
eigen bijdragen gelden. 

• Voor bepaalde categorieën men
sen met een minimum-uitkering 
(AAW, ANW, ABW, IOAW, IOAZ, 
TW) Is de maximale eigen bijdrage 
100 gulden per jaar. Hetzelfde 
geldt voor mensen die op 31 janua
rl1997 65 jaar of ouder zijn. (Een 
echtpaar met elk AOW betaalt 
evengoed 'gewoon' maximaal twee 
maal100 gulden Is 200 gulden). 

Verder zijn er algemene en bijzon
dere compenserende maatregelen: 
e Voor alle verzekerden geldt een 
verlaging van de nominale premie 
met 110 gulden per jaar. 
• Wie drie jaar lang de maximale 
eigen bijdrage van 200 gulden 
heeft betaald, geldt als 'chronisch 
ziek' en krijgt 90 gulden terug van 
het ziekenfonds. Omdat dat pas in 
1999 het geval kan zijn, geldt nu 
een overgangsregeling: de els van 
drie jaar is voor 1997 terugge
bracht naar één jaar en voor 1998 
naar twee jaar. Deze restitutie 
vindt niet plaats wanneer er al op 
een andere manier gecompenseerd 
wordt; bijvoorbeeld als er een mee
verzekerde partner Is, voor wie 
immers de nominale premie ook Is 
verlaagd. 

'Dit is een uniek moment 
in de Nederlandse 
geschiedenis: Wiegel en 
Marijnissen trekken 

schouder aan schouder ten 
strijde,' sneert D66-
kamerlid Roger van 
Boxtel. 'Dan moet het wel 
een heel slechte maatregel 
zijn,' bitst SP-fractie

voorzitter Jan Marijnissen terug. Het is 
donderdag 17 april. De Tweede Kamer 
bespreekt de problemen rond de eigen 
bijdragen voor ziekenfondspatiënten. 

Marijnissen heeft om het debat gevraagd. 
Een spoeddebat, want: alle seinen staan op 
oranje, als het niet al rood is. 'Deze 

maatregel is asociaal onkruid, dat zo snel 
mogelijk gewied moet worden. Elke maand 

dat ze langer bestaat is onrechtvaardig en 
leidt bovendien tot enorme geldverspilling.' 
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Eigen bijdrage van I 200,-

Honderden welgerings- · 
verklaringen worden per ambu
lance bij het ziekenfonds afgele
verd 
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EIGEN BIJDRAGEN 

De ware 
reden ... 
Eigen bijdragen leveren niks op, dat 
weten de regeringspartijen diep in 

hun paarse hartje ook wel. Waar het 
allemaal echt om draait is een mooi 
rapportcijfer van de Europese Unie 
voor het vak 'terugdringing collectie

ve lasten'. Betalen we onze gezond
heidszorg met ziekenfondspremie, 
dan zijn dat collectieve lasten. Beta
len we contant, of zijn we particulier 
verzekerd, dan behoort het ineens 
niet meer tot de collectieve lasten. 
Waarom niet? Omdat dat zo gedefini

eerd is. Ook al gaat het om dezelfde 
guldens uit dezelfde portemonnee: 

die van u. 
In het paarse regeerakkoord is afge
sproken liefst 18 miljard te bezuini
gen op de collectieve lasten. Dat 
moest om de ondernemers en top

verdieners te spekken met 'lasten
verlichting' en vooral om in 1998 te 
voldoen aan het toelatingsexamen 
van de Europese Monetaire Unie. 
Dat eist een klein financierings
tekort en een lage staatsschuld. 
Vandaar de aanslagen op de WAO, 
de Ziektewet, het onderwijs en de 
volkshuisvesting. Eén miljard moest 
en zou er ook uit de collectieve las

ten voor gezondheidszorg geschrapt 
worden. Vandaar de verwijdering van 
de tandzorg en de fysiotherapie uit 
het pakket. Als hoogtepunt van deze 
operatie verschuift Paars nu 650 
miljoen gulden aan uitgaven voor 
gezondheidszorg van 'collectief' 
naar 'particulier', door middel van de 

20 procent eigen bijdrage. Wiegel 
schat die verschuiving overigens op 
slechts 500 miljoen. Maar even
goed, het gaat niet om de echte 
k'osten van de zorg (die volgens de 
regering zelf met slechts 8 miljoen 
zullen dalen), het gaat niet om de 
betaaibaarheid en toegankelijkheid 

(die alleen maar verslechteren), het 
gaat om een ellendige kosmetische 

ingreep ten bate van 'Europa'. Daar
bij hebben de paarse politici hun 
oren meteen maar laten transplante
ren tot oogkleppen. 

• 
Geen rem, maar een ramp 

CDA, GroenLinks, groep-Nij pels en Unie 
55+, allemaal hebben ze de motie van Ma
rijnissen - waarin de regering gevraagd 
wordt de eigen-bijdragenmaatregel onmid
dellijk in te trekken - mede-ondertekend. 
Want in de eerste drie maanden na de invoe
ring op 1 januari 1997 is al duidelijk gewor
den waartoe hij leidt: verwarring, verspil
ling, onrechtvaardige en ongewenste effec
ten. Zoals Marijnissen het samenvat: 'Deze 
regeling remt waar hij niet zou moeten rem
men en remt niet waar hij wel zou moeten 
remmen.' 
Drie dagen voor het kamerdebat lieten de 
Nederlandse zorgverzekeraars, onder lei
ding van VVD' er Hans Wiegel, al weten dat 
zij de maatregel een 'wangedrocht' vinden. 
In dezelfde periode hielden de Nederlandse 
Patiënten/Consumenten Federatie en de Ge
handicaptenraad een meldweek Ook de SP
Alarmlijn in de Tweede Kamer staat al we
ken roodgloeiend. Al die meldingen bevesti
gen het chaotische beeld dat de ziekenfond
sen schetsen. Wat is er aan de hand? 

De regeling Is zo Ingewikkeld, 
dat de ziekenfondsen haar ook 

niet kunnen uitleggen 

De patiënten begrijpen niets van de rege
ling. Die is zo ingewikkeld dat de zieken
fondsen haar ook niet kunnen uitleggen. 
Mensen begrijpen niet wanneer en hoe ze 
eigen bijdragen moeten betalen , welk maxi
mum in hun geval geldt en waarom ze als 
chronisch zieke een afrekening krijgen ter
wijl ze toch ontzien zouden worden. De 
zorgverzekeraars zijn vele miljoenen kwijt 
aan extra personeel om alle vragen te beant
woorden en aan computers en software om 
de ingewikkelde administratie bij te houden. 
De regering schat dat de maatregel in het 
eerste jaar 102 miljoen zal kosten (aan extra 
administratie en voorlichting) en 110 mil
joen zal opleveren (aan verminderde 'zorg
consumptie'). Als die schatting al juist zou 
zijn, is er sprake van een trieste verschui
ving: meer bureaucratie in ruil voor minder 
zorg. Maar nu al voorspellen deskundigen 
dat de balans veel negatiever zal uitvallen. 
De Ziekenfondsraad boekt als opbrengst 
van de maatregel in: nul gulden. En Wiegel 
taxeert de opbrengst op hooguit 25 miljoen, 
tegen extra kosten van 102 miljoen. Een ver
lies van 77 miljoen dus. Bovendien klagen 
vooral kleinere ziekenfondsen dat ze aan de 
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begrote invoeringskasten lang niet genoeg 
hebben. Hier ligt dus nog een extra tegen
valler op de loer. 
De eigen bijdrage moet een 'rem' vormen op 
de 'consumptie' van gezondheidszorg. De 
patiënt moet 'kostenbewust' worden. Maar 
hoe pakt de regeling uit? Wie dit jaar 200 
gulden moet bijdragen, krijgt 90 gulden te
rug. Die bonus zal voor veel 'kostenbewus
te' mensen een prikkel vormen om dat maxi
mum maar vol te maken. Nog zoiets. Bij 
dagbehandeling in het ziekenhuis is een pa
tiënt een eigen bijdrage verschuldigd van 8 
gulden, terwijl hij - als dezelfde behande
ling poliklinisch gebeurt- 20 procent eigen 
bijdrage moet betalen aan specialist- en zie
kenhuiskosten. Al snel meer dan 100 gul
den . Gevolg: patiënten worden geprikkeld 
te kiezen voor dure dagopname. 
De privacy is ook al in het geding. Eens per 
kwartaal krijgt de hoofdverzekerde in een 
gezin van het ziekenfonds een overzicht van 
de 'consumptie ' waarover eigen bijdragen 
betaald moet worden. Gezien vanuit de 
paarse doelstelling- 'mensen kostenbewust 
maken' - moet dat een gedetailleerde reke
ning :tijn. Maar de Registratiekamer heeft al 
laten weten dat de ziekenfondsen juist vaag 
moeten blijven: als dochter de huisarts 
vraagt om de anti-conceptiepil, heeft pappie 
daar niks mee te maken. 

Het nieuwe systeem zit vol 
zure appelen en absurde, 

bizarre effecten 

Er zijn nog meer frappante en bizarre effec
ten van de gecompliceerde regeling. Heeft 
een gezin twee kinderen die een paar tientjes 
verdienen met een zaterdagbaantje, dan 
loopt de maximale eigen bijdrage voor dit 
gezin op tot 600 gulden. Terwijl er ook al 
drie keer nominale premie betaald moet 
worden. Voor een bij standontvanger die 
overstapt naar een 32-urige Melkertbaan, 
met nog steeds een minimum-inkomen, 
stijgt de maximale eigen bijdrage plotseling 
van 100 naar 200 gulden. Echtgenoten in de 
bij stand ontvangen meestal ieder een halve 
uitkering en dan geldt voor elk de verrnin· 
derde maximale eigen bijdrage van 100 gul
den, samen 200 gulden derhalve. Staat de 
uitkering op één naam (daar kun je om vra
gen), dan is het gezamenlijk maximum in
eens 100 gulden. 
Nog een zure appel tot slot. Na veel verzet, 
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Veertig leden van het SP-comité 'Eigen bijdrage? Nee!' trokken naar ziekenfonds Azivo om hun princi
piële bezwaren te onderstrepen. Hulsarts Paul Jonas overhandigde de ruim 400 - in gips gegoten - weige
ringsverklaringen aan directeur Van den Heuvel. 

ten . De SP-huisart
senpraktijk Ons 
Medisch Centrum 

in Zoetermeer riep 
haar patiënten en 
de bewoners van 
een nabijgelegen 
wijk op tot een 
principiële weige
ring van de eigen 
bijdragen. Zo kon 
het inderhaast op
gerichte SP-comité 
'Eigen bijdragen ? 
Nee!' op 12 april 
voor het oog van 
de 2Vandaag-ca
mera meer dan 400 
weigeringsverkla
ringen overhandi
gen aan het Haagse 
ziekenfonds Azi
vo. SP-arts Paul 
Jonas lichtte de 
principiële bezwa
ren toe. 'De eigen 
bijdragen tasten de 
solidariteit in de 
gezondheidszorg 
aan. In plaats van 
gezamenlijk naar 
draagkracht te be
talen voor een goe
de zorg, krijgen we 
steeds meer een 
systeem van ieder
voor-zich. Wie 
ziek wordt, krijgt 
een extra straf in 
de vorm van eigen 
bijdragen. Die straf 
kan soms zelfs op
lopen tot honder
den guldens per 
maand, omdat er al 

in de Kamer vooral verwoord door de SP, 
heeft de regering het kunstgebit weer in het 
tiekenfond pakket opgenomen - althans 
voor 75 procent. Maar over dat deel moet 
\\Cl een eigen bijdrage betaald worden. Voor 
een prothe e van 1200 gulden moet je nu 
du~ zelf betalen: een kwart van 1200 gulden 
plu~ 20 procent van 900 gulden is samen 
4 0 gulden. En dan heeft u nog een goed

koop gebit. .. 

'Wie ziek wordt, krijgt een 
extra straf In de vorm van 

eigen bijdragen' 

Maar de Socialistische Partij wijst de eigen
bijdragenregeling niet alleen af vanwege de 
absurde bijverschijnselen. De SP-kritiek is 
veel fundamenteler. En die brengt zij niet al
leen in de Kamer naar voren, maar - zoals 
we van de partij gewend zijn- ook daarbui-
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een reeks bijzon
dere eigen bijdragen bestaan voor hulpmid
delen en thuiszorg.' 
Het tweede bezwaar van de SP betreft de 
beoogde ' remmende werking' op de zorg
consumptie. 'Mensen gaan niet voor hun lol 
naar de dokter. Dat is ook uit onderzoek ge
bleken. En als er te veel medicijnen worden 
voorgeschreven of patiënten te veel specia
listische handelingen ondergaan, dan ligt dat 
aan die artsen en niet aan de patiënt. Wil je 

9 
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EIGEN BIJDRAGEN 

De 
toekomst 
Het is bijna niet te geloven, maar de 
huidige eigen-bijdragenmaatregel is 

eigenlijk bedacht voor één jaar. De 
regeling is een moeizaam compro
mis tussen WD (die liever een ei
gen risico aan de voet wil, ook voor 

de huisarts), de PvdA (die eigenlijk 
niks ziet in eigen bijdragen), en D66 
(die voorstander is van inkomens
afhankelijke eigen bijdragen). Bezui
nigingshaast leidde tot de huidige 

regeling als bouwvallig vergelijk. 
Ondertussen onderzoekt de regering 
de mogelijkheden van een systeem 
dat lijkt op de !ZA-verzekering die 

ambtenaren nu hebben. Dat werkt 
ook met betalen per verstrekking, 

maar kent een inkomensafhankelijk 
maximum van 1 procent. Het CDA is 
hier eveneens voorstander van en 
de VVD vindt zo'n stelsel wel ver

teerbaar, als een bezoek aan de 
huisarts ook maar belast wordt. 

Overigens klinkt 'inkomensafhanke
lijk' wel mooi, maar is met de 1 
procent-norm Mies Minima al 200 
gulden kwijt en Jan Modaal ruim 

400. 
Vorig jaar werd gesproken over 
invoering van een nieuw, IZA-achtig 

stelsel per 1 januari 1998. In het 
laatste kamerdebat hield minister 
Borst echter een flinke slag om de 
arm. Begrijpelijk dat zij wat be
schroomd is om na alle ellende met 
de invoering nu, over een paar 
maanden alweer vrolijk de boel 
opnieuw op z'n kop te zetten. 

De SP is en blijft overigens tegen 
alle eigen bijdragen, inkomensafhan
kelijk of niet. De partij wil een fun
damentele discussie over de finan

ci~ring van de zorg om een e~nd te 
maken aan de reeks hap-snap maat

regelen die allemaal leiden tot een 
groeiende tweedeling in de zorg. De 
SP-voorkeur gaat uit naar een volks
verzekering voor iedereen, met 
inkomensafhankelijke premie. Maar 
minister Borst wil in deze kabinets
periode niet eens meer het debat 
over wezenlijke keuzes aangaan. 

• 
Geen rem, maar een ramp 

daar iets aan doen, dan moet je de functie 
van de huisarts als 'poortwachter' van de 
zorg versterken, meer tijd laten uittrekken 
voor een goed gesprek met de patiënt. De 
specialisten moet je dan niet langer per ver
richting betalen, maar gewoon in loondienst 
nemen. ' 

'Geen patiënt zal zeggen: 
Dokter, beseft u wel hoeveel 

zo'n ECG kost?' 

'Als er al een remwerking is van de eigen 
bijdragen op de patiënten, zal die vaak ten 
koste gaan van noodzakelijke zorg,' ver
volgt Paul Jonas. 'Mensen met lagere inko
mens, voor wie de eigen bijdragen een fi
nancieel probleem zijn, zien af van een 
broodnodig bezoek aan de specialist of stop
pen onverantwoord het gebruik van medicij
nen. Daarvan hebben wij nu al een reeks 
voorbeelden gehoord. En hoewel voor de 
huisarts geen eigen bijdrage geldt, zijn er al 
mensen die hem mijden uit angst door
verwezen te worden voor hun klacht. ' 
Het derde bezwaar van de SP is dat de 
eigen bijdragen gewoon niets opleve
ren. Ze leiden alleen maar tot een enor
me, dure bureaucratie. 'We hebben eer
der de medicijnenknaak en het specia
listengeeltje gehad. Die zijn schoor
voetend weer afgeschaft, omdat ze 
meer kosten dan opbrachten. Bewinds
lieden uit die tijd, zoals Dees en Van 
der Reijden, zien dan ook niets in de 
huidige maatregel.' 
Azivo-directeur Van den Heuvel toon
de alle begrip voor zijn actievoerende 
patiënten. Zoals hij een dag later ook 
toelichtte in het TV-programma Bui
tenhof. 'Ziet u een patiënt al tegen de 
specialist zeggen: Zullen wie die ECG nou 
wel doen, dokter? Beseft u wel hoeveel dat 
kost? Onzin natuurlijk! ' 

Tegen de onrechtvaardige 
gevolgen heeft de SP op vele 
fronten de strijd aangebonden 

Niet alleen de honderden deelnemers aan de 
Zoetermeerse SP-actie maken duidelijk dat 
zij de maatregel principieel onrechtvaardig 
vinden. Dat doen ook duizenden mensen in 
hun reacties naar de eerder genoemde instel
lingen. Voor de SP alle reden om de weige
ringsactie uit te breiden naar andere steden. 
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'We pakken dat planmatig aan en zorgen 
voor een goede begeleiding, ' vertelt partij
bestuurder Lucie Pufkus. 'Want we willen 
garanderen dat de regering door de actie ge
troffen wordt en niet de weigerende patiën
ten.' 
De SP heeft op meer fronten de strijd aange
bonden met onrechtvaardige gevolgen van 
de eigen-bijdragenmaatregeL SP-Eerste
Kamerlid en advocaat Jan de Wit pakte de 
signalen op dat veel mensen met een uit
kering volgens AAW of Toeslagenwet wel
iswaar recht hebben op een lagere maximale 
eigen bijdrage van 100 gulden, maar daar 
niks van weten. Hij deed een dringend be
roep op het Landelijk Instituut Sociale Ver
zekeringen (het vroegere TICA) en de Zie
kenfondsraad te zorgen voor betere voor
lichting. Het LISV beloofde daarop zowaar 
alle uitvoeringsinstellingen op dit punt te 
controleren. En de Ziekenfondsraad deed er 
nog een schep bovenop door het SP-stand
punt over te nemen dat de betrokkenen bij 

voorkeur persoonlijk benaderd moeten wor
den. 
Overigens zijn er tienduizenden mensen met 
een minimum-inkomen die toch de volle 
200 gulden verschuldigd zijn. Dat komt 
doordat minister Borst de verlaging tot 100 
gulden eenvoudigweg voor enkele catego
rieën heeft doorgevoerd. WAO'ers bijvoor
beeld vallen daarbuiten, ook als hun uitke
ring niet hoger is dan het minimum. Het 
advocatenteam van de SP heeft al aangekon
digd deze rechtsongelijkheid te willen aan
vechten voor de rechter. 
Daags na het kamerdebat trad ook SP-advo
caat Bob Ruers met succes op. Namens het 
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omité 'Eigen bijdragen? Nee!' in Oss had 
hiJ 10rgverzekeraar YGZ gesommeerd een 
bncl aan haar verzekerden te rectificeren. 

\.' 7 wi lde de poespas van acceptgiro's 
\oor de eigen bijdragen vermij den met een 
mededeling aan de verzekerden dat deze be

dmgen automali eh afgeschreven zullen 
\I. orden -tenzij de verzekerde hiertegen zou 
protesteren. Ruers wees erop dat zo' n 'nega
IIC\e optie' in strijd is met de regels van de 
Ziekenfond raad en dreigde met een kort 
tdmg. Onmiddellij k trok VGZ het boete

kleed aan en beloofde ze haar verzekerden 

gewoon acceptgiro's te sturen. 

De coalitiepartijen 
beschermen de paarse edele 

delen zorgvuldig tegen de 
felten 

. 1aar wat wa eigenlij k het resultaat van het 

kamerdebat? Heel weinig, helaas. De dis-
u \IC maakte vooral duidelijk hoe ondoor

dringbaar de Binnenhof-wanden zijn 
voor geluiden van bu iten. Hoe hard 

die ook klinken. Tegenover een eens
gezinde oppositie vormden de coali
tiepartijen een muurtje voor het rege
ring beleid, zorgvuldig de paarse 
edele delen be chermend tegen de 
feiten. ·u moet de werkel ijkheid van 
het leven eens laten prevaleren bo

ven partijpolitieke belangen,' riep 
Marijni en nog, tevergeefs. PvdA, 
VVD en D66 blaatten elkaar en mi

ni ter Borst na: het zal allemaal wel 
meevallen, we hebben nog geen har
de gegevens, misschien zijn er wat 
schoonheid foutjes aan de regeling, 
maar die halen we er dan uit na de 
officiëlr evaluatie in juni . Hoewel de 

P erop wee dat bij die evaluatie nog niet 

dUiddijk zal zij n hoeveel men en er weige
ren, hocveel de maximale eigen bijdrage 
1olmaken en wat er terechtkomt van de 

rcmwerking'. Dat zullen du wel weer uit
\ luchten worden voor een nieuwe evalua
tie 

Toch blijft Marijnissen ervan overtuigd 
dat de maatregel geenlang leven bescho
ren is. 'Want ze ko t meer dan ze ople
Hrt, vergroot de bureaucratie, bevordert 
de h~eedeling, ondermijnt de solidariteit, 
i ongezond voor mensen met weinig geld 
n doet mensen om privacy-redenen af

lÎ •n van zorg. ' • 

Zo 'n 40.000 Ne

derlanders zullen 
in de komende de
cennia slachtoffer 

worden van een as
bestziekte, meest
al veroorzaakt door 
blootstelling aan 

deze 'stille doder' 
op het werk. Oud

blootgesteld aan 

asbest. 
Vanwege de lange 
latentietijd tussen 

de blootstelling 

aan asbest en het 
intreden van de 
ziekte - doorgaans 

20 tot 40 jaar - , 
worden nu en in de 

minister van Justitie prof. mr. 

J. de Ruiter bracht onlangs 
zijn advies aan de regering uit 
over deze zeer omvangrijke 
problematiek. Staatssecreta
ris van Sociale Zaken De Gra- Bob Ruers 

komende jaren oud-werkne

mers van die bedrijven getrof
fen door een asbestziekte. Je 
hebt natuurlijk weinig aan je 
recht op schadevergoeding, 
als degene die dat moet beta-

ve had De Ruiter gevraagd 

zijn licht te laten schijnen over de kwes
tie van schadevergoeding voor de as
bestslachtoffers. Nu moeten die daar

voor ieder individueel procederen terwijl 
ze al ten dode opgeschreven zijn. De SP 
en het op haar initiatief opgerichte Co

mité Asbestslachtoffers oefenen al 
twee jaar met acties en 

len , niet meer bestaat. 

Om aan dat onrecht tegemoet te komen 
adviseert prof. De Ruiter, op aandringen 
van het Comité Asbestslachtoffers, om 
voor die slachtoffers een aparte rege
ling te treffen. Die houdt in dat de rijks
overheid aan deze mensen een schade
vergoeding betaalt. Een dezer dagen 

horen we wat het paar
processen druk uit op 
regering en werkgevers 
om een eind te maken 

aan deze 'dubbele lij
densweg' . 
In zijn advies stelt prof. 
De Ruiter in de eerste 

Wie draait er 
op voor de 
'verdwenen 

werkgevers'? 

se kabinet vindt van dat 
advies. 
Het tweede hete hangij

zer is de verjaringster
mijn van 30 jaar. (Tot 
voor kort werd gedacht 

plaats voor een instituut op te richten 
dat de vorderingen van asbestslachtof
fers moet gaan afhandelen. Dat onder

deel van het advies, bedoeld als een 
collectieve regeling voor alle slachtof

fers , is terecht van veel kanten als een 
'doorbraak' betiteld. Maar het rapport 
besprak nog twee belangrijke punten , 
namelijk het probleem van de 'verdwe
nen werkgevers' en de kwestie van de 
verjaring. 
Bij de 'verdwenen werkgevers ' gaat het 
om schadevorderingen van werknemers 
tegen vroegere werkgevers die inmid

dels niet meer bestaan, bijvoorbeeld 
omdat ze failliet zijn gegaan. De gedu
peerde werknemers blijven dan met 
lege handen achter op het moment dat 
de asbestziekte zich bij hen openbaart. 
Zo heeft het grote RSV-debacle in 1983 
tot gevolg gehad dat een aantal 
scheepswerven in de regio 's Rotterdam 
en Amsterdam is verdwenen . Bedrijven 
als NDSM en ADM in Amsterdam , en 

Piet Smit, Verolme, Boele Bolnes, 
Gusto en de 'oude' ROM in de Rijn
mond. Daar hebben vele duizenden 

mensen gewerkt , die vaak ernstig zijn 
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dat die termijn 20 jaar 
bedroeg, maar in maart heeft het Ge
rechtshof in Den Haag uitgesproken dat 

het hierbij gaat om 30 jaar.) Deze verja
ringstermijn kan nogal eens leiden tot 
onrechtvaardige en onredelijke uitkom
sten. Juist omdat de latentietijd bij de 

asbestziekte mesothelioom (long- en 
buikvlieskanker) vaak meer dan 30 jaar 

is . Dat betekent bijvoorbeeld dat een 
werknemer die van 1955 tot 1966 aan 
asbest is blootgesteld en bij wie in 
1997 mesothelioom wordt vastgesteld, 
geen recht heeft op schadevergoeding. 

Volgens de werkgevers en hun verzeke
raars is dat recht verjaard , omdat er 
meer dan 30 jaar ligt tussen het mo
ment waarop de schade berokkend 
werd en het moment van de schade
claim. Dat is natuurlijk zeer onbillijk en 

dus onaanvaardbaar. 
Dat vindt ook prof. De Ruiter, die de re

gering adviseert zo snel mogelijk deze 
kwestie op te lossen. Het Comité As

bestslachtoffers en de SP stellen zich 
zonder meer op het standpunt dat de 
wet in deze veranderd moet worden. Het 
woord is nu aan de regering en de Twee

de Kamer. • 

l.l. 



Actie behoedt Zwollenaren voor dakloosheid 

Doorzetten loont, ook al 
lijkt de situatie kansloos. 

Dat bleek in Zwolle waar de 
vasthoudendheid van de SP 
samen met daklozen-stichting 
De Goot en een groep bewo
ners van sloopwoningen tot 
opmerkelijke resultaten leidde. 
In 1994 is besloten dat een 
complex flatwoningen aan de 
Bachlaan in Zwolle plat gaat. 
Omdat de daadwerkelijke sloop 
op zich liet wachten, huisvestte 
woningstichting SAVO pro
bleemgevallen in de leegstaan
de woningen: urgent woning
zoekenden met een laag inko
men. De bewoners betaalden 
geen huur en hadden ook hele
maal geen rechten. In juli 1996 
krijgen ze bericht dat ze op 1 
februari 1997 uit de flat moeten 
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zijn. Maar: er is geen alterna
tief. Zwolle kent lange wacht
lijsten voor betaalbare wonin
gen en door nieuwe regels 
komen de meeste Bachlaan
bewoners niet meer in aanmer
king voor een urgentieverkla
ring. Eind januari dreigen daar
door 35 mensen, waaronder 15 
kinderen, op straat gezet te 
worden. De SP roept dan de 
bewoners bij elkaar. Gezamen
lijk stellen ze in een raadsver
gadering het probleem aan de 
orde, maar politiek Zwolle 
reageert niet. Daarop wordt 
besloten tot bezetting van de 
hal van het gemeentehuis. Dat 
werkt. Wethouder Meindertsma 
oefent druk uit op deSAVO en 
de bewoners krijgen zes weken 
uitstel. Op een nieuwe raads-

TRIBUNE 

vergadering zijn de actievoer
ders weer present: ditmaal met 
fluitjes , toeters en een lucht
hoorn. Na enige trammelant 
levert dat steun op van enkele 
partijen in de raad en een 
nieuw gesprek met burgemees
ter en wethouders. De druk 
wordt daardoor steeds groter en 
uiteindelijk zwicht de woning
stichting. De gezinnen krijgen 
een woning en de alleenstaan
den een urgentieverklaring, 
waardoor hun kansen op een 
huis sterk toenemen. Elianne 
Sweelssen van de Zwolse SP: 
'Ze zijn door de knieën gegaan. 
En terecht. Ook al had de 
SAVO juridisch gelijk: je kunt 
het toch niet maken om zo'n 
groep mensen in de winter op 
straat te gooien.' 
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Individuele 
hertaxtatie voor 
elke bezwaarde 

U naniem heeft de gemeen
teraad van Emmen op 24 

april besloten dat er een indivi
duele hertaxatie komt van elke 
woning waarover een bezwaar
schrift is ingediend tegen de 
waardevaststelling voor de 
onroerende-zaakbelasting. Het 
voorstel hiervoor was afkom
stig van de SP-fractie in de 
Emmer raad. Fractievoorzitter 
Hans van Rossem: 'Het is zo'n 
enorme knoeiboel geworden bij 
de taxaties in Emmen dat onge
veer één op de drie mensen een 
bezwaarschrift heeft ingediend. 
Eigenlijk zou de hele taxatie 
opnieuw gedaan moeten wor
den. Maar wethouder De Bruijn 
wilde zelfs de bezwaarschriften 
laten afhandelen door een com
missie waarin hijzelf zit en 
enkele ambtenaren.' 
Een eerste SP-voorstel voor 
betere taxaties werd aangehou
den omdat de raad meer wilde 
weten over de problemen. Na 
een vergadering waarin veel 
Emmenaren vertelden hoe 
absurd de waardebepaling was, 
kwam de SP opnieuw met haar 
voorstel, dat nu mede-onderte
kend was door GroenLinks en 
collegepartij PvdA. Van Ros
sem: 'Uiteindelijk zwichtte 
toen ook de CDA-wethouder 
en stemde hij toch voor ons 
voorstel. Dat zal alles te maken 
hebben met gemeenteraadsver
kiezingen die in Emmen al in 
oktober plaatsvinden.' 

Afvalgesjoemel? 

Burgemeester Nuytens 
van Valkenburg gebruikt 

voor zijn restafval niet de 
voorgeschreven dure witte, 
maar goedkope grijze vuilnis· 
zakken. Dat beweert de SP in 
Valkenburg. De gemeentelijke 

witte zakken kosten f 2,50 
per stuk, hetgeen de inwo
ners moet prikkelen hun afval 
beter te scheiden. Volgens de 
SP leidt het alleen maar tot 
illegaal storten. Nuytens 
ontkent de beschuldiging. 
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Comité tegen 
tweedeling 

gezondheidszorg 
In oprichting 

en belangrijk Initiatief 
tegen de tweedeling In 

de gezondheidszorg kwam op 
26 april tot stand In Utrecht. 
Daar waren vanuit het hele 
land meer dan dertig werkers 
In de zorg bijeengekomen op 
uitnodiging van SP-voorzitter 
Jan Marijnlssen. ZIJ bespra
ken met hem niet alleen de 
paarse afbraak van de solida
riteit en de toename van 
elite-zorg, ze besloten ook er 
iets aan te doen. 
De komende weken wordt 
een nationaal comité tegen 
de tweedeling in de zorg ge
vormd. Het comité moet men
sen organiseren en informe
ren, en dienen als waakhond, 
vraagbaak en denktank. 
Naast de aanwezigen hebben 
nog tientallen werkers In de 
zorg al belangstelling ge-
toond voor het comité, naar 
aanlelding van het rondschrij
ven van Jan Marijnissen, 
waarin hij opriep de handen 
Ineen te slaan voor een goede 
gezondheidszorg voor leder
een. Geïnteresseerden kun
nen contact opnemen met 
lneke Palm, tel. 070· 
3183806. 

Nieuw geluid in 
Schiedam 

De oprichting van een SP

afdeling in Schiedam kan 

de bevolking niet meer ontgaan 

IÎJn. Op 19 april werd er een 

groots' ieuw Geluid Festival' 

gehouden. Duizenden mensen 

kwamen af op de informatie

kramen, de muziek van vijf 

band' en de kinderactiviteiten . 

• Met de verbouwing van de Postbus 51-wlnkel op het Noord
einde In Den Haag tot eerste 'ministerie van Euro-propaganda' 
protesteerde de SP tegen het misbruik dat de regering maakt 
van het eerbiedwaardige voorllchtingsinstituut om ondeugdelij· 
ke reclame te maken voor haar euro-beleid. De bliksem-actie 
trok de aandacht van honderden voorbijgangers. 

Amsterdam wordt in juni grimmige gastheer 
van Eurotop en EuroStop 

Tijdens de Eurotop van rege

ringsleiders op 16 en 17 
juni wordt Amsterdam even 

een echte politie-stad, met 

busladingen politie, wegver

sperringen, verboden straten en 

pleinen en andere draconische 

bewegingsbeperk:ingen in de 

hoofdstad. Dat weerhoudt veel 

organ isaties er niet van om 

rond de Eurotop volop te pro

testeren tegen de vorming van 

een asociaal en ondemocratisch 

'Europa'. 

Twee dagen vóór de Eurotop 

organiseert de SP in de Beurs 

van Eerlage een internationale 

'EuroStop' -conferentie op 14 
en 15 juni over progressieve 

alternatieven voor de Europese 

Unie die nu onder constructie 

is. Op 14 juni wordt de confe

rentie 's middags onderbroken 

voor deelname aan een demon-

tratieve optocht in Amsterdam 

tegen het asociale en ondemo

cratische karakter van de Euro

pese Unie en 'voor een ander 

Europa'. Naast een aantal 

maatschappelijke organisaties 

roepen ook SP, GroenLinks en 

SAP op tot deelname. Onder de 

demonstranten ook enkele 

honderden deelnemers aan de 

'Europese marsen tegen werk

loosheid en uitsluiting'. Die 

zijn op 14 april gestart en ko

men onderweg naar Amsterdam 

TRIBUNE 

door verschillende plaatsen in 

Nederland. In de dagen voor de 

Eurotop houden nog een hele

boel andere organisaties bijeen

komsten over de mankementen 

van de Europese eenwording. 

Op 28 mei organiseert de FNV 

een demonstratieve bijeen

komst bij De Nederlandsche 

Bank om aandacht te eisen 

voor het achterblij ven van het 

sociale Europa bij het economi

sche Europa. Elders in Europa 

wordt die dag ook gedemon

streerd door de nationale vak

verbonden. 

Eurodebatten nog In 
dertien plaatsen 
De eerste I 0.000 handtekenin

gen onder de petitie voor een 

euro-referendum zijn binnen. 

De SP-campagne Euro-Nee 

bereikt steeds meer plaatsen, 

onder meer met de serie euro

debatten tussen voor- en tegen

standers van de wijze waarop 

Europa aaneengesmeed wordt. 

In mei en juni zijn er euro

debatten in Nijmegen (14/5), 
Maastricht (15/5), Hengelo 

(16/5), Zoetermeer (20/5), 
Groningen (22/5), Tilburg 

(27/5), Emmen (29/5), Heerlen 

(30/5), Utrecht (3/6), Amster

dam (4/6), Arnhem (5/6), Den 

Bosch (9/6) en Rotterdam 

(10/6). 
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ZOETERMEER krijgt waar

schijnlijk volgend jaar een 

eetcafé, gerund door (licht) 

verstandelijk gehandicap

ten en ex-psychiatrische 

patiënten, onder deskundi

ge begeleiding. Doel is 

onder meer hun integratie 

in de samenleving te bevor

deren . Het idee is vorig 

jaar gelanceerd door de 

achtkoppige SP-raadsfrac

tie. De gemeenteraad nam 

het voorstel over en stelde 

22.000 gulden beschik

baar voor verdere uitwer

king. Het wachten is nog 

op het afkomen van Euro

pese subsidie. 

DE GIFGROND die in het 

Eindhovens depot Dool

plein ligt opgeslagen, is 

onvoldoende afgeschermd, 

zegt SP-raadslid Bernard 

Gerard.De met kwik en 

andere zware metalen 

vervuilde bergen grond zijn 

veel te gemakkelijk toegan

kelijk voor spelende kinde

ren. Gerard: 'De aarden 

wal houdt niemand tegen 

en ook het toegangshek is 

ondeugdelijk.' Hij heeft bij 

B en W aangeddrongen op 

snelle maatregelen. 

DE TERMIJNBETALINGEN 
voor de aansluitkosten van 

de Centrale Antenne Instal

latie (CAl) voor 382 voor

malige gemeentewoningen 

in Treebeek worden direct 

stopgezet. Dat beloofde de 

Brunssumse wethouder 

Akkermans na actie van de 

SP. Tevens zal hij onderzoe

ken of te veel betaalde 

rente terugbetaald kan 

worden aan de bewoners. 

De SP had gewezen op de 

grote onduiidelijkheden 

over de te betalen rente. 

Bovendien bleken alle 

raadsstukken hierover 

spoorloos verdwenen uit 

het gemeentearchief. 

13 
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Sylvia 

'Liever m'n kop in een 
wespennest, dan in het zand' 

Sylvia Millecam ( 41) treedt wekelijks 
op in KRO's 'Ook Dat nog'. Samen 
met Marnix Kappers maakt ze daar
naast 'Knoop in je zakdoek', met en 

voor verstandelijk gehandicapten. Ze 
heeft theaterrollen gespeeld bij Het 
Nieuw Amsterdams Volkstoneel, 
Globe en het Publiekstheater. Samen 
met de gehandicapte actrice Margot 
Keune speelde Millecam in het to

neelstuk 'Piaymates'. Een filmrol had 
ze in de hilarische prent 'Hector' van 
Urbanus. Op TV deed ze in 1994 de 
Sylvia Millecam Show en vorig jaar 
Miss Millecam. Met Huub Stapel was 
ze te zien in 'Sjans'. Sylvia Millecam 
zong ook nog twee CD's vol. 

Mary Dresselhuys was 
mijn grote voorbeeld. Die 
vrouw is gewoon theater. 
Als kind keek ik donder

dags altijd samen met mijn ouders naar de 
toneelavond op TV. Op mijn achtste schijn 
ik al geroepen te hebben: Dat wil ik ook! 
Doordat ik enig kind ben, werd mijn fantasie 
op de proef gesteld. De broertjes en zusjes 
die ik graag wilde, fantaseerde ik erbij. Een 
hele familie, waarvan ik de baas was. Fanta
sie en humor- die ik op de nonnenschool al 
gebruikte om onder straf uit te komen- heb
ben altijd een belangrijke rol gespeeld in 
mijn werk in het theater, voor de TV en bij 
het maken van CD's. 
Mensen zeggen weleens: alles wat jij aan
raakt verandert in goud. Zondagskind noe
men ze me dan. Ik klop dat steeds meteen af. 
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Zelf heb ik het heel anders ervaren. Toen ik 
net van de toneelschool in Maastricht 
kwam, was ik soms angstig dat iets niet zou 
lukken, dat ik iets niet zou kunnen . Angst 
heeft een grote invloed, roept vaak heel ne
gatieve dingen op. Een regisseur die onze
ker is, uit dat vaak door heel autoritair en 
rechtlijnig te doen. Daar kan ik niet mee 
werken. Dan kan ik mijn creativiteit niet 
kwijt, krijg ik het Spaans benauwd. Dingen 
lijken vaak makkelijk. De kijker ziet echter 
niet hoe je thuis hebt zitten tobben om eruit 
te komen. Hoe je soms loopt te zweten om 
problemen op te lossen. Je moet toch eerst 
die tekst uitje hoofd leren. Dat gaat mij ove
rigens redelijk goed af. Op school al. Soms 
begreep ik niet eens wat er stond. Selectieve 
leerling noemden ze dat. Geschiedenis, 
aardrijkskunde en biologie interesseerden 
me niet, dus stampte ik de boel zó in mijn 

hoofd, dat het goed was voor een zeven. 
Drie dagen later was ik het vergeten. Op ta
len en dialecten daarentegen ben ik altijd 
gek geweest. De eerste twaalf jaar van mijn 
leven heb ik in Den Haag gewoond. Thuis 
spraken we altijd ABN. Toen ik mijn eerste 
rol voor de televisie speelde, een Haagse 
punker in een VPRO-serie, belden mijn 
ouders op. 'Waar heb je dat Haags geleerd?' 
Ik had het allemaal opgepikt op straat en bij 
vriendjes in de Schilderswijk Nadat we 
naar Brabant verhuisd waren, bleef ik thuis 
ABN praten. Maar als vriendinnetjes bel
den, werd het plat Boxmeers. In Maastricht, 
op de toneelschool, zaten allemaal mensen 
uit de Randstad. In de kroeg ging ik echter 
Limburgs praten. Overal pikte ik de dialec
ten op. Dat komt me nu heel goed van pas. 
Het eerste jaar op de toneelschool vond ik 
vreselijk moeilijk en zweverig . Allemaal 
van die spelopdrachten met alleen maar ge
voel, zonder technische aanwijzingen. Maar 
toen ik eenmaal ging werken met regisseurs 
vond ik het geweldig. Acteren werd steeds 
meer een feest. 
Collega's dromen van succes in het buiten
land. Ik heb niks met het buitenland. Ik zou 
er niet willen wonen, ook niet voor veel 
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gdd. Er i~ weleen een Amerikaanse regis
ur geweest die zei: 'Kom nou gewoon 

en' kijken.' Ik La er niet om te trappelen. Je 
IKJCit met veelte reizen om veel mee te ma
ho. Ik vond een vakantie in Mexico gewel
dtg, maar ik ben ook tien jaar lang naar de-
7elfde camping in Frankrijk geweest, waar 
1ed~r Jaar dezelfde mensen kwamen. Waar 
w~ te> weken lang in een shelter zaten, zon
d r geld en ied~::re avond rijst met witte bo
nen aten. Topvakanties vond ik dat. Ik had 
nooit het gevoel dat ik iets miste. 
De wil iet te doen voor en met gehandicap
ten is waarschijnlijk geworteld in mijn 
jeugd. In Boxmeer werkte mijn moeder als 
HiJWillig ter bij de Zonnebloem. Daar heb 
tkgehandicaple men en leren kennen. Als ik 
uit chool kwam, ging ik vaak thee drinken 
PIJ \1arietje en Theo, zo heetten ze. Dat wa
ren mtjn vrienden, ik was echt dol op ze. 

Daar werd nooit raar 
over gedaan, ook niet 
door mijn andere 
vriendjes en vriendin
netjes. Maar toen al be
sefte ik, dat ik heel ge
lukkig was, omdat ik 
alles kon doen en jong 
was en mensen kon 
helpen. 
Sinds ik acteer, i er ei
genlijk altijd een com
binatie geweest van het 
professionele met het 

O(tale. Zo heb ik een film gemaakt met de 
•chandicapte actrice Margot Keune. Vanaf 
het eerste contact klikte het en waren we 
1ncndinnen. Later is er speciaal voor ons 
een toneelstuk gemaakt. Nu doe ik 'Knoop 
10 je takdoek', een programma met vooral 
1~1'\landelijk gehandicapten. Mijn ouders 
hoorden niet bij een partij of stroming, maar 
hadden wel een motto: Kijk niet onnodig te
gen mensen op en kijk vooral niet op men
en neer. Kunnen ze moeilijk praten, hebben 

te geen geld, rare kledingkeuzes, dat maakt 
ntcl Ult. Je moet naar het hart kijken. Het 
grote gevoel van gelijkwaardigheid van alle 
mensen ligt voor mij aan de basis van mijn 
le1en. 
,\1\ je ederland vergelijkt met sommige 
andere landen, dan gaan wij redelijk om met 
gehandicapten. Maar het is nog altijd niet 
gelijkwaardig. Gehandicapten worden ook 
tecds meer de dupe van de om zich heen 

grijpende vercommercialisering. Alles moet 
hoger, neller, beter. En daar wordt naar 
geoordeeld. Een I echte ontwikkeling, die je 
kunt proberen te be trijden met program
ma· aL 'Knoop in je zakdoek'. Als je in 
miJn po itie spelenderwij stelling neemt en 
laat zten dat je chijt hebt aan de buitenkant, 

dat het gaat om wat mensen zelf zijn, dan 
heeft dat een enorme impact en een posi
tieve invloed op de beeldvorming. 
Bij 'Ook dat nog!' wordt het professionele 
ook met het sociale gecombineerd, zou je 
kunnen zeggen. Bij de zaken die daar aan 
de orde komen, denk je af en toe echt: hoe 
bestaat het. Laatst hadden we het verhaal 
van een oudere mevrouw die boodschap
pen gaat doen. Als ze terugkomt is er een 
keet voor haar raam gebouwd. Dat was ko
misch. Maar er zijn ook gevallen waar je 
echt van ondersteboven raakt. Een meisje 
dat slachtoffer was van een aanval, op haar 
zesentwintigste blijvend invalide werd en 
geen cent van de verzekering kreeg. Dat 
heb ik me heel erg aangetrokken. Ik heb 
haar ontmoet en we hebben samen een uur 
gehuild. Je kunt het natuurlijk niet altijd 
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doen, maar in dit specifieke geval ben ik er 
zelf achteraan gegaan en heb ik via allerlei 
acties vijftienduizend gulden voor haar los
gepeuterd. Ze schrijft me nu nog steeds. 
Zulke dingen kan ik haast niet naast me 
neer leggen. De redactie heeft me daarvoor 
gewaarschuwd. 'Laat je gevoel niet al te 
veel met je op de loop gaan.' Het hoort niet 
bij mijn werk en het wordt ook niet van me 
verwacht. Maar ik verwacht het van me
zelf. Ik ben niet zo afstandelijk. Natuurlijk 
moet je je privé-leven beschermen, want ik 
krijg iedere week twintig brieven met hulp
vragen. Toch ben ik achteraf blij dat ik niet 
geluisterd heb naar mensen die zeiden: 
'Pas op, je steekt je kop 
in een wespennest.' Dan 
denk ik: liever in een wes
pennest, dan in het zand. 
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Over aandacht heeft de 
werkloze niet te klagen ... 
maar verder gaat het 
niet! 
Vroeger was het simpel. Als je werkloos was, bekeek het 
Arbeidsbureau of er een cursus bestond waar je wat aan had 
om weer aan de slag te komen. Was zo'n opleiding er niet, 
dan werd hij eventueel opgezet. Maar ook op dit terrein sloeg 
het paarse neoliberalisme toe. 'Meer markt, minder overheid.' 
De commercie moest en zou haar intrede doen. Dus kregen 
de Arbeidsbureaus een bezuiniging voor de kiezen van vele 
honderden miljoenen en werden zij gedwongen zich te beper· 
ken tot opleidingen die 'aanvullend zijn op de markt'. Tegelij
kertijd ontvingen de gemeenten veel geld om zelf cursussen 
voor werklozen in te kopen op de vrije markt. Het gevolg was 
een wildgroei aan commerciële instituten die allemaal wel 
een paar graantjes willen meepikken uit deze miljoenenruif. 
De gemeentelijke afdelingen 'werkgelegenheidsprojecten' 
raakten bedolven onder veelkleurige folders van bedrijven die, 
tegen forse betaling, heel graag het opleidingsniveau van de 
werklozen verhogen. Een beurs als Didacta trok dit jaar 30 
procent méér bezoekers dan in 1996, met 230 stands waar
van ruim 80 procent van commerciële instellingen. De werk
zoekende heeft over aandacht niks te klagen. Maar helaas is 
die er nauwelijks op gericht hem aan een fatsoenlijk betaal
de, echte baan te helpen. De interesse van de commerciële 
instituten gaat veel meer uit naar de kwaliteiten van de werk
zoekende als winstobject of goedkope arbeidskracht. 





gesprek met directeur Biemans van Koek en 
kort daarop kon ik aan de slag. ' 
'Het was negen maanden hard werken, ' ver
telt Van Meelis. 'De theorie-opleiding werd 
gegeven door het Intern Opleidingscentrum 
van de sociale dienst Rotterdam. We zaten 
daar met een groep van veertien Koek-cur
sisten, waarvan vier van het Helmondse pro
ject. Een docente van Koek nam gedurende 
zeven of acht dagen het onderdeel 'persoon
lijk functioneren ' voor haar rekening. De 
hele verdere cursus werd gegeven door twee 
mensen van het Rotterdamse opleidingscen
trum. Na drie maanden was de theorie afge
sloten en gingen we een half jaar stage lopen 
bij de sociale dienst in Helmond. Dat bete
kende een inwerkperiode van twee maanden 
en daarna aan de slag met de heronderzoe
ken van bijstand-ontvangers . Die werkten 
we helemaal zelfstandig af: we kregen de 
dossiers, bekeken wat we moesten vragen, 
voerden de gesprekken met de cliënten en 
schreven de rapporten . Het enige verschil 
met de vaste medewerkers was dat wij geen 
uitkeringsgegevens mochten invoeren in de 
computer.' 

der geweten hadden, hadden we actie kun
nen ondernemen ... ' 
Een maand later was de stage afgelopen en 
hadden de vier cursisten alleen nog maar 
met de sociale dienst te maken als cliënt. In 
de scholingsovereenkomst was geregeld dat 
in dit soort onwaarschijnlijke situaties het 
nazorg-traject van Koek zou starten. Van 
Meelis heeft daar 
echter bitter wei
nig van gemerkt. 
'We hoorden hele
maal niets. Bij na
vraag kregen we 
een naam van een 
Koek-medewerker 
die we konden bel
len. Eén van ons 
heeft dat gedaan, 
maar niets meer te
rug gehoord. Zelf 
ben ik één keer ge
beld: of ik nog 
eens onbetaald sta
ge wilde lopen, nu 
in Gilze-Rijen. 
Daar heb ik voor 
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mond fout is gegaan, wijt hij met name aan 
de gemeente. 'In Helmond is een nieuw 
hoofd sociale zaken gekomen die het beleid 
veranderd heeft. Hadden we vooraf geweten 
dat die beleidswijziging zou plaatsvinden, 
dan hadden we het zó niet gedaan. Wat ons 
misschien te verwijten valt, is dat we te wei
nig gedaan hebben met de signalen dat het 

I 

... 

verkeerd liep. We 
hebben er op ba
sis van onze erva
ring te veel op 
vertrouwd dat het 
wel goed zou ko-
men. ' 

'Van het zogenaamde 
nazorg-traject heb ik bitter 

weinig gemerkt' 

bedankt.' • SP-raadslid Miranda Lintermans: 'Hier is 

Smith heeft geen 
aanwijzingen dat 
Helmond erop uit 
is · geweest geld 
uit het cursussen
potje te gebruiken 
om de piek in de 
heronderzoeken 
goedkoop op te 
vangen. Op de 
klacht over de ge
brekkige nazorg 
zegt hij: 'We doen 
wat we kunnen, 
maar we zijn wel 
afhankelijk van 

meer aan de hand dan pech voor vier men
sen. Begeleiden en opleiden van werklozen is 

Is er dan echt geen 
werk te vinden 
voor iemand met big business geworden.' 

Al vóór de stage begon, hoorden de vier cur
sisten tot hun verbazing dat er na afloop 
géén kans was op een baan in Helmond. Van 

verse kennis van 

Meelis : 'Wij 
vroegen ge
schrokken hoe 
dat zat, maar 
Koek wuifde 
onze angst weg 
met de opmer
king dat ge
meenten dat al
tijd zeggen en 
er later op te
rugko~en. Een 
medecursist 
heeft in oktober 
nog eens ge
meld dat we 
per 1 februari 
echt op straat 

de bijstand? Van Meelis: 'Gelukkig wel. Al
leen niet via Koek. Ik heb inmiddels zeven 

Handel 
Het theoriedeel van de Koek-cursus 
'Medewerker Sociale Dienstverle

ning' kost 10.000 gulden. Daarvoor 
wordt drie maanden lang 3 à 4 da-

gen per week les gegeven. 
In de stageperiode van zes maanden 

betaalt de stage-instelling 1000 
gulden per stagiair per maand aan 

Koek. Daarvan ziet de stagiair niets 
terug: als hij of zij al een stagever
goeding krijgt, is het van de instel
ling en niet van adviesbureau Koek 

& Partners. 

weken voor een uitzendbu-
reau gewerkt in de gemeen
te Arcen en onlangs ben ik 
bij twee gemeenten op sol
licitatiegesprek geweest. 
Daar verwacht ik wel wat 
van. Maar dat is helemaal 
buiten de nazorg van Koek 
om gegaan. ' 

'We hebben te 
weinig gedaan met 
de signalen dat het 

verkeerd liep' 

Teleurstelling dus bij Maar
ten en zijn medecursisten. 
Maar hoe kijken de andere 

kwamen te staan. Wacht maar even af, was 
de reactie. In januari hadden we eindelijk 
een gesprek met Koek-directeur Biemans. 
Toen was het verhaal ineens: Als we dat eer-

betrokkenen aan tegen het mislukte project? 
Projectmanager Srnith van Koek & Partners 
stelt dat eerdere cursisten voor het overgrote 
deel wél snel werk vonden. Dat het in Hel-
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de markt. Die is 
maar beperkt en wij hebben er te maken met 
grote concurrenten zoals Tempo Team en 
Randstad.' 
'Hartstikke jammer dat die mensen nu weer 
thuiszitten,' reageert de heer Vink, sinds ok
tober 1996 hoofd sociale zaken van de ge
meente Helmond. Hij stelt dat vooraf al dui
delijk was dat Helmond slechts een stage
plaats aanbood en geen baan daarná. Het ini
tiatief voor het project is van Koek geko
men, haalt hij uit de stukken. 'In april 1996 
zijn we benaderd door directeur Biemans 
van Koek. Vervolgens is het in een nood
tempo gegaan. ' Binnen een maand na het 
eerste contact met de gemeente draaide de 
cursus al. 
Hoe zorgvuldig is de selectie gegaan? Niet 
iedereen kan toch na een paar maanden cur
sus als bijstandsmaatschappelijk werker aan 
de slag? 'De selectie was een taak van Koek. 
Je kunt er inderdaad vraagtekens bij zetten 
hoe zorgvuldig dat is gebeurd. Als ik kijk 
naar de slagen die wij als organisatie moeten 
maken en de mogelijkheden van de cursis-
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\'ink geeft aan dat de gemeente op korte ter

mijn 111 overleg gaat met Koek om te zien of 
er tfl(:h nog een oplo ing te vinden i . 'We 

llllJc:tcn daar nog een op een creatieve ma

nier \amen naar kijken.' 

'De overheld geeft zelf het 
verkeerde voorbeeld. 

Schandalig!' 

P madslid Miranda Lintermans kaartte de 
k\1c,tie aan in de Helmondse gemeenteraad. 

Ze wrl \'Uil burgemeester en wethouders pre

cres weten hoe de vork in de teel zit. Ook 

Haagt te waarom de gemeente een dergelij 

kc opleiding niet zelf regelt, amen met het 

oplcrdmgsinstituut van de Rotterdam e so-
ialc dienst. Linterman : 'Hier is meer aan 

de hand dan pech voor vier mensen. Bege

krdcn en opleiden van werklozen is big bu
me.vs geworden. De energie die nu ge to

l en wordt in dure kantoren, reclamecam-

pagne. en concurrentie i pure verspilling. 

Het 1~ een gevecht om winst, waarbij de 
werklo1e alleen maar lijdend voorwerp is. 

Bovendien zien de gcmeenten door de bo

men het bos niet meer. Het kan best zij n dat 
het Arbeidsbureau te ambtelijk werkte. 

~bar dan moet j e· dát veranderen in pl aat 

1an een veel ergere plaag over je af te roe

~n.' 
liet Helmondse 'geval ' illustreert volgens 

Lrntcrmans nog een andere ontwikkel ing: 

de verschuiving van betaald naar onbetaald 

werk. onder het mom van stage of werkerva

nng. 'I let is toch te zot dat mensen vier 

maanden volledig zelfstandig productief 
werk verrichten, terwij l ze niets betaald 

krijgen? Werkgevers moeten nieuwe werk

nemers op hun eigen kosten inwerken. 

Daaf\oor hoeft de gemeenschap toch niet op 

te draaien? Onlang meldde zich bij ons 

iemand die bij een particulier bedrij f aan het 

werk kon. Op het laat te moment zei de 

baas: De eerste maand krijg je geen loon, 
'"CIIIt dan ben je niet productief genoeg. Dat 

i natuurlijk hartsti kke bezopen. M aar het is 

lo rsch dat LO'n baa het ook probeert als hij 

1iet dat de overheid het voorbeeld geeft. 

reeds vaker wordt van overheid taken 

een 10genaamd werkervaring proj ect voor 

werklozen gemaakt. Schandalig! Voor mij is 

datmets anders dan misbruik maken van de 

"'erkloo~heid.' • 

'Waar blijft mijn 

eenmalige uitke
ring van 1000 gul
den?' vroeg mijn

heer Lebbink uit 

Den Bosch zich af 
en hij belde de SP

Aiarmlijn - 0800-
022.5005. Als 

dienstplichtige ver

en ogen aan het 

wetsvoorstel. 
Als een veteraan 
overleden is, krijgt 

de weduwe de uit

kering, maar al
leen als zij des

tijds al met de 

man was ge

trouwd . Bij de 45 
overleden veteranen uit Leb

bink 's afdeling bijvoorbeeld is 

dat maar één keer het geval. 

De meeste betrokkenen zijn 

pas na terugkeer in Neder

trok hij in oktober 1946 naar 

het voormalige Nederlands

Indië om in december 1949 
terug te keren . Juli vorig jaar 

heeft de staatssecretaris van 

Defensie Gmelich Meijling Harry van Bommel land getrouwd. Hun wedu-
toegezegd een bedrag van 

duizend gulden te zullen uitkeren aan 
diegenen die tussen 1938 en 1962 lan

ger dan twee jaar en korter dan vijf jaar 

hebben gediend bij de krijgsmacht. 

Sindsdien zit mijnheer Lebbink op de 

uitkering te wachten. Is de staatssecre

taris de veteranen soms vergeten? 

In 1992 besloot defensieminister Ter 

wen, die hen soms meer dan 

dertig jaar hebben bijgestaan in de ver

werking van oorlogservaringen, krijgen 

dus geen uitkering. Een onverteerbare 

zaak die ook afwijkt van alle andere 
pensioenregelingen. 

Een ander probleem in het wetsvoor

stel is de absolute ondergrens van 

twee jaar dienst. Een veteraan be lde 
Beek op aandringen 

van de Tweede Kamer 

tot een uitkering van 

7500 gulden netto 

voor degenen die meer 
dan vijf jaar dienst

plicht vervuld hebben 

in de periode 1 januari 

'Wachten ze 
met die 

uitkering tot 
we allemaal 
dood zijn?' 

ons hoe hij na 13 
maanden gewond raak

te, terugkeerde naar 

Nederland, revalideer

de en uit de dienst ont

slagen werd. Op dat 

moment had de man 

22 maanden in dienst 
1936 tot 31 december 1962. De uitke-

ring gold als eenmalige afkoop van 

gemiste pensioenopbouw, waarbij een 

belangrijke overweging was dat deze 

mensen buitengewoon lange tijd 

dienstplicht moesten vervullen in de 

periode van Tweede Wereldoorlog en 

de oorlogen in Indonesië, Nieuw-Gui

nea en Korea. Na lang aandringen zeg

de de huidige regering een soortgelijke 

uitkering toe van 1000 gulden voor 

mensen die toen tussen 2 en 5 jaar 

gediend hebben . 

Het is niet het eerste telefoontje dat 

wij over dit onderwerp krijgen via onze 

Alarmlijn . Veel veteranen maken zich 

zorgen over de traagheid waarmee de 

belofte van Gmelich Meijling werkelijk

heid wordt. Want als het nog veel lan

ger duurt, zijn er straks niet veel vete

ranen meer over. Van de 161 dienst
plichtigen in de afdeling van Lebbink 

zijn er inmiddels 45 overleden. De tijd 

om de betrokkenen zelf het bedrag uit 

te keren dringt dus. Maar dat is niet de 

enige reden waarom veteranen aan de 

bel trekken . Er zitten nog meer haken 
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doorgebracht. Het is wel heel erg 

wrang dat dan geen uitkering wordt toe
gekend, meent de betrokkene, en wij 

zijn dat helemaal met hem eens. 

We informeerden bij het ministerie van 

Defensie naar de stand van zaken. Het 

wetsvoorstel blijkt bij de Raad van Sta

te te liggen voor advies. Naar verwach

ting zal het nog voor de zomer aan de 
Kamer worden toegestuurd . Afhanke

lijk van de behandeling in Tweede en 
Eerste Kamer kan het dan een kwestie 

van enkele maanden zijn alvorens de 

uitkering naar betrokkenen toe gaat. 

Wat de SP betreft kan het wetsvoorstel 

snel afgehandeld worden. Daarbij zal 

onze fractie zeker de kritiek van vetera

nen en hun weduwen betrekken. 

Veteranen die vrezen dat de uitkering 

precies in hun vakantieperiode wordt 

aangekondigd kunnen zich nu al bij De

fensie melden . Stuur een brief met uw 

militaire gegevens naar: Projectbureau 

uitkering veteranen 2-5 jaar. Postbus 

7000, 6460 NC Kerkrade. U kunt er 

dan zeker van zijn dat u niet wordt ver

geten. 
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'Bekend staan als linksdenkend is genoeg om te verdwijnen' 
Met de andere mensen van 
het Solidariteitscomité Zater
dagmoeders in Istanbul pro
testeert Hetty van der Hall 
tegen de martelingen en 'ver
missingen' in Thrkije. Iedere 
zaterdag staat het comité op 
het Beursplein in Amsterdam 
om informatie te geven en 
handtekeningen te verzame
len. Eind maart was Hetty in 
Istanbul getuige van de 98-ste 
keer dat de zaterdagmoeders 
bij elkaar kwamen op te de
monstreren tegen de verdwij
ning van hun mannen en 
zonen. Hierbij haar verslag. 

Op de luchthaven van Istan
bul worden we opgewacht 

door onze Turkse vriend Hu
seyin. Eerst kopen we bloemen 
om uit te delen aan de zater
dagmoeders, als blijk van soli 
dariteit. Dan gaan we naar het 
kantoor van de Turkse mensen
rechtenorganisatie IHD. De 
vrouw die ons ontvangt, houdt 
zich voornamelijk bezig met de 
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problemen van de gevangenen 
en de familieleden van de circa 
3000 vermisten. Ze regelt prak
tische zaken en bespreekt bij
voorbeeld ook wat de mensen 
beter wel of niet kunnen zeg
gen tegen de media. 
Samen met haar gaan we naar 
het plein waar de wekelijkse 
demonstratie plaatsvindt. Voor
dat we er zijn, worden we ge
passeerd door een rij ME'ers 
die zich posteert in een nauw 
straatje vlakbij het plein. Ook 
een andere straat bevat een 
peloton ME' ers. Op elke de
monstrant heeft de overheid 
minstens twee agenten ingezet. 
Waar zijn ze bang voor? Alle 

Luislef n_àar 
Radio Tomaat, om 

17.50 uur op Radio 5 
op woensdag 
14 en 28 mei 
11 en 25juni 

TRIBUNE 

demonstranten zijn volledig 
ongewapend: ze willen niet het 
risico lopen dat de politie wa
penbezit aangrijpt om erop los 
te rossen . Dat gebeurde in het 
verleden regelmatig, krijgen we 
te horen. De politie houdt zich 
pas een beetje in sinds de moe
ders vrijwel wekelijks steun 
krijgen van buitenlandse sym
pathisanten. Deze keer zijn er 
bijvoorbeeld delegaties uit 
Duitsland, Oostenrijk, Italië en 
Nederland. 
Op het plein hebben zich in
middels honderden mensen 
verzameld die gaan zitten als 
de demonstratie begint. Na de 
eerste spreker komt er een 
groep demonstranten bij. De 
vrouwen dragen witte doeken 
om hun hoofd met een rood 
lint. Ze blijken lid te zijn van 
de verboden politieke organisa
tie Dev Sol. Dan neemt Karin 
Hopfman het woord. Namens 
de Duitse Groenen (waarvoor 
ze in het parlement zit) betuigt 
ze haar solidariteit en wenst ze 
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de zaterdagmoeders veel sterk
te. Vervolgens is het mijn beurt 
om iets te vertellen van onze 
actie op het Beursplein. Maar 
helaas komt het niet zo ver. Na 
een paar woorden van de IHD
vertegenwoordigster staat ie
dereen plotseling op om snel te 
vertrekken. Later hoor ik wat er 
aan de hand was: door de aan
wezigheid van de Dev Sol
groep was de situatie te gevaar
lijk geworden. De zaterdag
demonstraties zijn immers nog 
steeds illegaal. 
Thuisgekomen legt Huseyin uit 
hoe de vermissingen in zijn 
werk gaan. 'Bekend staan als 
linksdenkend is al genoeg. Dan 
kun je zo maar 's nachts naar 
het politiebureau gebracht 
worden. Daar word je regelma
tig gemarteld, tot je een verkla-
ring ondertekent dat je activi-
teiten tegen de staat hebt onder
nomen. Zonder aanklacht mag 
de politie je maximaal twee 
dagen vasthouden. Maar daar 
hebben ze iets op gevonden: je 
wordt niet geregistreerd. Komt 
je familie navraag doen, dan 
weet niemand iets van je af. 
Heb je een belastende verkla
ring ondertekend, dan volgt de 
gevangenis . Nauwelijks eten, 
weinig of geen bezoek en soms 
met wel 20 mensen op een één 
zaal. Teken je niet, ondanks de 
martelingen, dan houden ze je 
voor een lid van een verboden 
partij. En dan is de kans groot 
dat je eindigt in een anoniem 
graf en dat je een van de ver
misten wordt voor wie de zater
dagmoeders demonstreren. ' 
Na Istanbul zijn we doorgereisd 
naar Ankara. Ook daar was bij 
alle gesprekken die we voerden 
wel iemand aanwezig die zelf 
in gevangenis had gezeten, of 
iemand van nabij kende die 
daar zat of had gezeten. Dat is 
Turkije anno 1997. 
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Milieuramp DSM roept om 
politieke gevolgen 

In februari 1996 lekt er bij DSM in Ge

ken benzeen de bodem in. De provincie 

Limburg krijgt het te horen, maar houdt het 

gchetm. Pas in maart '97 maakt het provin-

ialc milieujaarverslag er melding van. 

~lilieugedeputeerde De WaaJ moet beken

tten dat hij de lozing uit de krant verneemt. 

D~ P-statenfractie neemt de zaak hoog op. 

latenlid Wil Roeden: 'Eerst wordt er ge

legd dat het gaat om 170.000 liter benzeen. 

Later blijkt dat het 430.000 liter is. Het 

t'prUtmen vindt pas een half jaar na de 

lo11ng plaats. En de provincie doet niets. 

Zo blijkt het teects te gaan. We hebben 

cvraagd naar alle 'ongewone voorvallen' 

dtc D M verplicht is te melden. Daar is 

met eens een dossier van: de meldingen 

hggen overal verspreid.' 

De P heeft gevraagd om een interpellatie

debat in de Staten. 'Over de politieke kant. 

Hoe kon dit gebeuren en welke consequen

lté trekken de verantwoordelijke gedepu

teerden? Daarover moeten we het hebben.' 

26mei 
Dl. 27mei 
Wo. 11junl 
Do. 12junl 

15.54 uur N2 
17.52 uur N3 
11.54 uur N1 
15.54 uur N2 
17.21 uur N2 

SPECTRE is een 
nieuw, Engelstalig 
blad dat de socialis
t ische oppositie 
tegen de euro en de 
andere afbraakpoli
t iek van de Europese 

~ê Unie wil versterken. 
Het blad wordt uitge

geven In Brussel en gedrukt op de per
sen van de SP. In het eerste nummer een 
Interview met Jan Marijnlssen en bijdra
gen uit Groot-Brittannië, Zweden, Dene
marken, Polen, Portugal en Algerije. 
Interesse? Bestellen kan via de SP: stort 
6 gulden op giro 369611 t.n.v. SP-bestel

lingen te Rotterdam, o.v.v. 'Spectre'. 

Wolter Zandberg 
plots overleden 

Volkomen onverwacht overleed op 20 
april Wolter Zandberg. Hij was onder 

meer bestuurslid van de afdeling 

Tilburg, medewerker van het SP-Advo

catenteam en advocaat van het Comi

té Asbestslachtoffers. 

SP-secretaris Tiny Kox spreekt over 

een verpletterende slag: 'AIIerhardst 

natuurlijk voor zijn vrouw Mirjam, zijn 

familie en vele vrienden. Maar daar

naast ook voor onze partij. Wolter 

begeleidde medewerkers van onze 

plaatselijke juridische spreekuren, 

schreef columns voor de Tribune, 

adviseerde het Partijbestuur en voer

de vele juridische procedures, recen

telijk nog over het 'girogluren' door 

sociale diensten. Voor het Comité 

Asbestslachtoffers voerde Wolter 

samen met Bob Ruers buitengewoon 

belangwekkende processen. Daar

door is de rechtspositie van asbest

slachtoffers en hun nabestaanden 

stap voor stap verbeterd. Daarnaast 

ijverde Wolter met het Comité voor 

een collectieve schaderegeling. Met 

succes: onlangs adviseerde prof. De 

Ruiter om een 'asbestinstituut' op te 

richten ter voorkoming van lange en 

pijnlijke juridische procedures.' 

'Wolter was een aangenaam, be

scheiden en uiterst sociaal voelend 

mens, die steeds voor anderen klaar 

stond. We hebben dan ook veel rede

nen om verdrietig te zijn - maar ook 

om ons dankbaar te tonen.' 

Wolter Zandberg werd 39 jaar. 
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'Paars voert een Winkel-van-Sinkel
beleid, voor elk wat wils: minister De 
Boer doet een oproep tot onthaasting 
en intussen propageert haar collega 
Wijers de 24-uurseconomie.' 

burgemeester 
van Rotterdam Bram Peper 

'Het ministerie van onderwijs, van 
Verkeer en waterstaat of van Economi
sche Zaken lijkt me wel wat. Mis
schien wordt zij [echtgenote Neelie 
Kroes] dan wel burgemeester van Rot
terdam.' 

Arjan Ederveen acteur 

'Op mijn zestigste hoop ik dan ook 
zoveel geld te hebben dat ik Iemand 
kan inhuren om mijn billen af te vegen. 
Want een verpleeghuis, dat nooit. ' 

kamerlid 
PvdA Maarten van Traa 

[over Bolkesteln die Turkije van de EU 
wil uitsluiten] 'In de debatten over de 
Navo mocht je vroeger nooit te veel 
kritiek uiten op Turkije, niet over men
senrechten en niet over de Koerdische 
kwestie. Van de VVD hoor je In Navo
verband inderdaad nooit kritiek op de 
religie en de cultuur daar of over het 
gebrek aan gemeenschappelijke ge
schiedenis. Hoe dat te verklaren is? Ik 
noem het maar gewoon schijnheilig.' 

Theo Waigel Duits minister 
van financiën 

'Als ik In het verleden heb gezegd 3 
procent is 3 procent [maximaal begro
tingstekort voor toelating tot de EMU], 
dan bedoelde Ik niet noodzakelijkerwijs 
exact 3,0 procent. ' 

destijds als vice-voor
zitter Gezondheidsraad 

Els Borst 

'Alles wijst erop dat eigen bijdragen 
leiden tot verbreding van de kloof tus
sen arme en rijke mensen. WIJ zijn hier 
in Nederland al honderd jaar bezig om 
die kloof te dichten. ' 

Bronnen: HP/De Tijd, Middageditie, de 
Volkskrant, Trouw, The Guardian 
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~ Is de huidige jachtpraktijk vooral beheers .. 
" :1! jacht of plezierjacht? 

~ 'Mensen jagen omdat ze aardigheid hebben in het be-
~ heren van de wildstand en ook in het oogsten van een 
~ deel van het aanwezige wild en het eten ervan. In Ne-
~ I derland is het in feite alleen beheren. ' 

Op welke diersoorten mag er van u gejaagd worden? 

'Op alle in de Jachtwet genoemde wildsoorten die een vol
doende groot voortplantingsvermogen hebben. We kunnen 
daarop jagen met inachtneming van het populatieniveau. 
We hebben in Nederland de hoogste wildstand van Europa. 
En dat moet zo blijven.' 

Zijn er diersoorten die onevenredig veel schade aanrich

ten en daarom afgeschoten moeten worden? 

'Bijna alle diersoorten kunnen schade aanrichten aan de 
landbouw. Kraaien en ganzen beschadigen de tarwe, reeën 
de bosaanplant; etcetera. Je zult maar kweker van fruit
bomen zijn en hazen in je kwekerij hebben. ' 

Wordt er bij de jacht onnodig dierenleed en schade aan 

andere soorten aangericht? 

'Iedere jager is gekwalificeerd. Hij moet eenjachtopleiding 
volgen. Die duurt een jaar en omvat een theoretisch en een 
praktisch deel. Onnodig dierenleed wordt tot een minimum 
beperkt. Maar wat mensen ook doen in de natuur, of dat nu 
jacht is of de aanleg van wegen, het is altijd van invloed op 
de ecologie.' 

Doden jagers dieren mede voor hun plezier? 

'Grote flauwekul. Er is geen jager of visser die voor zijn 
plezier dieren doodt. Dat is geen redelijk doel. Wat is een 
redelijk doel? Dat je het wilt eten als mens, de natuur wilt 
beheren of schade aan gewassen wilt voorkomen.' 

Hoeveel . dieren worden er in Nederland afgeschoten? 

'Uit cijfers van de wildbeheereenheden blijkt dat er jaar
lijks 1,8 miljoen dieren worden geschoten. Dat is iets min
der dan twintig procent van het aanwezige wild in Neder
land. Daarbij gaat het om ganzen, eenden, vossen, kraaien, 
eksters, konijnen, hazen en fazanten. De jacht op bijvoor
beeld reeën, zwijnen en herten is alleen toegestaan met een 
vergunning en mag alleen gebeuren in verband met het po
pulatieniveau.' 

Wat gebeurt er met al die dode dieren? 

'Dat is consumptie. Behoudens de vos en kraaiachtigen. De 
jagers eten een deel en een ander deel vindt zijn weg naar 
de consument via de poelier. De vraag naar wild in Neder
land is zo groot, dat 85 procent van onze wildbehoefte 
geïmporteerd wordt.' 

Is de nieuwe Flora- en Faunawet beter of slechter dan de 

oude Jachtwet en Vogelwet? 

'De vraag is of het toelaatbaar is dat de mens de natuur be
nut. Mag hij vissen , jagen, riet snijden? De Jachtwet gaat 
uit van het principe: ja, dat mag onder voorwaarden. De 
Flora en Faunawet maakt geen keuze: het mag eigenlijk 
wel een beetje, maar het mag eigenlijk ook niet vanwege de 
intrinsieke waarde van het dier. Vervolgens is de wet ondui
delijk over vissen. Hebben die dan geen intrinsieke waar
de? ' 

Als u de wet mocht schrijven, hoe zou die eruit zien? 
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'Dan zeg ik: we houden de oude Jachtwet. Die voldoet aan 
de Europese vogelrichtlijn en aan de Habitat-richtlijn en hij 
loopt voorop in de conventies van Bonn en Bem.,Het is een 
heel praktische wet, die als een van de weinige de jager 
verplicht te zorgen voor een redelijke wildstand.' 

TRIBUNE 

is secretaris van de 
Kon. Nederlandse 

Jagers Vereniging. Hij 
vindt dat de huidige 

jacht ertoe bijdraagt 
dat we in Nederland de 
hoogste wildstand van 

Europa hebben. De 
stelling dat jagers voor 

hun plezier dieren 
doden, vindt hij 'grote 

flauwekul'. 
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is projectleider 
'in het wild levende 
dieren' bij de Dieren· 
bescherming. Zij ziet 
de noodzaak van jacht 
niet in. Wat haar be· 
treft mag de wet aan
gescherpt worden, 'zo· 
dat de dieren eindelijk 
ru st krijgen' en verlost 
worden van 'een kl'eine 
groep hobbyisten'. 

Is de huidige jachtpraktijk vooral be

heersjacht of plezierjacht? 

'Dat is absoluut plezierjacht. Van beheer is volgens 
de dierenbescherming geen sprake. Miljoenen die
ren worden neergeknald voor het plezier van een 
handjevol hobbyisten.' 

Op welke diersoorten mag er van u gejaagd worden? 

'Vooralsnog op geen enkele. Ruim tachtig procent van de 
bevolking, zo blijkt uit onderzoek, wil dat de plezierjacht 
afgeschaft wordt. De dierenbescherming vindt dat er alleen 
dieren gedood mogen worden als er echt geen diervriende-
lijke alternatieven zijn en een onafhankelijke instantie de 
noodzaak en effectiviteit daarvan vaststelt.' 

Zijn er diersoorten die onevenredig veel schade aanrich

ten en daarom afgeschoten moeten worden? 

'Het gaat erom welke schade je acceptabel vindt. Hagel 
veroorzaakt ook schade aan landbouwgewassen. Boven-
dien is het de vraag of jacht een eind maakt aan die schade. 
Van kraaien en vossen is bekend dat ze heel snel elkaars 
plaatsen innemen, zolang er maar voldoende voedsel is. 
Wij streven naar alternatieven om schade te beperken. Die-
ren wegjagen, jonge aanplant omrasteren.' 

Wordt er bij de jacht onnodig dierenleed en schade aan 

andere soorten aangericht? 

'Het gebeurt nogal eens dat een ree niet gedood, maar 
slechts aangeschoten wordt. Een aangeschoten vos is pas 
na veertien dagen door een wandelaar gevonden. Het dier 
had een deel van zijn poot opgegeten. Vossen verminken 
zichzelf als ze veel pijn hebben. Er hebben jagers een pro
ces verbaal gekregen omdat ze een kat doodden of een roof
vogel. Er gaat dus geregeld wat mis.' 

Doden jagers dieren mede voor hun plezier? 

'Jagers zijn hobbyisten. Ze zeggen wel dat ze het hele jaar 
in de natuur bezig zijn met het aanleggen van houtpoelen en 
eendensloten, maar tot slot willen ze als bedankje, voor de 
lol, wel een aantal dieren afschieten. Laatst las ik uitspra
ken van fazantenjagers: We schieten vooral mannetjes, 
want er moeten natuurlijk wel vrouwtjes overblijven, an
ders zijn wij volgend jaar ons gezellige dagje uit kwijt. Ik 
vind dat zo walgelijk.' 

Hoeveel dieren worden er In Nederland afgeschoten? 

'Tweeëneenhalf miljoen. Het gaat o.a. om zwijnen, eenden, 
fazanten, konijnen en vossen. Maar er worden elk jaar ook 
14.000 patrijzen neergeschoten, terwijl die op de rode lijst 
van bedreigde diersoorten staan en de overheid aardig wat 
geld uitgeeft om hun leefgebieden te verbeteren ... 

Wat gebeurt er met al die dode dieren? 

'Dat kun je beter aan de jagers vragen.' 
Is de nieuwe Flora- en Faunawet beter of slechter dan de 

oude Jachtwet en Vogelwet? 

'Het is een stapje vooruit, doordat alleen nog maar konij
nen, fazanten, hazen, patrijzen, eenden en houtduif vrij be
jaagbaar zijn. Deze zes soorten zijn echter altijd nog goed 
voor 1,9 miljoen jachtslachtoffers. De rest mag je alleen af
schieten met een vergunning, maar die wordt vrij makkelijk 
afgegeven. Zo worden er jaarlijks nog 11.000 beschermde 
reeën omgelegd.' 

Als u de wet mocht schrijven, hoe zou die eruit zien? 

'De wet moet uitgaan van het 'geen jacht, tenzij' -principe 
en van de intrinsieke waarde van het dier. Als je dat doet, 
zou er een einde moeten komen aan de jacht in Nederland. 
Dan krijgen de dieren eindelijk rust in de natuur.' 







Hoe onschuldig 
is de ex
minister 
werkelijk? 

evrouw Kroes, har
telijk dank dat u ge
hoor hebt willen ge
ven aan ons verzoek 
om een gesprek.' Zo 
begint commissie
voorzitter Bies
heuvel (CDA) op 
woensdag 26 febru

ari om klokslag half twee de zoveelste ronde 
van het parlementair onderzoek naar de 
TCR-affaire. 'De heren Vos en Poppe heb
ben dit gesprek in het bijzonder voorbereid,' 
vervolgt hij. 'Als zij hun vragen stellen, ont
spint zich vanzelf wel een discussie. Dan zal 
alles wel bovenkomen waarvan wij graag 
willen dat het bovenkomt of waarvan u 
graag wilt dat het bovenkomt.' 
Het is op voorhand een beladen gesprek. 
Precies een week eerder heeft (voormalig) 
advocaat-generaal mr. H.R.G. Feber zowel 
tegenover de commissie als tegenover de 
pers verklaard, er stellig van overtuigd te 
zijn dat er directe banden hebben bestaan 
tussen de top van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat en het bedrijf van de gebroe
ders Langeberg. Die 'relatie' zou ertoe heb
ben geleid dat: een justitieel onderzoek naar 
milieuvervuiling door het Amsterdamse 
moederbedrijfvan TCR stukliep; TCR tégen 
alle waarschuwingen in een miljoenensubsi
die kreeg; én de drie broers vervolgens ja
renlang ongestoord hun gang konden gaan 
bij het vervuilen van de Rotterdamse haven. 

ledereen die het hart heeft 
haar iets te verwijten noemt 

ze 'een leugenaar, een 
kwaadspreker, of een domkop' 

De beschuldigingen van de advocaat-gene
raal waren zó zwaar dat Neelie Kroes wel 
moest reageren. En dat deed ze in de van 
haar bekende stijl : via de vlucht naar voren. 
Strijdbaar liet ze weten dater-wat haar be
trof- zo spoedig mogelijk een parlementai
re enquête moest komen naar het TCR-de
bacle; het zwaarste middel dat de volksver
tegenwoordiging kan inzetten om de onder-
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ste steen boven te krijgen. 
'Waarom,' is dan ook de logische eerste 
vraag van commissie-lid Vos op die woens
dagmiddag in februari , 'roept u op tot een 
enquête? ' 'Omdat,' antwoordt de oud-mi
nister, 'het met de vingers in de lucht staan 
voor mij een grotere waarheidsgarantie is, 
dan verklaringen in een hoorzitting. Of wat 
dan ook. Ik heb een heel duidelijke voorkeur 
voor een parlementaire enquête, omdat er 
dingen gezegd zijn die ik absoluut insinue
rend vind. Er zijn geen bewijzen voor. ' 
'Kunt u aangeven in welke hoek de mensen 
met de vingers omhoog moeten om echt de 
waarheid aan de weet te komen?' wil Vos 
daarop weten. 
'Vraagt u heel concreet op wie ik het oog 
heb, dan is dat de advocaat-generaal Feber.' 
Daarmee is de toon van het gesprek gezet: in 
de bijna twee uur die volgen, houdt me
vrouw Kroes bij hoog en bij laag vol dat 
haar in de hele affaire niets te verwijten valt. 
En iedereen die het hart heeft om dat wel te 
doen, is een leugenaar, een kwaadspreker of 
een domkop. 'Ik zal nooit door de knieën 
gaan voor chantage,' zegt ze ferm aan het 
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einde van het gesprek. En: 'De insinuatie dat 
er door mij persoonlijk druk zou zijn uitge
oefend binnen het ambtelijk apparaat, of wat 
dies meer zij , is apert gelogen. Ik heb opge
treden vanuit de invulling die ik heb van de 
verantwoordelijkheid van minister van Ver
keer en Waterstaat. Niet meer en niet min
der.' 

'N'importe alle bezwaren, ik 
zet door,' zei de minister 

Maar hoe onschuldig is mevrouw Kroes 
werkelijk? 
Dat het TCR-schandaal is ontstaan onder 
haar bewind wordt door niemand ontkend, 
zelfs niet door haarzelf. Het was immers tij
dens haar ministerschap dat Nederland het 
Marpol-verdrag ondertekende en daarmee 
de verplichting aanging om in de Rotter
damse haven een zogenaamde havenont
vangstinstallatie (HOI) te bouwen, voor het 
verwerken van scheepsafval. Doel van de 
HOI: voorkomen dat dit scheepsafval in zee 
werd geloosd, zoals tot dan toe gebruikelijk 
was. Een nobel streven dus, ware het niet dat 
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Je minister de uitvoering overliet aan drie 
\tn\terdammers met een buitengewoon dis
cutabele staat van dienst - de gebroeders 
Langeberg. Gevolg: .duizenden tonnen giftig 
afl'al verdwenen illegaal in de Rotterdamse 
hal'en. miljoenen guldens gemeenschaps
edd werden over de balk gesmeten en hon
derden milieu- en justitie-ambtenaren had
den jarenlang werk aan het controleren, be
boeten en vervolgen van een firma die alles 
deed, behalve datgene waarvoor ze in het Ie

l'en wa geroepen: namelijk het op milieu
Ierantwoorde wijze verwerken van chemi
\Chc en oliehoudende afvalstoffen. 

Laten we nu een klein uitstapje maken naar 
een andere parlementaire enquête: die van 
\an Traa, naar de door het IRT gebruikte 
~p\poring methoden. Ten behoeve van die 
enquête werd onder meer een onafhankelijk 
rapport opgesteld over milieucriminaliteit. 
In dat rapport is sprake van een 'bedrijf C'. 

Waarmee na nadere bestudering duidelijk 
TCR wordt bedoeld. Enige citaten: 'On
danks waar chuwingen van de procureur
generaal en van ambtenaren van haar eigen 

mmisterie over de slechte naam van het be-

drijf C. (allerlei milieuwetten werden ern
stig overtreden), kende de minister de on
derneming uiteindelijk een subsidie van 24 
miljoen gulden toe.' En: 'Ondanks alle be
richten over milieudelicten en andere zaken, 
besloot de minister - tegen het advies van 
velen op haar ministeriein-het restant van 
de subsidie aan C. uit te keren.' 
In het parlementair onderzoek dat nu naar 
TCR is uitgevoerd, worden deze stellingen 
nogmaals onderbouwd. Volgens advocaat

generaal Feber, de man die mevrouw Kroes 
tot grote woede brengt, was het van de 
grond krijgen van TCR een 'prestige-pro
ject'. 'Zij heeft gezegd: n'importe alle be
zwaren, ik zet dat door.' En Feber heeft goe
de redenen voor zijn beschuldigingen. 

Een dag na het geheime 
gesprek met Kroes blijken de 
broers Langeberg van alles op 

de hoogte te zijn 

In december 1984 bracht hij, samen met de 
Amsterdamse politie-inspecteur K. de Maat 

een bezoek aan de minister om haar te waar-
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schuwen voor de gebroeders Langeberg. 
Het Amsterdamse moederbedrijf TCA was 

op dat moment namelijk onderwerp van een 
gerechtelijk vooronderzoek. Bij wijze van 
hoge uitzondering - en om te voorkomen 

dat de minister een miljoenensubsidie zou 
verstrekken aan figuren die op het punt ston
den gearresteerd te worden - werden de de

tails van dat onderzoek aan Kroes verteld. 

Zo kreeg ze onder meer te horen dat er tele
foons werden afgetapt en dat er naar ver
wachting binnen vier weken tot arrestaties 

kon worden overgaan. 'Dat is een vrij uit
zonderlijke actie, die ik uit overwegingen 
van crime prevention heb ondernomen,' al

dus Feber. Achteraf bezien had hij die 'uit
zonderlijke actie' maar beter achterwege 
kunnen laten. Want de dag na het gesprek op 
het ministerie krijgt overste De Maat bezoek 
van twee van de broers Langeberg. Die blij
ken niet alleen op de hoogte te zijn van het 
gerechtelijk vooronderzoek en van de tele
foontaps, maar ook van het gesprek met de 

minister. De Maat tegen de commissie: 'Op 
dat moment dacht ik: poker1ace en niks la
ten blijken. Maar ik was witheet. Dat mag u 

gerust weten. Het gesprek met de minister 
beschouwde ik als een geheim gesprek.' 

Het staken van het onderzoek 
kwam de minister 

goed van pas, volgens de 
advocaat-generaal 

Nu dat onderhoud was uitgelekt, moest het 

onderzoek tegen TCA worden gestaakt. En 
dat kwam, volgens advocaat-generaal Fe
her, de minister goed van pas. 'Mijn eigen 
conclusie - geen feit - is dat mevrouw 

Kroes haar Marpol-verplichtingen had, 
waaraan zij voor I januari 1985 moest vol
doen. Als er geen trafzaak kwam, was de 
weg daartoe vrij.' 
Uiteraard ontkent mevrouw Kroes dat zij het 
lek is gewee t. En ook voor de enige andere 
aanwezige bij het gesprek, top-ambtenaar 
Oomen, durft zij haar hand 'in het vuur te 

steken'. 'Wij waren verbijsterd,' aldus de 
minister. Al even verbijsterd is ze over het 
stopzetten van het gerechtelijk vooronder
zoek als gevolg van het lek. Mevrouw 
Kroes: 'Tot op de dag van vandaag heb ik 
nooit begrepen waarom dat toen gebeurd is.' 
Het antwoord op die vraag komt van overste 
De Maat: 'Ik wist gewoon dat de 
(telefoon)tap niets meer zou opleveren, om
dat men wist dat er een onderzoek was. U 

denkt toch niet dat als iemand gewaar
schuwd is - zeker in dat milieu - ze dan 
doorgaan?' 

Wat deed de minister zelf met de waarschu

wing die zij gekregen had? Mevrouw Kroes: 
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Remi Poppe over de lessen van TCR 

'Als er niets verandert, 
gaat het straks weer fout' 

Reml Poppe: 'Een 
paar vragen zijn 
helaas nog steeds 
niet beantwoord. 
Bijvoorbeeld: wie 
heeft er In 1984 
gelekt? En waarom 
Is dat toen nooit 
onderzocht? Het 
probleem Is dat het 
onomstotelijke 
bewijs na zoveel 
jaar niet meer te 
leveren valt. Je kunt 
de gebroeders Lan
geberg wel gaan 
verhoren, maar stel 
dat die zouden zeggen dat ze door 
mevrouw Kroes persoonlijk zijn gebeld 
en mevrouw Kroes ontkent dat, wie 
moet je dan geloven? Daar kom je dus 
nooit ult. We zullen het moeten doen 
met de kennis die we nu hebben ver
kregen. En dat Is ook niet niks. Nu 
staat Immers wel vast dat alle proble
men zijn begonnen met de politieke 
keuze om In zee te gaan met een 
'zwart' bedrijf zonder dat zeer scherpe 
subsidievoorwaarden werden vastge
steld. 
Een ander belangrijk punt is dat je nu 
al kunt voorspellen dat het weer fout 
gaat als er niks verandert. Het bedrijf 
dat TCR heeft overgenomen moet 
tenslotte ook weer winst gaan maken. 
Daar wordt nu voor 80 miljoen geïnves
teerd, en deskundigen zeggen met mij 
dat zo'n enorm bedrag nooit met ren
dement terugverdiend kan worden, 
tenziJ je opnieuw in geknoei vervalt. 
De overheld zal dus maatregelen moe
ten nemen om herhaling van het TeR
debacle te voorkomen. Ik ben van 
mening dat het verwerken van che
misch afval überhaupt niet overgelaten 
moet worden aan het particuliere Ini
tiatief. Heel veel mensen die we als 
commissie gehoord hebben, zeggen 
daarover dat je In feite de kat op het 
spek bindt. Dat bleek niet alleen biJ 
TCR, maar eerder bij EMK, Boolj Clean 
en Zegwaard. Je geeft een bedrijf een 
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hoop troep en een 
hoop geld en vervol
gens zoeken ze het 
maar ult. Dat Is 
vragen om proble
men. De overheld 
moet het dus zelf 
gaan doen. Deze 
conclusie ligt biJ de 
paarse partijen 
natuurlijk heel 
moeilijk, want die 
zijn juist voor meer 
markt en mlnder 
overheid. 
Een derde les Is dat 
we veel beter moe

ten gaan kljken naar de bedenkelijke 
rol van de financiële en juridische advi
seurs van dit soort bedrijven. De ge
broeders Langeberg werden bijgestaan 
door accountant Horlings en advoca
tenkantoor Russell In Amsterdam. De 
oude meneer Russell was destijds lid 
van de Eerste Kamer voor het CDA. 
Dat geeft zo'n bedrijf dan bij sommige 
mensen een keurig aanzien. Maar de 
curator van TCR heeft daarover heel 
verstandige dingen gezegd. Die zei 
tegen de commissie: "Wij hebben 
geen houvast kunnen krijgen voor een 
claim tegen Horllngs en Russen. Maar 
wij hebben wel aan de rechter-commis
saris gevraagd, of wij niet een klacht 
moesten Indienen biJ de beroepsorga
nisaties van belde heren. Want wat 
hier is gebeurd, is naar onze mening 
op zijn minst in strijd met hun gedrags
code. De rechter-commissaris heeft 
toen gezegd: je bent geen wrekende 
engel als curator. Ik heb het erbiJ gela
ten. Maar Iemand moet daarmee iets 
doen." Ik denk dat politici eindelijk 
eens wakker moeten worden en moe
ten beseffen dat een handtekening van 
een keurig geklede meneer met een 
mooie titel voor zijn naam en een dure 
auto onder zijn kont nog geen garantie 
Is dat alles dik In orde Is. De zaak-TCR 
heeft opnieuw aangetoond hoe de 
bovenwereld en onderwereld in dit 
soort zaken met elkaar verweven zijn.' 
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'Op zichzelf was wat de advocaat-generai 

en De Maat ons kwamen vertellen toch geer 
nieuws. Dat soort berichten circuleerden 
Mijn bezwaar tegen de discussie met Febet 
in december 1984 is, dat de advocaat-gene· 
raal niet is ingehuurd om te waarschuwen 
maar om te vervolgen.' 
Toch zou je verwachten dat de minister, ge· 
zien de waarschuwingen, extra goed or 
TCR zou letten. Dat de subsidievoorwaar· 
den en de vergunningen strak geformu lee~ 

zouden worden en dat streng zou worden 
toegezien op de naleving daarvan. In de 

praktijk bleek het tegendeel het geval. Th 
toenmalige officier van justitie in Rotterdall 
mr. H.A.C. Smid probeerde in de tweedt 
helft van de jaren tachtig TCR te vervolgen 
Maar wat bleek? Smid tegen de commissie 
'De subsidievoorwaarden zouden keiharo 
moeten zijn, maar die waren boterzacht.' 

'De subsidievoorwaarden 
waren zo ruim, dat je 

daarbinnen geen fraude kon 
vaststellen' 

Milieu-inspecteur Hooimeijee is al even 
stellig. Hij ontdekte in 1986 dat TCR van de 
miljoenen-subsidies tweedehands spullen 
kocht. Hooimeijer: 'In onze janboerenver· 
stand-benadering hebben wij toen gezegc 
dat wij daar met het strafrecht achteraan 
moesten, omdat het gewoon pure fraude 
was. Uiteraard hebben we de subsidievoor· 
waarden erbij gehaald om vast te stellenol 
dit wel of niet kon . Toen rolden wij van onu 
stoelen, want het kon! De subsidievoor· 
waarden waren zó ruim dat je daarbinnen 
geen fraude kon vaststellen.' 
Zo kon het TCR-schandaal zich weer verder 
ontwikkelen. Want ook als de regels en ver· 
gunningen wél mogelijkheden tot optreden 
boden, bleek dat in de praktijk op problemen 
te stuiten. Mevrouw Van Meer was voor h~ 
ministerie van Verkeer en Waterstaat jaren· 
lang belast met de handhaving van de Wel 
Verontreiniging Oppervlaktewater. In 198~ 

kreeg zij een groot aantal signalen dat hel 
helemaal mis ging bij TCR. Tegen de parle· 
mentaire onderzoekscommissie zegt zij 
daarover: 'Wij hadden het plan opgevat om 
de controlefrequentie fors te verhogen. Ik 

meen dat het augustus of september 198~ 
was, toen ik door het toenmaUge hoofd Wa· 
ter op het matje werd geroepen met de me· 
decteling dat ik TCR veel te streng contro
leerde. Duidelijk werd me te verstaan gege· 

ven, dat ik niet zo vaak bij TCR mocht con· 
trol eren.' Wat de reden was voor die tegen· 
werking? Mevrouw Van Meer: 'Ik heb daar 
geen verklaring voor, maar wel gedachten 
over. Ik heb het idee dat men had besloten 
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dat er een havenontvangstinstallatie moest 

komen en dat men dit ten opzichte van het 
buitenland moest waarmaken. Als gevolg 
daarvan kon die installatie niet worden stil
gelegd.' 

Een duik In het verleden van 
TCR zou de minister in een 

lastig politiek parket hebben 
gebracht 

Waar het in werkelijkheid om ging was, dat 
een dergelijke sluiting de minister van Ver
keer en Waterstaat in politieke problemen 
zou brengen. Dat blijkt uit een bijeenkomst 
van drie top-ambtenaren van de ministeries 
van VROM, Justitie en Verkeer en Water
laat, op 19 maart 1989. Eerder die week 

had er bij Justitie overleg plaatsgevonden 
tussen advocaat-generaal Feberen secreta
ri -generaal Van Dinter. Feber had een rap
port geschreven waarin hij alle dubieuze 
zaken rond TCR nog eens op een rijtje had 
gezet, in de hoop deze keer meer te berei
ken dan vijf jaar eerder. Bovendien lag er 
bij Justi tie nog een flink aantal andere alar
merende rapporten over het bedrijf van de 
gebroeders Langeberg. Oud-secretaris-ge
neraal Van Dinter: 'Ik ben geschrokken van 
de dikke rapporten, van hetgeen er wel en 
niet kon en wat dat betekende voor de 
handhaving van het milieubeleid. Ik heb 
toen afgesproken dat ik de collega's bijeen 
zou roepen om na te gaan of daar niet eens 
wat aan gedaan kon worden.' 
Van die bijeenkOJ!ISt deed de directeur-ge
neraal van VROM, Lemstra, vervolgens 
weer verslag aan zijn eigen minister. En 
wat staat er in dat verslag te lezen: een duik 
in het verleden vari TCR heeft geen zin, 
'omdat de minister anders in een lastig po
litiek parket komt'. Lemstra tegen de com
missie: 'Als die havenontvangstinstallatie 
van TCR zou worden gesloten, was dat ze
ker gebeurd. Ik heb er volledig begrip voor 
-ook met de bril van nu - dat het belang 
van die havenontvangstinstallatie zodanig 
groot is geweest, dat het departement van 
Verkeer en Waterstaat er alles aan gelegen 
was om die toko in de lucht te houden.' 
Dus werd er een werkgroep geformeerd, 
waarvan verder nooit meer wat werd ver
nomen en werd het rapport van Feber in 
een la gestopt. Het zou nog eens vijf jaar 
duren, voordat Justitie eindelijk voldoende 
bewijsmateriaal tegen TCR had verzameld 
om het bedrijf te vervolgen. Neelie Kroes 
was toen al lang en breed directeur van de 
Universiteit Nijenrode. De politieke pro
blemen, waarin zij anders ongetwijfeld was 
komen te verkeren, bleven haar dus be

paard. • 

Klonen 

I n de vorige Tribune stonden in 'De 
Kwestie' twee vraaggesprekken 
afgedrukt over 'klonen'. Wat mij 

totaal verbijstert, is het feit dat zoiets 
weerzinwekkends door geen van beide 
sprekers wordt afgewezen. Wederom 
komt de antropocentrische wereld
beschouwing naar voren, volgens welke 
het dier slechts tot nut van de mens 
dient. Wat een arrogantie! 
Ik hoop werkelijk dat de SP, waarvan ik 
lid ben, een geheel ander geluid laat 
horen, en een ecologische samenleving 
voorstaat, met respect voor de gehele 
schepping. Dit kille, gevoelloze rea]js
me moet een halt worden toegeroepen! 

Big brother 

Heerlen, 
H. Romijn 

Graag wil ik hierbij een enorm 
compliment maken voor de 
column 'Big Brather is back' 

van Jan Marijllissen in Tribune 4. 
Zowel wat betreft de inhoud als wat 
betreft het taalgebruik is het mij uit het 
hart gegrepen. 
Daar doen we het dus allemaal voor. 
Daarom is de SP dus mijn partij. 

Schiphol 

Haarlem, 
Edwin Vergers 

I n de strip 'Theo de buurtconciërge' 
in Tribune 3 gaat het over 'Zwanen
burg aan Zee'. Mij staat toch helder 

een foldertje voor de geest dat in '95 bij 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten werd verspreid, waarin de SP 
zich weliswaar tegenstander verklaarde 
van uitbreiding van het huidige Schip
hol , maar dat een uitbreiding dan maar 
'desnoods voor de kust' zou moeten 
plaatsvinden. En was er ook niet een 
keer een persconferentie waar de SP dit 
idee nader toe]jchtte? Is de SP nou voor 
of tegen een luchthaven aan de kust? 

Krommenie, 
Art Sierhuis 

Uw geheugen functioneert vrijwel 
perfect. De SP pleitte In het debat 

over uitbreiding van Schiphol voor 
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verplaatsing naar een nieuwe locatle 

In zee. Maar daarmee konden en wil
den we niet voorkomen dat stripteke
naar Wim Stevenhagen op geheel 

eigen wijze de draak steekt met de 
vliegproblematlek. 

Joint Strike Fighters 

Het pleit niet voor onze demo
cratie dat Nederland een con
tract heeft ondertekend over 

deelname aan de Amerikaanse gevechts
vliegtuig Joint Strike Fighter (JSF), als 
vervanger van de Fl6, zonder dat daar
over in het parlement een fundamentele 
discussie is gevoerd. 
Afgezien van de investering van tien tot 
twaalf miljard(!), vraag ik mij namelijk 
af of er wel een breed maatschappelijk 
draagvlak bestaat voor deelname aan dit 
geldverslindende defensieproject Een 
vraag die mijns inziens ontkennend 
moet worden beantwoord, ervan uit
gaande dat de meerderheid (zoals onder 
andere is te distilleren uit onderzoeken 
van het vredesinstituut van de universi
teit Nijmegen) van mening is dat het 
bestaansrecht van defensie niet is gele
gen in het perfectioneren van massaver
nietigingswapens, maar in het realiseren 
van een permanente VN-vredesmacht 
De aanzienlijke kostenbesparing die dit 
met zich mee zou brengen, is mooi 
meegenomen. 

Procentsgewijs 

Langenholte, 
Wouter ter Heide 

N
aar aanleiding van Tribune 4 
ben ik teleurgesteld. In de 
brievenrubriek legt u mij in de 

mond: 'Er zijn toch te veel mensen die 
van hun uitkering alleen maar drank en 
verdovende middelen kopen.' Maar in 
mijn brief stond dus wel: ' ... die van hun 
uitkering %-gewijs alleen maar ... ' U 
laat overkomen of ik een eenieder met 
een uitkering beschuldig van deze prak
tijken. Dat is nietjuist U verdraait op
zettelijk de zaken. Bij deze zou ik u 
willen verzoeken deze voor mij heel 
nare zaak recht te zetten. 

Appingedam, 
Henrie Eggens 
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DE CIJFERS VAll 

'De eigen-bijdragen
regeling heeft geen 
nadelig effect op de 
koopkracht en zorgt 
voor een belangrijke 
daling van het tekort 
van de begroting van 
VWS.' 

'Door de maatregelen 
van Melkert in het 
kader van de Voorjaars
nota zal de koopkracht 
van de minima met 
1 procent stijgen.' 
Vooral rond Prinsjes
dag, maar ook in de 
zojuist gepresenteerde Voorjaarsnota van het 
kabinet, wordt er met graagte met cijfers ge
strooid. Maar niet alleen dan: zodra een wet aan
genomen moet worden, gaan politici en ambtena
ren driftig in de weer met macro-cijfers die het 
gelijk van de nieuwe regeling moeten bevestigen. 
Gekte is het volgens mij. Macro-cijfers laten maar 
een heel klein stukje van de financiële werkelijk
heid voor burgers zien. Uit onderzoek blijkt dat 
maar liefst driekwart van die werkelijkheid niet in 
de cijfers terugkomt; de echte werkelijkheid leidt 
een bestaan - zo lijkt het- buiten de plaatjes van 
de politici om. 
Toch worden op basis van de macro-cijfers be
langrijke beslissingen genomen die grote gevol
gen hebben voor de dagelijkse werkelijkheid van 
miljoenen mensen. Denk bijvoorbeeld aan de 
zogenaamde Van Otterloo-bejaarden. In 1986 
werd een wijziging in de ziekenfondsregeling 
toegepast, waardoor bejaarden met een laag 
inkomen die vóór hun pensionering niet in het 
ziekenfonds zaten, er daarna ook niet in terecht 
konden. De groep bejaarden die last zou krijgen 
van de regeling was volgens Tweede-Kamerlid 
Van Otterloo verwaarloosbaar. Dramatisch voor 
deze groep bejaarden was het dat pas jaren 
later werd ingezien dat dit cijfer niet klopte. Tien
duizenden bejaarden moesten maandelijks hon
derden guldens op tafel leggen om zich particu
lier tegen ziektekosten te verzekeren. Uiteinde

lij k werd de hele regeling weer teruggedraaid. De 
bejaarden zelf waren inmiddels duizenden gul
dens lichter. Die hebben ze van meneer Van 

Otterloo nooit terug 
gekregen. 
Politici laten zich al te 
gemakkelijk verblinden 
door het schelle licht 
van macrocijfers. 
' ... de minima gaan er 
in koopkracht toch een 
halve procent op voor
uit, geven de macro
cijfers aan. Dus waar 
zeurt u nu over?' 
'De minima' bestaan 
inmiddels uit maar 
liefst een miljoen huis
houdens, met gemid· 

deld 2,3 personen. Dus 2,3 miljoen mensen leven 
van het laagste inkomen. 2,3 miljoen mensen die 
allemaal hun eigen uitgavenpatroon en hun eigen 
bijzonderheden hebben, die zich maar al te vaak 
onttrekken aan de 'werkelijkheid' van de macro
cijfers. 
Toch haalt de echte werkelijkheid de Haagse poli· 
tiek vaak in. Als blijkt dat door de eigen-bijdragen
regeling honderdduizenden huishoudens te zeer 
benadeeld worden , als blijkt dat de 'Van Otterloo
bejaarden' toch slechter af zijn dan aanvankelijk 
voorspeld, dan moet onder druk van de publieke 
opninie de regeling toch worden bijgesteld. 
Natuurlijk: het is goed dat men op éénmaal geno
men beslissingen weer durft terug te komen . 
Maar het is doodzonde van al het geld dat wordt 
geïnvesteerd in maatregelen die beter niet geno
men hadden kunnen worden. 
Achttien jaar lang heb ik als woordvoerster van 
het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoor
lichting) toch min of meer aan de zijlijn moeten 
toekijken . Van een dergelijk instituut werd geen 
concrete inbreng verwacht. Inmiddels heb ik mij 
als zelfstandig adviseur gevestigd. Gespeciali
seerd in het doorzichtig maken van ingewikkelde 
maatregelingen die met de huishoudportemonnee 
te maken hebben. Vanuit deze onafhankelijke 
positie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om 
situaties zoals rond de Van Otterloc-bejaarden in 
de toekomst te kunnen voorkomen . 

f';;hristine Groenewegen is 
voorlichtingsadviseur huishoudfinanciën 
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Ook kwaad over de 
huurverhoging? Doe 
er wat aan! Want: 

Nul is 
genoeg 

earl 
Niehaus 
Van 'verrader' 
met een reden, 
tot ambassadeur 
met een missie 

Op hoop van zegen 
n knokt voor zijn identiteit 



Partij goederen 

STICKERS 0 
!IJ 10 cm, f 0,25 
03 cm, f 0,10 

0 KLADBLOK 

~Opecstuk 

0 SPELDJE 
f 1,50 

0 TOMAATCAP 
zwart of wit f 15,-

0 Tegenstemmen 
f 29,90 

0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

0 T-shirt 
SP 
f 15,-

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

SP f 25,-

f 1,50 

------ - - -

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 f 5,-

O Koudllè? 
De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Va11 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 andere kant van Nederland, maart I 996, 
Tweede-Kamerfractie SP. 

0 Individuele huursubsidie: Terug naar af 
Een alternatief voor de paarse plannen met de 
huursubsidie, maart I 996, Tweede-Kamerfractie 
SP. 

0 Naar eeu asbestfonds 
Verslag van het symposium Naar een asbest· 
fonds, 27 oktober 1995, uitgave maart I 996, 
Comité Asbestslachtoffers. 

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

0 Te veel e11 te wei11ig 
de balans van een jaar WVO, 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 I 994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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

0 Tweedeling eu de gevolge11 voor de gezo11dheid 
Sociaal-economische gezondheidsverschillen en 
het overheidsbeleid in Nederland, maart 1994, 
SP. 

0 Klei11 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. 

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,- toevoegen voor 

portkosten. 
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DEZE TRIBUNE 
Groeistuipen 

Onze partij maakt een enorme groei 

door, zo meldt deze Tribune. Steeds 

meer mensen schenken de SP hun 
vertrouwen en willen zich mee inzet

ten voor een rechtvaardiger samenle

ving. Een fantastische ontwikkeling, 

maar ook een grote uitdaging voor de 

organisatie. Want de komst van zo

veel nieuwe leden en sympathisanten 

gaat gepaard met o.a. een groeiende 

stroom van brieven, telefoontjes en 

faxen. Met ideeën , vragen en alle 

mogelijke op- en aanmerkingen. Die 

betrokkenheid is natuurlijk zeer toe te 

juichen, maar heeft op het landelijk 

partijbureau de 

laatste maanden 

wel tot enige op

stopping geleid. Zo 

hebben velen van u 

gemerkt dat onze 
Hennan Beekers, vijf telefoonlijnen 

hoofdredacteur zwaar overbelast 

zijn. Ik kan u geluk
kig vertellen dat er hard gewerkt 

wordt om onze organisatie klaar te 

maken voor verdere groei . Momen

teel zijn twee nieuwe telefonistes 

vlijtig aan het inwerken , het systeem 

van de ledenadministratie is ver

nieuwd zodat het vanaf meer werk

plekken geraadpleegd en bijgehouden 

kan worden, het computernetwerk 

wordt uitgebreid en er komt een nieu

we telefooncentrale met tientallen 

lijnen. Tot half juli moeten we nog 

even uw begrip vragen als u hinder 

ondervindt van de groeistuipen . 

nieuwsblad van de Socialistische PartiJ, jaargang 33 nr 6 juni 1997 
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Duizenden slachtoffers heeft de 
'schildersziekte' OPS ook in ons 
land al gemaakt. Toch weigeren de 

werkgevers de oorzaak ervan aan te 
pakken: de organische oplosmiddelen. 
Deskundigen, vakbonden, patiënten 
en SP vinden dat de maat vol is. Er 
moet een goede oplossing komen, nu! 

14 De nieuwe ambassadeur van 
Nelson Mandela in Nederland is 
een blanke. Maar Carl Niehaus 

moest zijn afkeer van 
racisme al jong beko
pen met een jarenlange 
gevangenisstraf. Hij 
vertelt over de strijd 

van het ANC en de bedreigingen van het 
nieuwe Zuid-Afrika. 'Het grootste gevaar 
is de enorme sociale nood. ' 

16 Als een veenbrand woedt de 
strijd tegen de opdrijving van de 
huren . Ieder jaar rond 1 juli laait 

die brand weer op. Zo 
ook deze maand, want 
opnieuw gaan de huren 
omhoog met bijna het 
dubbele van de inflatie. 
De SP loopt voorop in het 
verzet: Nul is genoeg! 

FOTO ' S VOORPAGINA : ( BOVEN ) JOOST VAN DEN BROEK , 
( MIDDEN ) EMILE LUIDER / HH . (ONDER ) STUDIO BERKHOUT 
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2 2 De autochtone Scheveningers 
willen nog net geen afschei
ding van Den Haag, maar hun 

woede is er wel naar. Het vissers
dorp wordt verkwanseld aan het 
oprukkende supercommerciële 
massatoerisme. Er dreigt een 
lange, hete zomer. 

2 6 Duizenden militairen zijn in 
de Navo-comrnandocentrale 
blootgesteld aan asbest. De 

politiek wil onderzoek. 
De Tribune vertelt u 
alvast hoe het Defen
sie-geblunder 20 jaar 
lang in zijn werk ging. 
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H et openbaar bestuur heeft zich volstrekt belachelijk 

gemaakt met zijn reactie op het 'lekken' bij de benoe
ming van de Commissaris van de Koningin in Gelderland, 
stelt de SP-kamerfractie. Toen al snel de namen van de 

kandidaten Ed Nijpels en Jan Kammlnga op straat waren 

beland, ontplofte minister Dijkstal bijna van woede. Hij 
eiste vervolging door Justitie. Die heeft nu echter met de 
'hoofdverdachten' - de statenfractievoorzitters De Bondt 

(VVD) en Doesburg (PvdA) - een schikking getroffen: ze 
betalen een boete en worden niet vervolgd. SP' er Poppe 
heeft daarover opheldering gevraagd aan Dljkstal. Volgens 
Poppe zijn lekkages onlosmakelijk verbonden met de 
machtspelletjes en de achterkamertjespolitiek die vastzit 
aan politieke benoemingen. 'De wens om lekken te voorko

men is een reden te meer om de politieke benoemingen af 
te schaffen en alle bestuurders democratisch te kiezen.' 

Grote verliezen Thalys bedreigen 
binnenlands treinverkeer 

DeThalys, 
de snelle 

treinverbin
ding tussen de 
Randstad en 
Parijs, is zo 
onrendabel 
dat hij volgens de normen van 
minister Jorritsma eigenlijk 
opgeheven moet worden. Dat 
concludeert SP-kamerlid Remi 
Poppe uit de antwoorden van 
Jorritsma op vragen die hij haar 
had gesteld. 
De Thalys vervoert niet méér 
passagiers dan de oude D- en 
TEE-treinen, maar is wel veel 
duurder. Op de exploitatie van 
de Thalys verwacht de NS de 
komende acht jaar jaarlijks 25 
mi ljoen verl ies te lijden. Dat 
terwij l de oude verbinding 
slechts I ,2 mi ljoen per jaar 
kostte. Poppe heeft uitgerekend 
dat de kostendekkendheid van 
de Thalys uitkomt op 37 pro
cent. Dat is minder dan de 
norm van 40 procent die Jor
ritsma wil hanteren bij het 
opheffen van binnenlandse 
lijnen. De SP' er heeft inmid
dels nieuwe vragen aan Jorrits
ma gesteld. Hij wil onder ande
re de garantie hebben dat de 
subsidies voor onrendabele 

4 

binnenlandse 
lijnen niet 
ingezet wor
den om de 
tekorten van 
de Thalys op 
te vangen. 

TRI B UNE 

Thuiszorg: Kok geeft brevet van 
onvermogen voor Borst en Tersptra 

P remier Kok moest per
soonlijk ingrijpen om een 

eind te maken aan het chaoti

sche kabinetsbeleid dat volgens 
hem een goede thuiszorg 'in 
gevaar bracht'. 
'Een brevet 
van onvermo
gen aan minis
ter Borst en 
staatssecretaris 
Terpstra van 
Volksgezond
heid,' consta
teerde een kamerlid. De one
nigheid in het kabinet over 
financiering en marktwerking 
in de thuiszorgsector duurde 
anderhalf jaar, terwijl de ene na 
de andere noodkreet uit het 
land opsteeg. 
De thuiszorg krijgt nu 103 
miljoen extra om de problemen 
op te lossen. De 'knip ' (gedeel
telijke overheveling van AWBZ 

J U NI 1997 

naar zorgverzekeraars) wordt 
teruggedraaid. Die liep volledig 
mis. Zwaar zieke en terminale 
patiënten vielen, na hun ontslag 
uit het ziekenhuis, vaak tussen 

de wal en het 
schip. 'Meer 
marktwerking' 
gaat in de 
ijskast tot in de 
volgende 
eeuw. Wel zal 
het extra geld 
voor meer dan 

de helft ter beschikking komen 
van de 25 reeds toegelaten 
particuliere thuiszorgbureaus. 
Sinds eind 1995 luidt de SP de 
alarmklok over de rantsoering 
van de thuiszorg en de ontsla· 
gen in deze sector. Talloze 
keren stelde Jan Marijnissen de 
problemen aan de orde in de 
Kamer. Daarbuiten organiseer· 
de de partij vorig jaar een peti· 
tie onder het motto: 'Stop Uit· 
verkoop Thuiszorg'. In novem· 
ber werden de ruim 150.000 
handtekeningen daaronder 
aangeboden aan Terpstra. Re
sultaat was dat de thuiszorg al 
75 miljoen extra kreeg toege
schoven. In maart diende de SP 
nog een motie in om de 'knip' 
af te schaffen . De PvdA, die in 
de media altijd roept hoe groot 
haar zorgen zijn, had die motie 
aan een meerderheid kunnen 
helpen, maar deed dat niet. 
Ook al is er nu veel bereikt, de 
SP blijft de marktwerking aan
vechten. 'Die past niet in de 
gezondheidszorg,' zegt Marij
nissen . 'Marktwerking en gelij
ke toegankelijkheid voor ieder· 
een gaan niet samen.' 
Om aan de groeiende vraag 
naar thuiszorg te voldoen, moet 
er volgens de SP ook meer 
gebeuren dan een eenmalige 
injectie. Om 4 procent groei 
mogelijk te maken, is per jaar 
120 miljoen nodig. 
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Tweede Kamer levert Nederland probleemloos uit aan 
ondemocratische Europese Unie 

Als één ding duidelijk werd in het ka
merdebat over de Nederlandse inzet 

bij de komende Eurotop, dan is het wel dat 
de overgrote meerderheid braaf aan het 
handje van premier Kok en minister Van 
Mierlo loopt, richting verdergaande 
Europese integratie. In NOVA had 
Bolkestein nog hard geroepen 
dat zijn VVD alleen akkoord 
zou gaan met het Verdrag van 
Amsterdam als aan een aantal 
harde eisen was voldaan, maar 
in het debat bleef daarvan niets 
overeind. SP' er Marijnissen dwong 
VVD' er Weisglas met pittige interrup-
ties tot de bekentenis dat de liberale eisen 
boterzacht zijn, 'als er tenminste genoeg 
andere positieve punten tegenover staan'. 
Bar weinig verzet dus van onze volksver
tegenwoordigers tegen het inleveren van de 
gulden voor de euro en de overdracht van 
meer bevoegdheden aan een ondemocrati
che Europese Unie. Behalve van Marijnis
en, die nog eens benadrukte hoe de Euro-

Bovendien ... 
1 maakte Poppe bezwaar dat in het 

Tweede-Kamergebouw, 'mijn werk

ruimte dus', steeds meer bultenland

se kleerkasten rondlopen met zonne
brillen, oordopjes en opbollende 

colbertjes 

1 verklaarde de SP zich tegen ver
hoging van de fractievergoedingen 

met zo'n 7 miljoen gulden, ook al 

vond Groenlinks dit •goed voor de 

werkgelegenheid' 

1 heeft de SP geen bezwaar tegen 

6 mei1998 als datum voor de ver

kiezingen, want wie geen campagne 

wil voeren op 30 april, 4 en 5 mei, 

moet dat gewoon niet doen 

1 heeft Poppe vragen gesteld over 

de manier waarop Verbrugge Interna

tional als opvolger van TCR omgaat 
met de vuile nalatenschap van hon

derden vaten chemisch afval 

1 is de SP maar wat tevreden dat 

ontheffing van het minimumloon 

vooralsnog niet doorgaat door ver

deeldheid tussen de coalitiepartijen 

pese integratie overal leidt tot afbraak van 
sociale voorzieningen en minder bescher
ming voor werknemers. Eenwording waar
bij ook de democratische controle goed 
geregeld wordt, kan alleen van onderop tot 

stand komen. Niemand is onder de 
huidige omstandigheden bereid 

het Europees Parlement veel 
groter bevoegdheden te geven 
ten koste van de nationale 
parlementen, zodat een steeds 

machtiger 'Brussel' het moet 
stellen zonder democratische 

controle. 'Toch weerhoudt dit de 
eurofielen er niet van om hun opvattin

gen door te drukken. Dat elk onderzoek 
uitwijst dat de burgers grote bedenkingen 
hebben, schijnt hen niet te deren,' aldus 
Marijnissen. Een motie waarin hij vroeg 
om de Nederlandse bevolking de kans te 
geven zich in een raadgevend referendum 
uit te spreken over het komende Verdrag 
van Amsterdam, kreeg slechts de steun van 
GroenLinks en kamerlid Hendriks. 

SP vraagt strafvervolging 
Neelie Kroes 

Kamerlid Remi Poppe heeft minister 

van Justitie Sorgdrager gevraagd 

het Openbaar Ministerie opdracht te 

geven tot strafrechtelijke vervolging van 

Neelie Kroes. Volgens de SP geeft het 

geen pas dat de voormalige minister van 

Verkeer en Waterstaat vrijuit gaat nadat 

vastgesteld is dat zij als politiek verant

woordelijke in de TCR-zaak verwijtbaar 

en nalatig gehandeld heeft. 

De kamercommissie-Heusheuvel (des

tijds ingesteld op initiatief van Poppe) 

concludeerde in haar eindverslag dat 

minister Kroes indertijd ernstig gefaald 

heeft door in zee te gaan met de als 

crimineel bekend staande gebroeders 

Langeberg, door hen 23 miljoen subsidie 

te geven voor de aanleg van de haven
ontvangstinstallatie TCR en door vervol

gens onvoldoende toezicht op TCR uit te 

oefenen. Een en ander heeft geleid tot 

het grootste vervuilingsschandaal uit de 

Nederlandse geschiedenis. De gebroe

ders Langeberg zijn eerder al veroordeeld 

tot forse gevangenisstraffen. 
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MAftiJNISSEN 
De arme 

staat 
In steeds meer Engelse steden rijden 
gesponsorde politieauto 's met recla
me rond. Ook observatieposten wor
den er tegenwoordig betaald door het 
bedrijfsleven. Affiches met reclame 
tonen de voorbijganger wie de wel
doener is die permanente politie
aanwezigheid met camera's nu ook 
op die hoek mogelijk maakt. 
In de Verenigde Staten zijn veel ge
vangenissen inmiddels in handen van 
op de beurs genoteerde bedrijven. 
Neoliberalisme is: minder overheid en 
meer markt. Een 
opvatting die nood
zakelijk leidt tot 
een bizarre praktijk. 
Taken die traditio
neel tot het domein 
van de overheid 
behoorden, worden Jan Marijnissen, 
steeds vaker over- fractievoorzitter SP 

gelaten aan het 
particulier initiatief of afhankelijk 
gemaakt van bedrijven die zichzelf 
graag in verband gebracht zien met 
de onkreukbare overheid . Ook in ons 
land zien we hoe de ondernemers de 
overheid 'te hulp schieten'. Universi
teiten worden financieel (en dus ook 
inhoudelijk) steeds meer afhankelijk 
van hun opdrachten. Culturele evene
menten zijn ondenkbaar zonder spon
sors. Bedrijven staan in de rij om 
scholen en ziekenhuizen te 'helpen '. 
Musea kunnen niet meer zonder hun 
'vrijgevigheid'. En in Tilburg treden 
welgestelden nu zelfs op als sponsor 
van de arme medemens. 
De brutaliteit van de commercie kent 
geen grenzen. Immers: hoe gekker, 
hoe beter, hoe meer publiciteit. Je 
ziet het ook aan de moderne 'creativi
teit' in de reclame: brutaal en ge
speend van elke goede smaak. Maar 
wie maakte dit alles mogelijk? Zijn 
dat niet de wáre schuldigen? Zij die 
het geld niet willen halen waar het zit 
en zo de overheid veroordelen tot de 
bedelstaf? Zij die het normloze neoli
beralisme tot leidende ideologie pro
moveerden? Zij die in augustus 1994 
een paars regeerakkoord sloten? 
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is echt genoeg geweest,' 
zegt SP-fractievoorzitter Jan 
Marij nissen fel. 'Iedereen 
erkent dat organische oplos
middelen ernstige gezond

kunnen aanrichten. Een half 
miljoen werknemers worden daaraan bloot· 
gesteld en elk jaar vallen er weer honderden 
slachtoffers. Tó h blijven de werkg vers 
maatregelen weigeren. Wij vinden dat de 
overheid nu haar verantwoordelijkheid 
moet nemen en ingrijpen geb en is. Die 

oplosmiddelen moeten snel verboden wor
den. Te meer omdat er goede alternatieven 
zijn.' 

Vrijwel allemaal kennen we het fenomeen: 
een licht gevoel in het hoofd, of duizelig
heid, na een paar uur schilderen. Dat is het 
gevolg van de blootstelling aan organische 
oplosmiddelen, die onder andere gebruikt 
worden in verf, lijm, inkt en schoonmaak
producten. Zolang dat contact incidenteel 
plaatsvindt, valt de schade wel mee. Anders 
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Hoe OPS een 'boom van 
een vent' omver kreeg 

Martin Poot (62) Is een van de duizen
den slachtoffers van het organisch 
psychosyndroom (OPS). Poot Is een 
boom van een vent, maar al twintig 
jaar niet meer In staat om te werken. 

organische oplosmlddelen aan toege
voegd. Als je daarover vragen stelde, 
kreeg je te horen: Schilders moeten 
verven en verder hun smoel houden. 
Vroeger had je als schilder ook veel 

gevarieerder 
werk: schilderen, 
glas zetten, pla
muren en zelfs 
behangen. Nu 
werkt men 
steeds specialis
tischer en als je 
dan met rotzool 
werkt, werk je er 
ook dag In dag 
uit mee.' 

Als schilder werd 
hij jarenlang dag 
In dag uit bloot
gesteld aan orga
nische oplosmid
delen in verf en is 
hierdoor lang
zaam vergiftigd. 
Zij hersenen zijn 
onherstelbaar 
beschadigd. HIJ 
heeft last van 
geheugen proble
men, concentra
tiestoornissen en 
stemmingswisse
lingen. 'Als ik 

Martin Poot met zijn vrouw, zoon en 
kleinzoon: 'Wij zijn afgeschreven ... ' 

OPS is niet te 
genezen. Wel kan 
goede begelei
ding veel leed 
voorkomen: stra
tegieën om ge-ergens naar toe 

wil, moet Ik de bestemming op een 
briefje schrijven. Anders vergeet ik 
onderweg wat ik aan het doen was.' 
Ook lichamelijk heeft Poot forse scha
de ondervonden. Hij moet zich op lan
gere afstanden voortbewegen In een 
elektrische driewieler, heeft slechte 
controle over zijn handen en zijn weer
stand is verzwakt. Nu voert hij samen 
met zijn vrouw het secretariaat van de 
patiëntenvereniging Toxische Encefalo
patle (een ander woord voor OPS). 
Martin Poot: 'Toen Ik voor het eerst 
klachten kreeg wist men nog niets van 
OPS. Ik werd naar de psychiater ge
stuurd.' Nadat hij herhaaldelijk van de 
steiger was gevallen, werd Poot ten
slotte afgekeurd op grond van zijn 
psychische stoornissen. Maar van OPS 
werd in die jaren nog niet gesproken. 

Smoel houden 
'De bazen hebben nooit veel belang
stelling gehad voor de gezondheid van 
hun werknemers,' zegt hij. 'Vlak na de 
oorlog schilderden we met verf waar 
lood in zat. Als je dan vroeg of dat 
geen kwaad kon, zei de baas: Je drinkt 
maar wat extra melk, dan raak je het 
wet weer kwijt. In de jaren 60 moest in 
de bouw alles sneller. De verf moest 
ook sneller drogen en dus werden er 

heugenproblemen op te vangen, ge
zinsleden leren om met gedragsstoor
nissen van de patiënt om te gaan en 
het zoeken naar nieuwe tijdsbestedln
gen. In Scandinavië bestaan zulke 
begeleldingsprogramma's voor OPS
patlënten; In Nederland is daar nog 
geen sprake van. 

Afgeschreven 
Martin Poot: 'We zijn afgeschreven. 
Leer er maar mee leven, Is hier de 
boodschap voor patiënten en hun ge
zinnen. Ook mijn kind van 14 wordt 
het bos In gestuurd. De gevolgen van 
het werken met die troep heb Ik gene
tisch aan hem doorgegeven. HIJ kan 
goed leren, maar heeft een vreselijk 
gedragsprobleem. Verzet zich overal 
tegen, bouwt een muur om zich heen. 
Waarschijnlijk moet hij binnenkort uit 
huis geplaatst worden.' 
De sociale gevolgen van een ziekte als 
OPS zijn vaak verreikend. Mevrouw 
Poot: 'Ik heb de afgelopen jaren al 
heel wat gezinnen uit elkaar zien val
len.' Martin: 'Ik heb geen hobby's 
meer. Vroeger ging Ik vaak vissen, 
maar de hengel is nu al te zwaar voor 

me. Lezen kan ik twee pagina's vol
houden. Dan kan ik het verhaal al niet 
meer volgen.' 
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wordt het echter bij langdurige blootstel· 
ling. Die kan namelijk leiden tot aantasting 
van het centrale zenuwstelsel. Met als resul· 
taat: concentratieproblemen, vergeetachtig· 
heid, vermoeidheid, zware hoofdpijnen, 
duizeHngen, slapeloosheid, impotentie en 
onvruchtbaarheid. Het totaal van ziektever· 
schijnselen wordtOPS genoemd (organisch 
psychosyndroom). Bij ernstige vormen 
daarvan kunnen persoonlijkheidsstoomis· 
sen optreden - patiënten zijn dan 'niet meer 
dezelfde' als voor de ziekte - of worden 
slachtoffers zelfs op zeer jonge leeftijd de· 
ment. Als OPS tijdig wordt ontdekt, is ver· 
anctering van werk vaak voldoende om erger 
te voorkomen. Is het zenuwstelsel eenmaal 
écht aangetast, dan is er geen genezing meer 
mogelijk. 
OPS komt vooral voor bij mensen die dage
lijks met oplosmiddelhoudende producten 
werken. Zoals schilders, tapijtleggers, auto
spuiters, drukkers, timmerlieden, meubel· 
stoffeerders, dakdekkers, schoonmakers en 
leerlooiers. Recentelijk is ook bij een zestal 
boeren OPS vastgesteld. Zijn hadden het 
syndroom opgelopen tijdens het spuiten met 
bestrijdingsmiddelen. 

'De werkgevers hebben geen 
enkele lering getrokken uit de 

asbestaffaire' 

'De problematiek van de organische oplos
middelen staat hoog op de prioriteitenagen· 
da van het kabinet,' antwoordde toenmalig 
staatssecretaris Linschoten eind 1995 op ka· 
mervragen van PvdA en SP. Zelfs de VVD· 
bewindsman vond dat er op de werkvloer 
onvoldoende bescherming geboden werd. 
Daarom vroeg hij in april 1996 advies aan 
de Sociaal-Economische Raad over een ver· 
vangingsverplichting in risicovolle situa
ties. Een SER-commissie van werkgevers, 
werknemers en onafhankelijke deskundigen 
kreeg tot 1 oktober van dat jaar de tijd om 
zich daarover te buigen. Maar de verdeeld
heid was zó groot dat het ene uitstel op het 
andere volgde. SP, PvdA en de Vereniging 
OPS drongen intussen herhaaldelijk aan op 
spoed. Ook de vakbonden werden ongedul
dig. 
Op 16 mei 1997 kwam eindelijk het langver
wachte SER-advies. Een verdeeld advies. 
Werknemers en ki-oonleden pleiten voor een 
snelle, ingrijpende· vervangingsverplichting. 
Maar de werkgevers blijven dwarsliggen. 
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Ziek door oplosmiddelen 

Daarbij beroepen ze ziéh op 'onduidelijkhe
den ten aanzien van de definitie van het 
ziektebeeld, de diagnose, de omvang van het 
probleem, de effecten van de blootstelling 
en de wetenschappelijke validiteit van on
derzoeken.' 

Jan Marijnissen: ' Ik vind dat schandalig. De 
werkgevers proberen de klok twintigjaar te
rug te draaien en alle poten onder een ver
tandig beleid uit te zagen. Ze hebben geen 

enkele lering getrokken uit de asbest-affaire, 
waar ook veel te lang gewacht is met een 
verbod. De politiek mag zich hier niet bij 
neerleggen.' 

'Vijf jaar geleden werd het 
bestaan van OPS als 

beroepsziekte vaak gewoon 
ontkend' 

de Vereniging OPS . Voorzitter Van der 
Lecq: 'Daarmee kunnen we de claims van 
de slachtoffers ondersteunen. ' 
Toch beroepen de werkgevers zich in het 
SER-advies op 'onduidelijkheden ten aan
zien van de definitie van het ziektebeeld en 
de diagnose' . Dat hersenbeschadiging bij ie
der slachtoffer weer anders uitpakt, wordt 
door hen kennelijk als reden aangevoerd om 
er maar niets aan te doen. 
De diagnose van OPS is inderdaad moeilijk 
te stellen, maar sinds kort wel degelijk goed 
geregeld. Het Nederlands Centrum voor Be
roepsziekten speelt daarin een toonaange
vende rol. Dr. Van der Laan: 'In opdracht 
van het ministerie van Sociale Zaken is een 
protocol ontwikkeld, hoe vastgesteld moet 
worden of er sprake is van OPS of niet. Dat 
gebeurt door de multidisciplinaire Solvent 

Teams, die bestaan uit 
Dat het inademen van 
oplosmiddelen zeer 
kwalijke gevolgen kan 
hebben, is al een eeuw 
bekend. In Nederland is 
desondanks OPS pas en
kele jaren een begrip. We 
zijn dus nog lang niet zo 
ver als de Scandinavi
che landen, waar eind 

jaren zeventig het ver-
band tussen oplosmidde
len en hersenschade en 
OPS als beroepsziekte 
officieel werd erkend. 
Inmiddels geldt dat ook 
voor Frankrijk, België 
en de Verenigde Staten. 

Shell: 'Wij 
leveren 

alleen het 
product. Wij 
laten daar 

niemand mee 
werken. Wij 
hebben geen 
schilders in 

dienst.' 

een neuroloog, een neu
ropsycholoog, een be
drijfsarts en een arbeids
hygiënist. ' Voor de zeer 
zorgvuldige intake en 
diagnose door deze 
teams bestonden al snel 
enorme wachtlijsten. 
'Een tijdlang hebben we 
de intake van mensen 
met klachten gratis ge
daan. De verdere proce
dure moesten we echter 
wel in rekening brengen. 
Dan zag je, dat alleen 
werknemers van grote en 
rijke bedrijven ermee 

ln Scandinavië, de VS, Duitsland en Zwit
serland is het gebruik van de organische ver
dunners sterk teruggedrongen. 
Nederland loopt dus bepaald niet voorop, 
maar ook hier is er duidelijk beweging. Dr. 
Van der Laan van het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten: 'Vijf jaar geleden 
werd het bestaan van een 'schildersziekte' 
nog vaak gewoon ontkend, maar inmiddels 
i er wel enige erkenning dat OPS een be
roepsziekte is. Dat is bijvoorbeeld van be
lang bij WAO-herkeuringen. Stuitende din
gen komen we hier tegen! Een man met ern
stige geheugen- en concentratieproblemen 
en constante trillingen aan één zijde van zijn 
lichaam werd geschikt bevonden om verf
menger te worden . .. ' Erkenning van de be
roepsziekte is ook een belangrijk doel van 

verder konden gaan. Na 
karoervragen van de SP heeft minister Borst 
begin dit jaar een betere financiering inge
voerd. Werknemers mogen tenslotte niet de 
dupe worden van onwil van hun werkgever,' 
aldus Van der Laan. 

De industrie reageert als een 
kat in het nauw op 'negatieve' 
wetenschappelijke rapporten 

Dat de werkgevers vraagtekens plaatsen bij 
de omvang van het probleem OPS en het 
wetenschappelijk onderzoek ernaar, lijkt 
ook een rare sprong van 'een kat in het 
nauw ' . Het klopt, in ons land is inderdaad 
weinig onderzoek verricht naar OPS, maar 
er is geen enkele reden om aan te nemen dat 
de feiten hier anders liggen dan elders. Ver-
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Schadeclaims: 
het recht om 
poen te zien van 
de werkgever 
Op dit moment procedeert SP-advo

caat Bob Ruers om voor een OPS

slachtoffer schadevergoeding af te 
dwingen biJ zijn vroegere werkgever. 
Ruers heeft al een reeks succesvolle 

procedures gevoerd voor asbest
slachtoffers. De Industriebond FNV 
Is van plan een bureau op te richten 
dat leden helpt bij het claimen van 
schadevergoeding door beroepsziek

ten. Dat zal dan gebeuren op 'no 
cure, no pay'-basls: alleen bij succes 
ontvangt het bureau een percentage 
van de afgedwongen vergoeding. 
Schadeclaims In verband met be
roepsziekten zijn tamelijk nieuw In 
Nederland. Sinds 1967 kunnen werk
nemers hun baas aansprakelijk stel
len voor zulke schade. Maar pas de 
laatste jaren neemt het aantal 

claims toe, vooral inzake asbest. 
Volgens prof. De Ruiter, die onlangs 

de regering advles uitbracht over de 
asbestslachtoffers, Is het 'goed 
denkbaar dat het claimgedrag mede 
wordt gestimuleerd door recente 
beperkingen van hoogte, duur en 

werkingssfeer van uitkeringen In de 
sociale zekerheid.' Dat zegt In ron

der Nederlands ook Paul Uienbelt 
van de Industriebond FNV: 'Vroeger 

waren mensen tevreden met de 
erkenning dat hun ziekte door het 
werk kwam. Nu willen ze domweg 
poen zien van hun werkgever. Ze zijn 
Immers tot de bijstand veroordeeld, 
maar hebben nog wel de zorg voor 
studerende kinderen.' 
De Bond van Verzekeraars verwacht 
259 tot 638 miljoen per jaar aan 

claims voor alle beroepsziekten, • 

gelijking met landen waar OPS wél al lang 
erkend is, leidt tot de schatting van ten min
ste 2500 slachtoffers in Nederland, waar er 
elk jaar zo'n 200 bij komen. De relatie tus
sen hersenbeschadiging en blootstelling aan 
hoge concentraties van oplosmiddelen in de 
lucht staat wetenschappelijk vast. Bij lang
durige blootstelling aan lage concentraties 
is dat weliswaar niet onomstotelijk bewe
zen, maar daarvoor bestaan wel zeer duide
lijke aanwijzingen. Een voorbeeld uit Scan

dinavië laat overigens zien hoe de industrie 
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maar volgens Uienbelt mag dat getal 

gerust met twee of drie vermenigvul
digd worden. 
Prof. De Ruiter pleit voor een studie 

naar een wettelijk verplichte werk
gevers-aansprakeiiJkheldsverzeke
ring, waarbiJ meteen het probleem 
van de failliete, onverzekerde of 
onvindbare werkgever opgelost 
moet worden. HIJ adviseert de rege
ring ook 
de ken
nis en 
experti
se van 
beroeps
zlekten 
te bevor
deren. 
Daarmee 
Is het In 
Neder
land, 
vergele
ken met 
andere 
landen, 
Immers 
droevig 

Prof De Ruiter: expertise 
beroepsziekten bevorderen 

gesteld. Dit fenomeen houdt ver
band met de sociale wetgeving. 
Vroeger, toen de Ongevallenwet van 
1921 gold, werd alleen een uitke
ring verstrekt als de arbeidsonge
schiktheld aantoonbaar verband 
hield met het werk. Sinds de Invoe
ring van de WAO in 1967 kreeg 
ledere arbeidsongeschikte een uit
kering, ongeacht de oorzaak van de 
ziekte. Dit heeft onder alle betrok
kenen geleld tot een grote verslap
ping van de aandacht voor beroeps
ziekten. 
Absurd genoeg komt die nu dus 
weer terug, 'dankzij ' de afbraak van 
de WAO en de opkomst van de 
schadeclaims. 

reageert op wetenschappelijk onderzoek dat 
voor haar negatief uitpakt. Nadat in de jaren 
zeventig alle Scandinavische landen het ver
band tussen oplosmiddelblootstelling en 
hersenschade erkenden, liet de olie-indus
trie, de belangrijkste producent van verdun
ners, twee Deense artsen een tegen-onder
zoek doen . Daaruit moest blijken dat de her
senschade door alcoholmisbruik ontstaat en 
dat het IQ van de modale schilder bij de ge
boorte al onder het gemiddelde lag ... 
Ook in Nederland speelt de olie-industrie 
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een rol in het debat. Een van leden van de 
SER-werkgroep OPS was dr. D. den Otte
lander van Shell. Na verschijning van het 
verdeelde advies probeerden we hem een 
toelichting te ontlokken op het werkgevers
standpunt, maar hij verwees ons naar de FR
afdeling van Shell. Dus Shell gebeld. 'Me
neer Den Ottelander zit niet namens Shell 
maar namens de Vereniging van Nederland
se Chemische Industrie in de SER-werk
groep,' meldt ons het hoofd van de afdeling 
Pubtic Affalrs. 'U moet dus de VNCI om 
een reactie vragen.' Wat Shell wel kwijt wil 
over de oplosmiddelen-problematiek, is 
echter nogal schokkend: 'Wij leveren alleen 
het product. Wij laten daar niemand mee 
werken. Wij hebben geen schi lders in 
dienst.' 
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de 
productie van organische oplosmiddelen 
nog steeds toeneemt. In de afgelopen tijd 
met zo'n 15 procent per jaar. 

Deze feiten beloven niet veel goeds voor de 
aanpak die de werkgevers in de SER beplei
ten: 'optimaliseren van het huidige beleid'. 
Oftewel: niet de oplosmiddelen aanpakken, 
maar de werkplek. Met maatregelen zoal 
betere afzuiging en ventilatie willen ze de 

gifschade beperken. De vakbonden en de 
onafhankelijke leden van de SER-commis
sie zien daar geen heil meer in. Het bestaan
de beleid heeft al jaren bewezen niet te wer
ken. Zij vinden dan ook dat er binnen zes 
maanden een vervangingsverplichting moet 
worden afgekondigd in een reeks van 
branches. Daarbij gaan ze verder dan de 
plannen die staatssecretaris Linschoten des
tijds in gedachten had. 

Zelfs volgens de grootste 
verffabrikanten zijn er 

voldoende oplosmiddelarme 
producten voorradig 

Wat staat vervanging 
'Werkgevers 
vinden dat 

duizelig worden 
van lijm inherent 

is aan het vak 
van stoffeerder' 

Hoe wordt er met het 
OPS-gevaar omgespron
gen door bedrijven die 
wel met oplosmiddelen 
werken? Sinds 1994 
moet elk bedrijf in Ne
derland alle risico's voor 
de gezondheid en veilig
heid op het werk inventa
riseren en een plan van 
aanpak maken. In maart 

Hoewel 
verplicht, 
beschikt 

slechts 11 
procent van 
de bedrijven 

van organische oplos
middelen door onscha
delijke verdunners ei
genlijk in de weg? Vol
gens werkgevers is het 
technisch lang niet altijd 
haalbaar om alternatieve 
verven of lijmen te ge
bruiken. Dat wordt ech
ter van verschillende 
kanten weersproken. De 
twee grootste verffabri
kanten hebben nota bene 
zelf vorig jaar op het mi
nisterie van Sociale Za
ken meegedeeld dat er 
voldoende volwaardige 

over een 
plan om de 
risico's aan 
te pakken. 

van dit jaar publiceerde de arbeidsinspectie 
de resultaten van een onderzoek naar de na
leving van deze wet op het punt van oplos
middelen. Het blijkt dat van al le bedrijven 
die met gevaarlijke verdunners werken, 
slechts 37 procent zo'n risico-inventarisatie 
had gemaakt en slechts 11 procent een plan 
van aanpak. 
Woordvoerder Schilder van het Bureau Ar
bozorg Wonen vertelt hoe het er in die 
branche aan toe gaat: 'Werkgevers vinden 
dat duizelig worden van lijm inherent is aan 
het vak van stoffeerder, het hoort er gewoon 
bij. En wat zeker ook meespeelt is dat OPS 
niet onmiddell ijk dodelijk is.' 

alternatieve oplosmid
delarme verfproducten voorradig zijn. 
De Chemiewinkel in Amsterdam deed uit
voerig onderzoek naar de vervangings
mogelijkheden. Pieter van Broekhuizen: 
'Voor vele toepassingen bestaan heel goede 
alternatieven. Soms is de kwaliteit niet pre
cies hetzelfde, bijvoorbeeld bij vloerlijmen, 
maar wel voldoende, en dat is genoeg.' 
Dat vinden ook de werkgevers in de tapijt
en vloeren-branche. Zij pleiten voor een 
verbod op organische oplosmiddelen. In 
deze woonbranche speelt internationale 
concurrentie n"auwelijks een rol, en dat zal 
wel een belangrijk verschil zijn met andere 
bedrijfstakken. 
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Waarmee we beland zijn bij de zeerste teen 
van de werkgevers: de omzet. De verf een 
dubbeltje duurder of net iets minder glan
zend maken met alternatieve verdunners, 
kan ertoe leiden dat het marktaandeel terug
loopt ten opzichte van buitenlandse concur
renten op de Europese vrije markt. In de 
SER hebben de werkgevers dan ook voorge
teld dat hun concurrentiepositie mee moet 

wegen bij een eventuele vervangingsplicht. 
Ook staatssecretaris Linschoten stelde des
tijds al dat een verbod alleen mogelijk is als 
dat geldt voor de hele Europese Unie. 
Jan Marijnissen daarover: 'Het is de zoveel
ste keer dat de open grenzen als smoes ge
bruikt worden om goede maatregelen tegen 
te gaan. De slapste milieuregels, de laagste 
lonen, de slechtste arbeidsarbeidsomstan
digheden zie je tot norm verheven worden in 
Europa. Daar passen wij voor. ' 

'Het is onaanvaardbaar dat er 
Russische roulette gespeeld 
wordt met de gezondheid van 

werknemers' 

Staatssecretaris De Grave, de opvolger van 
Linschoten op Sociale Zaken, heeft toege
zegd nog voor het zomerreces aan de Twee
de Kamer te laten weten wat hij gaat doen 
met het SER-advies. Als het aan Marijnissen 
ligt, praat de Kamer daarover zo snel moge
lijk. De SP wil op zijn minst de vervangings
verplichting waartoe de meerderheid van de 
SER oproept: in de schilders- en wegmarke
ringsbranche, schadeherstelbedrijven en au
tospuiterijen, metaalindustrie, onderhoud
en installatiesector, woningstoffering, grafi
che industrie, schoonmaak en reiniging. 

Zelf zou Marijnissen liever een algemeen 
verbod invoeren. 'Dat schept tenminste dui
delijkheid voor alle betrokkenen. Wie denkt 
zwaarwegende argumenten te hebben om 
een uitzondering te rechtvaardigen, moet 
daar dan maar om komen vragen.' 
'Iedereen ziet nu de verschrikkelijke gevol
gen van het werken met asbest. Ook daar 
hebben de industrie en de overheid veel te 
lang economische belangen zwaarder laten 
wegen dan leven en welzijn van duizenden 
mensen. Deze tragedie mag niet herhaald 
worden. Het is onacceptabel dat er Russi
che roulette wordt gespeeld met de gezond

heid van werknemers om een paar centen 
extra winst. De overheid moet nu echt zijn 

werk doen en ingrijpen.' • 

In de Schevening

se wijk Duindorp 
trekt een buurtco
mité onder leiding 

van mijnheer De 
Jager ten strijde 
tegen de honden
poep op het aan
grenzende strand. 
De Jager en de zij
nen willen dat de gemeente 
er veel strenger op gaat 
toezien dat hondenbezitters 

van het consulta

tiebureau en ik 
ons enkele maan
den geleden af 

waarom de kleuter 
toch zo slecht 
groeide. Alles had
den we nagekeken 
en er leek niets 
aan de hand te 

zelf de uitwerpsels van hun 
viervoeter opruimen. Veel 
Duindorpers zijn namelijk Paul Jonas 

zijn. Totdat bloedonderzoek 
op antistoffen tegen spoel
worm antwoord gaf op het 
raadsel. Ivo had een spoel
worminfectie. Via bevuilde 
zandbak, handen en mond 

voor hun vrije tijd of vakantie 
aangewezen op dat strand. En met hen 
recreëren daar honderdduizenden toe-
risten. 
Niks bijzonders, denkt u vast. In hon
derden Nederlandse gemeenten wor
den immers acties ge-

waren de larfjes in zijn dar
men terechtgekomen. En ze hadden 
zich vandaaruit verspreid naar allerlei 
organen. Die verspreiding kan ervoor 
zorgen dat een spoelworminfectie bij 
de mens soms langdurig onverklaarde 

klachten kan veroorza
voerd tegen de glibbe
rige uitwerpselen. Toch 
is de Scheveningse 
kwestie wel van bijzon
der belang. Juist de 
combinatie van zand, 
hondenpoep en men-

Hondenpoep, 
een gevaar 

voorde 
gezondheid? 

ken zoals jeukplekken, 
buikpijn, hoest, moe-
heid of spierpijn. 
Na een à twee jaar 
gaat een spoelwormin
fectie vanzelf over. 

sen, maakt dat er meer aan de hand is 
dan bedreiging van de schoenzolen. De 
combinatie bedreigt namelijk ook de 
gezondheid. Vooral voor de gezondheid 
kinderen. Ziekte door hondenpoep 
komt vaker voor dan we denken. In 
deze uitwerpselen zitten namelijk vaak 
spoelwormeitjes. Daarin ontwikkelen 
zich bij wat hogere temperaturen larf
jes die ziekte kunnen veroorzaken bij 
de mens. 
Uit onderzoek blijkt dat 8 procent van 
de Nederlanders ooit een spoelworm
infectie heeft gehad. En ruim de helft 
van de zandbakken waarin kinderen 
spelen, blijkt te zijn besmet met de ei
tjes van deze parasiet! 
Zo vroegen de ouders van Ivo, de arts 

Maar een infectie voor
kómen is beter dan zó lang met klach
ten lopen, lijkt me. Zeker omdat medi
cijnen weinig helpen. 
Ik adviseer daarom honden en katten 
tweemaal per jaar te ontwormen (pups 
vaker), speelzand schoon te houden en 
handen te wassen en nagels te borste
len na buiten spelen en tuinieren . En ik 
ben het er helemaal mee eens dat we 
alles moeten doen om te voorkomen 
dat hondenpoep terechtkomt in zand
bakken of op het strand. 
Toegegeven, vergeleken bij de ellende 
door de bezuinigingen van Kok en zijn 
paarse ploeg, valt het gevaar van 
spoelwormen voor de volksgezondheid 
erg mee. Maar toch blijft het oppassen 
geblazen. • 

SP-nieuws, acties, opinies en 
discussies dagelijks vers op 
Internet: http://www.sp.nl 
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Steeds meer geld 
voor steeds minder 

OV·kaart 

De SP-fluitjes en het op
sporlngsverzoek voor Jo 

R. (Ritzen) -gezocht we
gens het aanzetten tot 
zwartrijden - vonden gretig 
aftrek bij de studentende
monstratie tegen het verder 
uitkleden van de OV-kaart. 
Ritzen wil 220 miljoen be
zuinigen op de vervoerskos
ten voor studenten. Daarbij 
speelt onder andere het 
voorstel om de keuze tus
sen week- of weekendkaart 
af te schaffen. Nu kunnen 
studenten zelf kiezen welke 
kaart ze nemen. Ritzen wil 
alle uitwonende studenten 
de goedkopere weekend
kaart opdringen. Voor velen 
is dat echter een ramp om
dat ze weliswaar uitwonend 
zijn, maar een kamer of huls 
hebben op forse afstand van 
hun opleiding. 
In zijn toespraak bij de pro
testdemonstratie op 15 mei 
concludeerde SP-kamerlid 
Reml Poppe dat studenten 
steeds méér moeten beta
len voor een kaart die 
steeds minder waard Is. 'Als 
een winkelier zo met zijn 
klanten omging, was hij 
snel failliet. Maar Ritzen 
werkt met gedwongen win
kelnering voor een bar 
slecht product. ' Poppe be
loofde zich te zullen Inzetten 
voor een oplossing die de 
bewegingsvrijheid van de 
studenten zo goed mogelijk 
In stand houdt. 
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Naar een betere Sociale Dienst 

De werkdruk bij de Rotter
damse Sociale Dienst moet 

omlaag. Het gemeentebestuur 
moet geld uittrekken voor extra 
personeel. Procedures dienen 
sterk vereenvoudigd te worden, 
de samenwerking tussen Sociale 
Dienst en Arbeidsbureau moet 
beter en cliënten moeten auto
matisch kwijtschelding krijgen 
van gemeentelijke heffingen. 
Dat zijn enkele van de vijftien 
aanbevelingen die de SP-ge-

meenteraadsfractie doet in het 
rapport 'Naar een goed lopende 
Sociale Dienst.' Het rapport is 
gebaseerd op ruim 200 klachten 
van cliënten en ambtenaren die 
verzameld zijn in een speciale 
'klachten week.' 
De aanbevelingen van de SP 
zullen aan de orde komen in 
een vergadering van de Rotter
damse raadscommissie voor 
sociale zaken. 

V&D verleidt PvdA 
en D66 tot 

uitverkoop principes 

Extra korting voor project 

ontwikkelaars' en 'princi· 
pes tegen afbraakprijzen' viel 
op 21 mei te lezen op de gevel· 
wand van een tijdelijke winkel 
aan de Grote Markt in Gronin· 
gen. De winkel - Smink & Pie· 
ters genoemd naar wethouders 
van respectievelijk PvdA en 
D66- was een SP-protest tegen 
de plannen voor de bouw van 
een parkeergarage onder de 
Grote Markt. PvdA en D66 wa· 
ren hier altijd tegen, maar willen 
nu zwichten voor de eis van 
V &D dat er een parkeergarage 
moet komen met een uitgang in 
haar nieuwe 'top-store'. De SP 
spreekt van 'protserige verspil· 
ling' en is tegen de parkeergara· 
ge 'die alleen maar meer auto's 
naar de stad lokt'. Vanaf de eer· 
ste presentatie van de omstreden 
plannen ijvert de partij ervoor 
dat de Groningers er in een refe· 
rendum over kunnen beslissen. 

'Tegenstemmen-tour' zingend afgesloten 

Vreselijk goed', noemt Jan 
Marijnissen de tour die hij 

op 25 mei afsloot in zijn woon
plaats Oss. In een klein half 
jaar heeft Marijnissen niet 
minder dan 24 steden aange
daan om er met journalisten en 
belangstellenden te discussië
ren over zijn boek 'Tegenstem
men'. Marijnissen: 'De op
komst was enorm, altijd mini
maal een kleine honderd men-

TR I BUNE 6 

sen, de organisatie was perfect 
en de steeds nieuwe journalis
ten die kritische vragen stelden 
over het boek maakten elke 
avond anders.' 
Het slot van tour was iets bij
zonders. Cabaretier Dolf Jan
sen presenteerde de bijeen
komst en zanger Gé Reinders -
die de tour muzikaal begeleid
de- ondervroeg Marijnissen. 
In ruil daarvoor had de SP-

JUNI 1 9 9 7 

voorzitter moeten toezeggen 
een lied te zingen. Dat werd 
'Kindertehuis St. Vitus' van 
Alexander Curly, door Marij
nissen indringend ten gehore 
gebrachtHoe vermoeiend de 
tour ook geweest is naast al het 
andere werk, Marijnissen kon
digde meteen een nieuwe aan 
voor het najaar. Het onderwerp 
zal dan zijn de toenemende 
tweedeling. 
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Steeds meer Euro-Nee-activiteiten 

Nu de Europese top van 
regeringsleiders op 14 

en 15 juni In Amsterdam 
onder voorzitterschap van 
premier Kok nadert, nemen 
ook de euro-protestactles 
toe. 

Naast opinie-peilingen die 
aangeven dat een meerderheid 
van de Nederlandse bevolking 
niet voelt voor overdracht van 
meer bevoegdheden aan de 
Europese Unie, zijn er nu ook 
zichtbare tekenen van verzet 
Enkele tienduizenden mensen 
hebben inmiddels de Euro-Nee
petitie ondertekend voor een 

ederlands referendum over de 
Europese integratie. In een 
groot aantal plaatsen wordt op 

initiatief van de SP in 
'euro-debatten' 

gediscussieerd 
tussen voor- en 

tegenstanders van 
de euro en de op 

stapel staande Europese 
muntunie. Tijdens de informele 
euro-top in Noordwijk eind mei 
begroeven actievoerders van de 
Euro-Nee-campagne een kolos
ale euro op het Noordzee

strand. Op vakbandsbijeen
komsten klinken buitengewoon 
ernstige kritieken op de Euro-

pese gelijkschakeling en de 
gevolgen daarvan voor de men
sen met en zonder baan. Op 28 
mei demonstreerden in heel 
Europa vakbondsleden voor 
een sociaal Europa. In Neder
land werd gemanifesteerd bij 
de Nederlandse Bank. Op dit 
moment komen vanuit verschil
lende landen demonstranten 
tegen werkloosheid en uitslui
ting in de Europese Unie Ne
derland binnengelopen, onder
weg naar Amsterdam. Daar 
geeft oud-vakhondsvoorman 
Herman Bode op 14 juni op de 
Dam het startsein voor een 
internationale protestdemon
stratie tegen de wijze waarop 
de Europese eenwording zijn 
beslag dreigt te krijgen. Er 
worden naast duizenden Neder
landse demonstranten ook een 
groot aantal deelnemers ver
wacht uit andere Europese 
landen. De SP organiseert van
uit verschillende plaatsen goed
kope bustrips naar Amsterdam. 
Onder de demonstranten zullen 
ook de deelnemers aan de inter
nationale conferentie zijn die 
de SP op 14 en 15 juni organi
seert in Amsterdam. In de 
Beurs van Eerlage overleggen 
vertegenwoordigers van pro
gressieve politieke partijen, 

21.000 
19.197 Leden was de exacte stand tijdens het zesde . 
SP-congres op 8 juni 1996. Een jaar latêr .is clat aan· 
tal allang achterhaald: eind mei '97 kon de SP het 
21.000• lid verwelkomen en daarmee haar reputatie 
als snelst-groeiende partij van Nederland bevestigen. 
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wetenschappers en activisten 
uit Europa over 'progressieve 
alternatieven voor de neolibera
le Europese Unie' . Onder de 
sprekers onder andere Chris
tophe Aguiton, internationaal 
coördinator van de Marsen 
tegen werkloosheid en uitslui
ting en SP-voorzitter Jan Marij
nissen . Bijdragen aan de confe
rentie zijn onder meer afkom
stig van Alfred Kleinknecht, 
professor aan de Universiteit 
van Amsterdam, Laszlo Andor 
van de Universiteit van Boeda
pest, Arjo Klamer, voormalig 
hoogleraar aan de George Was
hington University in Amerika 
en tegenwoordig werkzaam op 
de Rotterdamse Erasmus-uni
versiteit, professor Joachim 
Bisschoff van de Universiteit 
van Hamburg en Dick Degen
kamp, hoogleraar van de Rijks
universiteit Groningen. Onder 
de deelnemers verder Col in 
Hines, oud-Greenpeace-voor
man en tegenwoordig optre
dend voor het International 
Forum on Globalization, Alan 
Simpson, linksbuiten in het 
Britse Lagerhuis voor Labour 
en Dag Selerstad, voorman van 
de Noorse Socialistische Link
se Partij en de succesvolle 
Euro-nee-beweging. Deelname 
is verder toegezegd door Ka
merleden, europarlementariërs 
en Europa-specialisten van 
socialistische, communistische 
en groene partijen uit Europa. 
De conferentie sluit aan bij een 
reeks activiteiten om het verzet 
beter te bundelen tegen de start 
van de komende Muntunie en 
andere onwenselijke ontwikke
lingen. 
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Het Rotterdamse sport-
fondsenbad Zuidplein 
blijft waarschijnlijk open. 
Naar aanleiding van een 
motie van de SP zegden 
burgemeester en wet-
houders 600.000 gulden 
steun toe. 

Goed nieuws voor 
Utrechtenaren die hun 
inschrijving voor een 
huurwoning per ongeluk 
lieten verlopen. Zij wor-
den met terugwerkende 
kracht weer genoteerd 
als woningzoekende. De 
Woonservice van de 
gemeente Utrecht gooi-
de mensen die hun in-
schrijving niet tijdig ver-
lengden van de lijst, 
zonder ze hiervan op de 
hoogte te stellen. De SP-
raadsfractie wees erop 
dat dit indruist tegen de 
gemeentewet. 

Huurders van 72 
woningen in de Tilburgse 
Textielbuurt verzetten 
zich met hulp van de SP 
tegen de geplande sloop 
van hun huizen. Deze 
zouden plaats moeten 
maken voor 42 nieuwe -
en vooral duurdere -
woningen, waarmee de 
wethouder van 
Volkshuisvesting (Groen-
Links) de armoede in de 
buurt denkt terug te 
dringen. Vergelijkbare 
plannen in een andere 
buurt zijn voorheen al 
succesvol tegengegaan. 

De gedoogzone voor 
heroïneprostituees in 
Heerlen gaat niet door. 
Na een maandenlange 
bezetting van de 
'afwerkplek' door 
buurtbewoners en 
SP-raadsleden is dit 
omstreden project 
komen te vervallen. 
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Carl 

'Ik ben blij dat ik in de 
gevangenis heb gezeten' 

Carl Nlehaus (37) is geboren in het 

Zuid-Afrikaanse Zeerust. Als student 
voerde hij actie voor non-raciaal 
onderwijs en de vrijlating van Man
dela. Weggestuurd van de universi

telt werd Nlehaus In 1980 lid van 
het ANC. In 1983 werd hij met zijn 
verloofde gearresteerd en wegens 
hoogverraad veroordeeld. In de ge

vangenis deed Niehaus twee theolo
gische studies. Na zijn vrijlating 
werd hij hoofd voorlichting van het 
ANC en In 1994 parlementslid. Sinds 

begin 1997 Is hij ambassadeur van 

Zuid-Afrika In Nederland. Zijn auto
blografie verscheen In Nederlandse 
vertaling: 'Vechten voor Hoop'. 
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Naast Afrikaner, ben ik 
vooral Zuid-Afrikaan. 
Hopelijk een Zuid-Afri
kaan die op een bepaald 

tijdstip in de geschiedenis een positieve bij
drage, hoe klein ook, heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van zijn land. Hoewel mijn le
ven grote veranderingen gekend heeft, ben 
ik- naar mijn gevoel- altijd consequent ge
bleven. Consequent in het streven naar een 
niet-raciale, meer rechtvaardige samenle
ving en de bestrijding van de geweldige ar
moede in Zuid-Afrika. Ik denk niet dat ik 
vandaag als ambassadeur iemand anders 
ben dan toen ik in de gevangenis zat. 
Apartheid was bij de wet geregeld. Maar je 
leerde op school, in de kerk en van de poli
tiek dat apartheid de natuurlijke orde der 
dingen was, gebaseerd op de bijbel. Ik heb 

T RIBUNE J U N I 199 7 

het geluk gehad ervaringen op te doen, die 
andere jonge blanken misschien niet had· 
den. De gelegenheid om de zwarte woon· 
buurten in te gaan, betrokken te raken bij 
acties. Mijn keuze tégen apartheid ging niet 
van de ene dag op de andere. Het is een pro· 
ces van enkele jaren geweest. Uiteindelijk 
werd ik op mijn twintigste lid van het ANC 
en ging ik ook deelnemen aan de gewapende 
strijd. Ik sloot me aan bij Umkhonto We Si· 
zwe, de militaire vleugel van het Afrikaans 
Nationaal Congres en was betrokken bij het 
ondergronds verzamelen en verspreiden van 
inlichtingen. Vanwege deze activiteiten 
werd ik op mijn drieëntwintigste gearres
teerd en veroordeeld tot vijftien jaar gevan
genisstraf. Uiteindelijk heb ik acht jaar vast· 
gezeten. Het regime in de gevangenis was 
heel streng. De bewakers zagen me als een 
verrader van mijn volk en mijn land. Maar 
ik ben geen verrader. Het werkelijke verraad 

was de onderdrukking van de meerderheid 
door een klein groepje mensen. Apartheid 
heeft de Afrikaners tot vijand gemaakt van 
de meerderheid van hun eigen landgenoten. 
Ik heb geprobeerd de Afrikaners daarvan te 
bevrijden. 
Hoe moeilijk het ook was, achteraf ben ik 
heel blij dat ik in de gevangenis gezeten heb. 
Blij dat ik kan zeggen: ze hebben me opge· 
sloten, omdat ik niet bereid was de apart· 
heid te ondersteunen. Natuurlijk is het nu 
makkelijker te verwerken, omdat we veel 
van de idealen waarvoor we vochten, gerea· 
liseerd hebben. We zijn erin geslaagd in 
Zuid-Afrika de democratie te vestigen. 
Twee weken na mijn vrijlating kon ik gaan 
werken als woordvoerder van het ANC. Een 
fantastische baan en een grote uitdaging! 
Van heel nabij mocht ik deelnemen aan een 
belangrijk tijdperk in de geschiedenis van 
Zuid-Afrika, samenwerken met president 
Mandela. Dat was een groot voorrecht. 
Mandela is het symbool van de strijd tegen 
apartheid, maar je komt nog meer van hem 
onder de indruk als je hem persoonlijk leert 
kennen. Dan ontdèk je dat hij ook een ge
weldig mens is. Heel warm, meelevend, een 
man met gevoel. De mens Nelson Mandela 
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i nog indrukwekkender dan het symbool 
Nelson Mandela. Zo'n groot deel van je le
ven gevangen zitten en er dan toch uitkomen 
met zóveel enthousiasme, zóveel energie en 
het vermogen om orde te scheppen in het 

land. Hij is waarschijnlijk de grootste leider 
van deze eeuw. 
Toch zijn er gevaren die Zuid-Afrika bedrei
gen. De rechtse groepen, zoals de Afrikaner 
Weer tands Beweging, zijn gevaarlijk om
dat ze geweld kunnen gebruiken. Maar de 
AWB heeft veel van haar kracht verloren. 
Dat komt door de aanpak van president 
Mandela. Geen directe confrontatie, maar 
reed opnieuw de dialoog aangaan. Met 

hen praten over hun politieke idealen en de 
inpasbaarheid daarvan in de nieuwe situatie. 
In dat proces heeft de meerderheid van de 
Afrikaners ingezien dat hun streven naar een 
blanke volksstaat niet praktisch is, maar zin
loo . Dat beseft ook generaal Viljoen, de lei
der van het Vrijheidsfront. Hij speelt van
daag de dag zelfs een constructieve rol in het 
parlement en zet zich in voor de bescher
ming van de cultuur en de taal van de Afri
kaners als minderheid in een groot land. De 
verhouding met Inkatha-leider Buthelezi is 
eveneens verbeterd. Dat kwam onder andere 
doordat president Mandela, toen ruj met de 
vice-president naar het buitenland moest, 
Buthelezi heeft gevraagd hem tijdelijk te 
vervangen. Je ziet dat het politieke geweld 
in Kwazulu/Natal tussen ANC- en Inkatha
aanhanger afneemt. 
Het grootste gevaar dat Zuid-Afrika be
dreigt zijn niet de AWB, het Vrijheidsfront 
oflnkatha. Het grootste gevaar is de enorme 
sociale nood . Democratie moet gefundeerd 
zijn op een bloeiende econooUe, die ten goe
de komt aan iedereen. We moeten die socia
le nood dus lenigen, wil de democratie in 
Zuid-Afrika over twintig jaar nog bestaan. 
De kloof tussen arm en rijk is enorm en ver
andering kost tijd. Maar belangrijk is dat 
mensen over een paar jaar zeggen: het is nog 
niet helemaal zoals het moet, maar ik ben nu 
toch beter af Gelukkig beseffen de bewo
ners van de townships dat 48 jaar apartheid 
niet in één dag ongedaan kan worden ge
maakt. In de gezondheidszorg en het onder
wij zie je de vooruitgang nu al, vooral op 
het platteland. Verleden jaar hebben we 
300.000 gezinnen aangesloten op het elek
triciteitsnet. Ook zijn al heel veel mensen 
voorzien van stromend water. Huisvesting 
gaat veel langzamer. Het heeft moeite ge
kost om de financiering rond te krijgen tus
sen de overheid en de private sector, maar 
dat verloopt nu beter. Dit jaar wordt het 
huisvestingsbudget voor het eerst volledig 
benut. We werken hard aan verbetering van 

de levensomstandigheden, maar dat gaat 

traag . 
Vooral 

doordat 
onzeecono
oUe er zwak

ker voorstaat 
dan we dach
ten. Gelukkig 
nemen de buiten
landse investerin
gen toe. Vanuit 
Nederland zijn ze 
helaas nog niet zo 
omvangrijk, maar de 
laatste maanden is er 
steeds meer interesse. 
Daarn~;tast zijn de hui
dige onderhandelin
gen over een vrij
handelsovereen
komst met de 
Europese 
Unie voor ons 
van groot be
lang. Nederland 
staat er positief te
genover, maar som
mige Europese landen 
vrezen voor de concurrentie 
van onze producten. 
We proberen een rechtvaardi
ge samenleving op te bouwen, 
de mensen een beter leven te 
geven. Daar hebben de bevrij
dingsorganisaties jarenlang voor 
gevochten. Maar er is de laatste ja
ren veel veranderd in de wereld. We 
trachten te bereiken wat praktisch 
haalbaar is, zonder het grote ideaal los 
te laten. We hebben geld en dus investeer
ders nodig om onze mensen te helpen. 
Daarvoor moet je je aanpassen aan de 
markteconomie. Enerzijds proberen we 
gunstige omstandigheden voor beleggers te 
scheppen, anderzijds willen we dat een be
hoorlijk deel van die winst terugvloeit naar 
het volk. Want het gaat ons om betere huis
vesting, beter onderwijs, betere gezond
heidszorg. Er is geen sprake van een onge
breidelde markteconomie in Zuid-Afrika, 
maar er is wél de erkenning van de realiteit. 
We willen in ieder geval geen experimenten 
herhalen die elders niet gewerkt hebben. 
Van de fouten in andere landen hebben we 
geleerd. De kracht van de nieuwe regering 
is, dat zij is toegewijd aan de mensenrechten 
en aan een programma voor wederopbouw 
en ontwikkeling, zonder dogmatisch te zijn. 
We proberen op een reali s
tische, haalbare wijze onze 
idealen te verwezenlijken 
in de wereld van 1997. 
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l Het is eerder regel dan uitzondering. De huren gaan omhoog en 
~ het onderhoud omlaag. Gevolg: een wurgend probleem van on· c: 

~ betaalbaarheid. Al in 1994 stelde SP-kamerlid Remi Poppe vast 
.s 

~ dat 'de huurder aan het verzuipen' 
j was. Weliswaar is er sindsdien, onder 
~ druk van vele acties, het een en ander 
~ 

,!! veranderd. Maar bij lange na niet vol· 
doende. Daarom, vrij naar Remi Poppe: ' 

Ontwikkeling van huren en 
inkomens 1990-1996 
Indexcijfers 
1990=100 
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'De eerste massazitting van de huurcommis
ie hebben we achter de rug. De uitspraken 

komen nog, maar nu al hebben we winst ge
boekt. Iedereen in de wijk praat over de gi
gantische onderhoudsactiviteit.' Peter van 

Zutphen, Nul is Genoeg-actiecoördinator in 
Heerlen, heeft het over de oude mijnwer
kerskolonie De Molenberg. Een wijk met 
veel vooroorlogse bouw en een aantal 'tijde
lijke' noodwoningen van kort na de oorlog. 
Totaal zo'n 1200 slecht onderhouden hui
zen, die niettemin elk jaar goed zijn voor 
een forse huurverhoging. 
Vorig jaar eiste woningbouwvereniging 
Heerlen 5,5 procent. En dat pikten de huur
ders niet. Op een vergadering van 150 wijk
bewoners klonk het startschot voor een vast
beraden actie. Van Zutphen: 'Zeshonderd
zesendertig mensen vulden een Stopkaart in 
om de huurverhoging te weigeren. De kaar
ten werden aangeboden aan woningbouw
directeur Perlitius. Die verklaarde arrogant 
zich er niets van aan te zullen trekken. En 
inderdaad werd ook bij de weiger
aars de verhoogde huur van de 
rekening gehaald. Sinds
dien gaan wij elke 
maand bij de 
mensen 
langs 

met voorgedrukte terugboekings-verzoe

ken. Ook startten we een actie vanwege de 
onderhoudsklachten. Die leverde 451 be
zwaarschriften op. Perlitius deed vervolgens 
zijn best om de actiebereidheid verder te 

vergroten door te zeggen dat het 'allemaal 
klachten van geringe aard zijn waarvan er 
maar twee eerder zijn gemeld'. De mensen 
weten wel beter en de huurcommissie con
cludeerde bij de eerste 46 bezwaarschriften 
dat 34 ervan 'ernstige en belangrijke klach
ten' bevatten.' 

'Huurders van nu betalen 
niet alleen hun eigen 
woning, maar ook 
de nieuwbouw 
van straks' 

De Molenberg is geen uitzondering, weet 

SP-kamerlid Remi Poppe. 'Sociale volks
huisvesters bestaan niet meer. Ze werken al
lemaal als commerciële projectontwikke
laars. We moeten als marktpartij geld reser
veren, zeggen de corporaties. Dat bete-
kent bezuinigen op onderhoud en 
het betekent dat de huur-
ders van nu niet al
leen hun eigen 
woning 
be-



OZB jaagt huren 
verder omhoog 
De inflatie over vorig jaar is officieel 
vastgesteld op 2,1 procent. De huur

verhoging van 1 juli aanstaande 
komt daar ver boven ult. Hoeveel 
precies, Is nog niet duidelijk. Staats

secretaris Tommei sprak eerst van 
3,5 procent, toen van 3,6 en het 
laatste - onbevestigde - cijfer Is 3,8 
procent. Klopt dat, dan Is verhoging 

even groot als vorig jaar. Van de 
fraaie woorden van Tommei Is dan 
niets overgebleven. De extra stijging 
Is het gevolg van de verhoging van 

de onroerende-zaakbelasting (OZB) 
door de gemeenten. Ook de woning
corporaties worden daardoor getrof
fen - en schulven vervolgens de 
rekening door naar de huurders. 

talen, maar ook de 
nieuwbouw van 
straks. Het enige ver
schil met de particu
liere huisbaas is dat 
de corporaties nog de 
plicht hebben om de 
'doelgroep' te huis
vesten. ' 
Sinds zijn intrede in 
de Tweede Kamer in 

Remi Poppe 

1994 geldt Poppe als de felste opponent van 
het paarse volkshuisvestingsbeleid. Zijn op
treden heeft er in ieder geval voor gezorgd 
dat het debat over de betaaibaarheid van de 
huren is teruggekeerd in de Kamer. Poppe: 
'Toen ik in 1994 riep De huurder verzuipt, 
antwoordde staatssecretaris Tommei dat ie
dereen recht heeft op zijn eigen demagogie. 

men wij over tien, vijftien jaar in de proble
men.' 

De druk van de vele acties rond de onbetaal
baarheid van de huren heeft de huursubsi
diewet verbeterd. Dat concludeert ook Pop
pe. Toch is hij niet optimistisch: 'Het is maar 
een tijdelijke, kleine adempauze die niet 
toevallig samenvalt met de verkiezingen. 
De problemen zijn er niet mee weggeno
men.' Poppe vindt dat de overheid zich weer 
verantwoordelijk stellen voor de volkshuis
vesting. 'Sociaal-democraat Wibaut zei in 
1904 dat het een kwestie van beschaving is 
dat de overheid haar verantwoordelijkheid 
neemt voor de huisvesting van de werkende 
klasse. Ik concludeer dat die beschaving in 
1994 is weggegooid. We zullen er stevig 
voor moeten vechten dat hij terugkomt.' 

'Het huurbeleid van de 
overheid is hét schandaal van 

de jaren negentig' 

Ger Wouters 

Vechten voor betaal
bare en goede huur
woningen, daartoe 
roept ook de Nationa
le Huurkrant ' 97 op, 
die onlangs zijn weg 
heeft gevonden naar 
550.000 brievenbus
sen. 'Kwaad over de 
huurverhoging? Doe 
er wat aan!' roept de 

voorpagina. Bij de krant- een uitgave van 
Nul is Genoeg- zitten een Stopkaart en een 
Ophoudeni -kaart De eerste is voor de ver
huurder. De afzender laat ermee weten dat 
hij de huurverhoging weigert totdat de huur
commissie er ui tspraak over doet. De Op
houden!-kaart is gericht aan staatssecretaris 
Tommei en de Tweede Kamer. 

Verdeling huurwoningen naar 

'Het huurbeleid van 
de overheid is hét 
schandaal van de ja
ren negentig,' stelt 
Ger Wouters, lande
lij k coördinator van 
Nul is Genoeg en SP
bestuurslid. 'Dat zie 
je in talloze wijken 
waarvan De Molen
berg een treffend 
voorbeeld is, met hu
ren van 700 tot 800 prijsklasse (in% van het totaal) 

0 Huur tot 300 gulden 
0 van 300 tot 400 gulden 

0 van 400 tot 500 gulden 

0 van 500 tot 600 gulden 
van 600 tot 700 gulden 

• boven 700 gulden 

gulden voor vooroor
logse woningen die 
slecht onderhouden 
en dramatisch slecht 
gerenoveerd zijn.' 
Vanaf 1990 zijn de 

'Er dreigt een 
huurverhogings-
festijn los te 
barsten' 
Na vele jaren van schaven en hak-
ken wordt op 1 juli de huursubsidie 

verbeterd. Opmerkelijk, want op 
basis van het regeerakkoord zou er 
nog eens 200 miljoen bezuinigd 

I i moeten worden. In plaats daarvan 
stijgen de uitgaven nu met 800 
miljoen. Van de nieuwe regels gaat 
een groot deel van de subsidie-ont-

vangers profiteren. Gedupeerden zijn 
er echter ook: er wordt veel strenger 
gekeken naar het vermogen. Het 
recht op subsidie vervalt bij een 
vermogen boven 38.000 (alleen-
staande) of 56.000 gulden (gezin). 
Voor 65-plussers gelden aparte gren-

zen: 65.000 of 90.000. BIJ de bere-
kenlng van het vermogen telt ook de 
waarde mee van een auto of caravan 
en ook het spaargeld van de lnwo-

:i 
nende mlnderjarige kinderen. 
'De nieuwe huursubsidiewet Is een 
verbetering, maar hij staat nog erg 

ver af van ons voorstel ,' concludeert 
SP-kamerlid Poppe. 'WIJ pleiten voor 
een terugkeer naar de normen zoals 
die golden In de jaren zeventig, toen 
de huursubsidie Is Ingesteld. ' 
Andere kritiek op de subsidieregels 

komt van professor Prlemus van de 
Technische Universiteit Delft. Hij 
waarschuwt voor een 'huurver-
hogingsfestljn dat dreigt los te bar-
sten'. Ook vreest Prlemus dat de 

kosten van de huursubsidielasten de 
komende jaren explosief zullen stij-
gen. Het gevolg daarvan zal een 
roep zijn om draconische bezulnl-
gingsmaatregelen en wellicht het 
einde van de huursubsidieregeling 

als volkshulsvestingslnstrument. 

gemiddeld met 39,4 procent gestegen, nog 
zonder de verhoging van dit jaar. Wouters: 
'Veel mensen zijn door die ontwikkeling 
enorm in de problemen gekomen. De huur· 

. der is echt de verschoppeling van dit kabinet 
en het vorige.' Nul is Genoeg voert de strijd 
hiertegen vanaf 1993. Wouters: 'De rege· 
ring-Lubbers/Kok had de huren in vier jaar 
ruim 20 procent omhoog gejaagd en zicht op 
een beter be1eid ontbrak totaal. Voor ons als 
SP was dat ontoelaatbaar. En dus namen we 

! 

i 

Nu spreekt Tommei 
zelf over het wurgen
de probleem van de 
onbetaalbare huren. 
De pest is alleen dat 
de Kamer zichzelf 
buitenspel heeft gezet 
bij de bruteringsope
ratie en het 'akkoord 
van Heemskerk' dat 
de corporaties recht 
geeft op minimaal 3,5 
procent huurverho
ging per jaar. Tommei 
heeft nu vriendel ijk 
gevraagd of het dit 
jaar ietsje minder 
mag zijn. Nee dus, 
zeggen de corpora
ties, want anders ko- huren in Nederland het initiatief voor Nul is Genoeg.' 
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Het comité startte met een volkspetitie aan 

de Tweede Kamer die ondertekend werd 
door een kwart miljoen mensen. In de jaren 
die volgden schoof het accent meer in de 
richting van de verhuurders. In overlegsitua

ties en in heel veel acties kregen die te ma
ken met Nul is Genoeg. Wouters: 'De wo
ningcorporaties zijn er voor de huurders, 
zeggen ze. Wij maakten duidelijk dat ze zich 
dan anders moeten opstellen. Bovendien 
krijgen ze steeds meer vrijheid in het vast
tellen van de huurverhoging. Ze worden er 

dus ook steeds meer verantwoordelijk voor.' 
De balans opmakend na vier jaar huuractie 
en met een nieuwe ronde aan de gang, toont 
Wouters zich 'redelijk tevreden'. 'We wis
ten vooraf dat het een taaie strijd zou wor
den. Gewonnen hebben we hem nog niet. 
Maar wel hebben we heel veel plaatselijke 
uccessen geboekt: variërend van onder

houd dat eindelijk aangepakt wordt tot cor
poraties die hun verhogingsplannen naar be
neden bijstellen en huurcommissies die de 
huurders gelijk geven. Vorigjaar is gebleken 
dat weigering van huurverhoging gekoppeld 
aan een beroep op de huurcommissie een 
probaat actiemiddel is. Veel verhuurders 
zijn er behoorlijk zenuwachtig van gewor
den. Dit jaar hebben we de actie verder ge
perfectioneerd en er een aspect aan toege
voegd: de protestkaart voor de politiek. We 
rekenen op méér dan een verdubbeling van 
het aantal deelnemers tot 50.000. En ver
wachten ook meer dan twee keer zoveel te 

bereiken.' • 

Huurverhoging? 
Maak bezwaar! 
Op 1 juli mogen de huren omhoog 
met maximaal 6,5 procent. Een 
ondergrens is er niet: huurverlaging 
mag ook. Tegen de huurverhoging 
kan bezwaar gemaakt worden. Dat 
moet gebeuren biJ de verhuurder, 
vóór 12 augustus. Een tormuller 
hiervoor is te krijgen bij de huurcom
missie. De verhuurder stuurt de 
bezwaren door naar de huurcommis
sie. Die wijst de verhoging af als de 
maximaal redelijk huur wordt over
schreden, of als er sprake Is van 
ernstige gebreken aan de woning. In 
andere situaties zal de huurverho
ging wél toegestaan worden. Zolang 
er nog geen uitspraak Is van de 
huurcommissie, heeft de huurder het 
recht de oude huur te blijven beta
len. Bezwaar aantekenen tegen de 
huurverhoging is (nog) gratis. 

Bij sommige men
sen loopt ook echt 
alles fout, wat 
maar verkeerd kan 

gaan. Neem de 45-
jarige Peter. Bijna 
20 jaar had hij ge
werkt als zonwe
ringsmonteur tot 
hij in 1990 zijn 

tegen. En daarop 
werd onlangs een 
opmerkelijke be
slissing genomen. 

De terugvordering 
over de periode 
vóór 1 augustus 
1996 vervalt, maar 
die over de maan
den ná deze datum 

blijft gehandhaafd. Het GAK 
gaf eerlijk toe zelf de fout ge
maakt te hebben en erkende 

baan niet meer aankon door 
schouder- en nekklachten. 
Terwijl hij daarvoor nog onder 
behandeling was, stuurde de 
controle-arts hem toch aan 
het werk. Rond de Ziektewet- Piet Brauer 

ook dat Peter redelijkerwijs 
niet had kunnen weten dat hij 
te veel ontving. Dat deson-

uitkering ontstond vervol-
gens een juridisch gevecht dat pas na 
vijf jaar door de Centra le Raad van Be
roep werd beslist- in het voordeel van 
Peter. Na het Ziekengeld volgde de 
WAO. Maar ook hierbij was beroep en 
hoger beroep nodig voordat het GAK 
overstag ging. De uitkomst was een ge
deeltelijke WAO-uitkering die te klein 

danks de terugvordering over 
de periode vanaf 1 augustus 1996 toch 
blijft staan, komt door de Wet Boeten, 
die op deze datum inging en die nieuwe 
regels stelt voor terugvordering van ten 
onrechte betaalde uitkeringen. De Wet 
Boeten bepaalt dat er altijd teruggevor
derd moet worden, behalve als er zeer 
dringende redenen zijn om dat niet te 

was om van te leven. 
Dus vroeg Peter een 
aanvullende WW-uitke
ring aan. En u raadt het 
al, ook die werd pas 
toegekend nadat er 
een bezwaarschrift aan 
te pas was gekomen. 

'Waarom 
strenge boetes 

terwijl het 
jouw schuld 
niet was?' 

doen. Bij die redenen 
mag je alleen denken 
aan persoonlijke om
standigheden zoals een 
ernstig ongeval of ziek
te. In alle andere geval
len kent de wet geen 
pardon. 

Nadat de uitkeringen jarenlang ten on
rechte waren geweigerd, werd er vervol
gens een andere fout gemaakt. Peter 
kreeg te veel uitbetaald. Het GAK was er 
namelijk achter gekomen dat de WW-uit
kering onder het minimum zat en had er 
- uit eigen beweging - via de 'kopjes
regeling' een toeslag op gegeven. Daar
bij was men echter vergeten rekening te 
houden met het beetje WAO dat Peter 
uitbetaald kreeg. Per saldo was er daar
door anderhalf jaar lang 52 gulden bru
to per maand te veel betaald. En hoewel 
de fout helemaal bij het GAK lag, be
sloot deze instantie toch het geld terug 

Naast de verruiming van de terugvorde
ringsmogelijkheden, geeft de Wet Boe
ten nog meer bevoegdheden aan de 
uitkeringsinstanties. Ook het tempo 
van terugbetalen is nu aan regels en 
termijnen gebonden. Daardoor kan nu 
zelfs geëist worden dat vermogensbe
standdelen van meer dan 2500 gulden 
- bijvoorbeeld een auto -verkocht wor
den om een vordering tijdig terug te 
kunnen betalen. Bij Peter speelde dat 
niet: zijn 'schuld' was maar klein. Maar 
ook zijn verhaal geeft al duidelijk aan 
dat de Wet Boeten - die vanaf 1 juli 
1997 ook geldt voor de gemeentelijke 

te vorderen van Peter. sociale diensten - nog voor heel veel 
Namens hem maakte ik hier bezwaar ellende zal zorgen. • 

Tip: Girogluren en huursubsidie 
BIJ te veel vermogen vervalt het recht op huursubsidie. Dat Is In de nieuwe Huur
subsidiewet geregeld. BIJ de subsidie-aanvraag vragen veel verhuurders daarom 
om giro-afschriften en andere bewijzen van het 'vermogen' . Dit 'glrogluren' hoeft 
u niet te accepteren. De verhuurder moet u uitleggen wat onder vermogen ver
staan wordt, en u vult zelf het totaalbedrag In zonder dit te specificeren. Alleen de 
belastingdienst mag het vermogen controleren! 
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Meer zekerheid voor langkampeerders 

Camping 't Gouden Hert, nu Chaletpark Bellevue 

RECRON (recreatieondeme
mers), ANWB en Consu

mentenbond zijn eruit: er ko
men betere voorwaarden voor 
de huurders van een vaste 
staanplaats op de campings. 
Tariefsverhogingen moeten 
voortaan drie jaar tevoren 
gemeld worden en ' herstructu
rering' (vaak tot bungalow
park), twee jaar tevoren. Tot 
nu toe was dat drie maanden. 
Verder moet iedere onderne
ming vaste regels opstellen 
over de verkoop van caravans 
met behoud van staanplaats. 
Hij mag de klant ook niet meer 

zijn 'bemiddeling' opdringen. 
De nieuwe RECRON-voor
waarden kwamen tot stand 
nadat SP-kamerlid Remi Pop
pe de treurige verdrijving van 
langkampeerders van tiental
len campings aan de orde 
stelde in de Kamer. Sinds de 
afschaffing van de Kampeer
wet hadden de gedupeerden 
nog minder verweer. Onder 
druk van de Kamer gaf minis
ter Van Aartsen de marktpar
tijen opdracht snel tot betere 
voorwaarden te komen. An
ders zou de overheid zelf in
grijpen. 

Opluchting in Afrika 
na einde Mobutu-bewind 

Opluchting dat er na ruim 30 
jaar een einde is gekomen 

aan het gehate bewind van 
Mobutu in Zaïre (nu Democra
tische Republiek Congo). Dat 
is de overheersende reactie in 
de landen van Oost- en zuide
lijk Afrika. Hoewel velen wat 
aarzelend staan tegenover de 
nieuwe leider Kabila, is de 
algemene opinie toch ' laten we 
hem de kans en de tijd geven 
zich te bewijzen'. Algemeen is 
ook de reactie dat het Westen -
speciaal Amerika - zich er in 
vredesnaam buiten moeten 
houden. Hier in Uganda weet 
men zich nog te herinneren hoe 
het Westen elf jaar geleden 
tekeer ging tegen Museveni. Er 
zou niets deugen van zijn poli
tiek. Toch heeft U ganda nu één 
van de snelst groeiende econo
mieën van Afrika en worden de 
mensenrechten er in grote mate 
gerespecteerd. 
En wat denken de ex-Zaïrezen 
zelf? Toen ik vier jonge Congo
lezen die hier studeren enkele 
maanden geleden naar hun 

mening vroeg, hielden ze zich 
angstvallig op de vlakte. Nu 
zijn ze unaniem in hun waarde· 
ring voor Laurent Kabila dat hij 
de gehate dictator heeft weten 
te verjagen. Ze nemen het Ka· 
bi la echter kwalijk dat hij op
positieleider Tshisekedi niet 
heeft benoemd tot premier. 
'Tenslotte is 
die steeds in 
het land ge
bleven om 
oppositie te 
voeren, terwijl 
Kabila veilig 
in het buiten- Laurent Kablla 
land zat. ' Voor 
de westerse politiek hebben 
ook de studenten geen goed 
woord over. 'Die steunen elke 
dictator als ze er zelf beter van 
worden. wat er met de bevol
king gebeurt, kan ze niets sche· 
len.' 

Sophie Stam, Mbarara, 
Uganda 

Nedereindse plas stinkt steeds erger 

Wat was de rol van de mi
nisteries van VROM en 

Justitie bij de controle op de 
voormalige vuilstort Put van 
Weber in Nieuwegein, na de 
oplevering als recreatieterrein 
omgedoopt tot Nedereindse 
Plas, wil SP-kamerlid Poppe 
weten. Hij heeft over deze 
kwestie al eerder vragen ge
steld aan minister de Boer. Die 
verwees naar een onderzoek 
van de Officier van Justitie. 
Daaruit blijkt nu dat de opge
spoorde strafbare feiten wegens 
verjaring met vervolgd zullen 
worden. 
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Hetjustitie-rapport geeft aan 
dat er met ontheffing van de 
provincie miljoenen kilo's 
laspasta is gestort. Dat ging 
door, ook nadat vastgesteld was 
dat het chemisch afval betrof. 
Poppe wil weten waarom 
VROM destijds niet heeft inge
grepen, terwijl binnen haar 
eigen inspectie de alarmklok 
geluid werd, zo weet hij van 
twee medewerkers van de Re
gionale Inspectie voor de Mi
lieuhygiëne. Aan justitieminis
ter Sorgdrager vraagt Poppe of 
zij het eens is met de beslissing 
van de Hoofdofficier om niet 
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tot vervolging over te gaan. 
De SP' er ziet wel degelijk 
mogelijkheden- en ook princi
piële redenen- om te vervol
gen. 
Utrechts SP-statenlid Paulus 
Jansen heeft over de kwestie 
een spoeddebat aangevraagd in 
Provinciale Staten. Hij wil een 
herziening van de eerdere con
clusies van het provinciebe
stuur, nu duidelijk is dat de plas 
als zwemwater vrijgegeven is 
op een moment dat Gedepu
teerde Staten zeker konden 
weten dat er chemisch afval 
lag. 
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Huursucces Didam 

In Didam is het huuractieco
mité 'Julianawijk' door de 

huurcommissie in het gelijk 
gesteld: de huren van 100 wo
ningen gaan niet omhoog totdat 
allerlei achterstallig onderhoud 
is gepleegd. Deze uitspraak is 
ook een steun in de rug voor 
nog zeven andere huuractie
groepen in het strijdbare Di
dam. 
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Defensie overstag bij schadeclaims Cannerberg 

Als reactie op een brief van de SP 
heeft staatssecretaris Gmellch 

Meljllng de aansprakelijkheld van De
fensie jegens de Cannerberg-mllltalren 
erkend. De staatssecretaris heeft ook 
toegezegd dat Defensie geen beroep 
zal doen op de 
verjaringstermijn 
van 30 jaar bij 
JOC'ers die as
bestkanker kriJ
gen. Bob Ruers, 
advocaat van het 
Comité Asbest
slachtoffers, ziet 
dat als een door
braak. In eerdere 
procedures beriep 
het ministerie zich 
wél op verjaring. Ruers vecht daar al 
lang tegen, want asbestziekten treden 
meestal pas 20 tot 40 jaar na de be
smetting op. Ruers wil nu heropening 
van de oude rechtszaken. Van het 
Cannerberg-personeel verwacht hiJ 
mlljoenenclalms. ' Duizenden mensen 
hebben daar gewerkt en van hen heeft 
tien procent een verhoogd risico om 
asbestziekten te krijgen. We zullen tot 
ver In de volgende eeuw schadeclaims 
moeten afwikkelen.' De SP-advocaat 
heeft Defensie aansprakelijk gesteld 
namens de 74-jarige Jean Beks, die 
aan longkanker lijdt, hetgeen door de 
asbest veroorzaakt kan zijn. Ook eist 
hiJ namens meer dan 100 voormalige 
JOC'ers vergoeding van de psychische 
schade. Zij zullen Immers nog vele 
jaren In onzekerheld moeten verkeren 
over de vraag of zij met een fatale 

Wo. 11juni 
Do. 12 juni · 
oo. ~~Juni -
Wo. 27 aug. 
Vr. 5 sept. 

ziekte geconfronteerd worden of niet. 
Gmellch Meljllng heeft ai verklaard 
hier niet mee akkoord te gaan. Hij wil 
pas praten over psychische schade 
nadat lichamelijke schade Is gebleken. 
Het Comité Asbestslachtoffers heeft 

Inmiddels ook een 
strafklacht Inge
diend tegen Defen
sie. Volgens het 
comité heeft het 
ministerie zich 
door zijn opzettelij
ke en gevaarlijke 
handelwijze schul
dig gemaakt aan 
het veroorzaken 
van dood enjof 
letsel door schuld. 

SP-kamerlid Jan Marljnlssen wil een 
parlementair onderzoek naar de Can
nerberg-affalre. Ook pleit de SP voor 
een landelijke Inventarisatie van met 
asbest besmette plekken om vervol
gens de verwijdering planmatig en 
veilig aan te pakken. 

Voor een reconstructie van het Can
nerberg-schandaal, lees pag. 26 
e.v.: 'Verdomme, ze hebben ons 
belazerd' 

Niet goed, geld terug! 

De Haagse Hogeschool gaat boetes van 
25 gulden terugbetalen die zij eerder 

oplegde aan studenten. De boete werd 
geïnd van studenten die vakjes op hun 
computer-examenkaarten niet goed zwart 
hadden gemaakt. Dat de hogeschool nu 
gaat terugbetalen is het resultaat van een 
gezamenlijke inspanning van de SP en de 
Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na 
de klacht van een student op de SP-Alarm
lijn. Studenten aan andere opleidingen die 
het slachtoffer zijn van zo'n schandalige 
boete-regeling, kunnen dit melden via de 
SP-Alarmlijn: (0800) 022 50 05. Samen 
met de LSVb zal de SP-kamerfractie daar 
dan snel een einde aan maken. Zulke rege
lingen zijn immers wettelijk niet toege
staan. 
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Prof. W. van de Ven 

'Stel dat ze [de eigen bijdragen] effect 
hebben. De omzet van artsen zou er 
door dalen en ziJ gaan niet met de 
armen over elkaar toekijken. ZIJ zullen 
nieuw aanbod creëren en tegen patiën
ten zeggen: komt u volgende week 
terug, we moeten uitgebreider onder
zoek doen.' 

Einstein
zangeres 

Marjolein Spijkers 

'Het ging eigenlijk allemaal hartstikke 
goed, alleen vond niemand het leuk.' 

Marjet van Zuijlen kamerlid 
PvdA 

'Ik genlet van het kamerdebat. Ik hou 
van de confrontaties. Maar het Is wel 
raar dat we vaak bij voorbaat weten 
wat de uitkomst van de debatten Is. 
We hebben alles afgedeald. We hebben 
van tevoren de amendementen uiton
derhandeld. Dan gaan we tijdens het 
debat nog even het spel spelen. Het 
parlement Is voor een deel symboliek. 
Ik heb dat moeten leren. Waarom 
stemmen we eigenlijk iedere dinsdag 
met handopsteken?' 

Gerrit Brokx CDA-burgemeester 
van Tilburg 

'Als je miJ vraagt wat Ik goede volks
vertegenwoordigers vind, noem ik Jan 
Marljnlssen van de SP, Schutte van het 
GPV, Van der Vlies en Van den Berg 
de SGP en Adri Dulvesteljn van de 
PvdA. Ik hoef het niet met ze eens te 
zijn, maar ze kunnen wel een verhaal 
houden, terwijl wiJ niet eens oppositie 
kunnen voeren.' 

Arben Malaj Albanees minister 
van Financiën 

'Natuurlijk veroorzaken de huidige 
omstandigheden Inflatie. Ik ben er dan 
ook zeker van dat we meer geld zullen 
moeten drukken. Maar een van mijn 
collega's wees me erop dat we geen 
geld hebben om geld te drukken. ' 

Bronnen: de Volkskrant, 
het Algemeen Dagblad, Vrij Nederland, 
de Telegraaf, Financial Times. 
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e eerste golf van pink
stertoeristen moest nog 
aanspoelen in Schevenin
gen, toen het vissersdorp 
annex badgastenparadijs 
volop in het nieuws 
kwam. Kranten, radio en 
televisie besteedden aan
dacht aan de 'opstand' 

van de bewoners. Gehuld in authentieke kle
derklacht belaagden zij burgemeester Deet
man met hun grieven en eisen. Terwijl de 
vercommercialisering van het toerisme 
voortschrijdt, zien zij zowel hun dorp als de 
visserij verloederen. Kniertje & Co. laten 
zich niet langer kisten door grote projectont
wikkelaars en regenten uit 'de stad' . 

De laatste twintig jaar groeit het massatoe
risme zó hard dat de Scheveoiogers er geen 
vat meer op hebben. Rond de boulevard 
schieten de betonflats en peperdure apparte
menten als paddestoelen uit de grond, met 
daartussen een mega-bioscoop en glimmen
de gokpaleizen. 'Ze bouwen maar raak. Ze 
willen van een vierkante millimeter een 
vierkante kilometer maken. Terwijl er bij
voorbeeld nog zoveel kantoorruimte leeg 
staat,' zegt Piet Baak, een van de leden van 
het Comité Leefbaar Scheveningen. Dat co
mité werd door plaatselijke SP-leden opge-
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richt om de krachten te bundelen. 
Hoe dichter je bij de pier komt, hoe meer het 
uitzicht op zee wordt ontnomen door recla
meborden, vlaggen en plastic opblaasge
vaartes. Cola, Ola en McDonald's hebben 
het strand in de houdgreep; naar de laatste 
haringkar moet je zoeken. Zelfs de meeu
wen eten geen vis meer. Ze wachten liever 
tot een toerist zijn laatste frietjes laat vallen . 
De beroemde pier is voor één gulden ver
kocht aan de familie Van der Valk. Die 
bouwde er een restaurant op, maar laat de 
rest dusdanig verslonzen dat begin dit jaar 
nog iemand door de 
rotte reling heen viel. 

De vissers 
moeten straks 

naareen 
museum, om te 
kijken hoe leuk 

het vroeger 
allemaal was 

De ontwikkeling van 
grootschalig toerisme 
staat op gespannen 
voet met de belangen 
van bewoners. Piet 
Baak: 'De andere kant 

rond Duindorp en de oude haven - wordt 
steeds meer gekenmerkt door achterstallig 
onderhoud en sloop van betaalbare wonin· 
gen om die te vervangen door duurdere 
nieuwbouw. Drie scholen, een zwembad en 
het buurthuis zijn ook al verdwenen. Als ik 
uit mijn huis zou gaan, metselen ze de deur 
tussen de woonkamer en de slaapkamer 
dicht en noemen dat dan renovatie. De huur 
gaat dan wel van 350 naar 430 gulden' 
Nieuwbouwwoningen die niet veel groter 
zijn dan die van mij kosten al 800 gulden per 
maand.' 

van Scheveningen - • Burgemeester Deetman neemt het zwartboek in ontvangst 
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Ook de haven en de hieraan verbonden 
werkgelegenheid moet er aan geloven. Ka
rel Kulk van het Comité Leefbaar Scheven
ingen: 'De kottervissers dreigen steeds min
der bedrijfsruimte over te houden en hebben 
allaten weten dat zij wellicht moeten uitwij
ken naar elders. Daarmee zou een van de 
laatste stukjes Scheveningse identiteit ver
loren gaan.' In dit havenge
bied staat de bouw van 
een museum gepland. 
Het is wel erg zuur dat 
echte, levende Scheveningse 
vissers moeten verdwijnen om vervol
gens in een museum te kunnen gaan bekij
ken hoe leuk en folklorisch het 'vroeger' al
lemaal was. 

Het comité verzamelde de klachten en wen
en van meer dan 400 Scheveningers in een 

lijvig zwartboek en overhandigde dat op 10 
mei aan burgemeester Deetman. Die toonde 
zich welwillend: 'Dit zwartboek komt op 
een goed moment nu de discussie in de stad 
[Den Haag] over de toekomst in het jaar 
2025 van start is gegaan. Het gemeentebe
stuur zit nu in een fase van goed luisteren 
naar de burgers.' Reactie van SP-afdelings
voorzitter Fred Wezenaar: 'Wat een geou
wehoer! Het stadsbestuur heeft zich nog 
nooit wat van burgers aangetrokken. Het 

fundament voor de toekomst is allang ge
legd en daar heeft de Haagse burger niets 
meer over te zeggen. ' De inspraakprocedure 
over het bestemmingsplan van Schevenin
gen is volgens Wezenaar een farce: 'For
meel moet het, dus de bestuurders doen 

eventjes geïnteresseerd, maar nemen ver
volgens niets van die inspraak mee in het be
leid.' 

'Dat je veel Scheveningers 
hoort praten over losmaking 
van Den Haag, Is een teken 

aan de wand' 

De Scheveningse bevolking wil vooral dat 
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er naar hen geluisterd wordt. Piet Baak: 'Ze 
doen maar W3t, wij worden nergens bij be
trokken.' Dat is helaas niets nieuws. Twintig 
jaar geleden kon alleen het vastberaden pro
test van de Scheveningse bevolking voorko
men dat het monumentale Kurhaus werd ge-

sloopt. Sindsdien is de 
tweedeling in het dorp 

hand over hand toege
nomen. Maar wie wind 

zaait zal storm oog-
sten, waarschuwen 

de docgaans zo 
vriendelijke autochtone Scheveningers. Ka
rel Kulk: 'We willen dat onze klachten en 
wensen serieus worden genomen door de 
politiek. Dat kan bijvoorbeeld door een 
Scheveningse deelraad in te stellen, met ui
teraard serieuze bevoegdheden en een rea
listisch budget. Het Comité Leefbaar Sche
veningen is geen afscheidingsbeweging. 
Maar het feit dat je veel dorpsgenoten hoort 
praten over losmaking van de gemeente Den 
Haag, is een teken aan de wand. Dan broeit 
er echt iets, want over het algemeen is men 
hier erg gezagsgetrouw.' 
Nu het comité de spits heeft afgebeten, kan 
burgemeester Deetman rekenen op een lan
ge, hete zomer. Nieuwe acties zijn al in 
voorbereiding om politieke druk te blijven 

houden op de Haagse ketel. • 
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Hoe kun je een varkenspest-epidemie 
voorkomen? 

'Door rigoureuze hygiënemaatregelen, door een gro
tere afstand tussen varkenshouderijen onderling en 
minder overbevolking in de bedrijven. In het alge
meen leidt die overbevolking tot een vermindering 

~ van de weerstand en het is wel aannemelijk dat dat de ver-
~ spreiding van varkenspest bevordert.' 
,g Wat is de reden om varkens niet te vaccineren tegen 
~ varkenspest? 
~ 

~ 'Dat heeft te maken met de export, met name naar Japan. 
~ Als je varkens hebt met antilichamen tegen de pest, kun je ..., 
]1 niet zien of dat komt door vaccinatie of doordat ze echt var-
.!! kenspest hebben gehad. Japan heeft daar hele strenge eisen 

op dat punt. Maar vaccinatie is wel mogelijk, al kan het ook 
een excuus worden om niet hygiënisch te produceren.' 

Zou een fokverbod zinvol zijn geweest? 
'Het was beter geweest als men meteen aan het begin van 
de epidemie een fokverbod had ingesteld. Dat was ook te 
rechtvaardigen, want de varkenspest werd al meteen op 40 
bedrijven vastgesteld. Een fokverbod zou uiteindelijk ook 
goedkoper geweest zijn.' 

Is de pest mede moeilijk onder controle te krijgen door 
de gebrekkige registratie en de boycot hiervan? 

'De boycot van de registratie, onder leiding van de heer 
Van den Brink overigens, is nogal succesvol geweest en dat 
heeft zeker in het begin van de epidemie de bestrijding 
daarvan bemoeilijkt. En natuurlijk hebben ook de illegale 
varkenstransporten hieraan bijgedragen.' 

Was het bekend dat sperma van Kl-stations varkens
pest kan overbrengen? 

'Dat is juist, in alle handboeken staat dat dat mogelijk is. 
Minister Van Aartsen heeft dus de verkeerde handboeken 
gelezen, of helemaal geen boeken gelezen. Het staat er ge
woon in, dat sperma pest kan overbrengen. Met dat KI-sta
tion in Wanrooy is dus een enorme blunder gemaakt.' 

Lopen de maatschappelijke kosten van de huidige var
kensproductie niet erg op? 

'Alle kosten zouden moeten worden toeberekend aan het 
product, ook de milieukosten van de bio-industrie. Dat dit 
principe niet toegepast wordt in de varkenshouderij leidt tot 
volstrekt verkeerde prijssignalen. Met een lage prijs voor 
varkensvlees hou je jezelf overigens voor de gek, want uit
eindelijk betaal je toch alle kosten via de belastingen. Als je 
een optelsom maakt van alle maatschappelijke kosten, is 
scharrelvlees zelfs goedkoper.' 

Wat is de toekomst van de varkensproductie in Europa? 

'Het is ondenkbaar dat als bijvoorbeeld Polen bij de Euro
pese Unie komt, we dit subsidiesysteem kunnen volhou
den. Dan moet de volle prijs voor het vlees betaald worden. 
Aan de andere kant: als iemand in een uithoek van Europa 
goedkoper produceert, zou men hier kunnen zeggen: dan 
kan ik niet de milieukosten in de prijs van varkensvlees 
gaan doorberekenen. Het is,. dus onduidelijk waar we naar 
toe gaan.' 

Hoe lang zal de varkenspest-epidemie nog duren? 
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'Het zal nog wel een tijd voortwoeden, mede door de on
derlinge nabijheid van boerderijen. Je moet maar hopen dat 
het dit jaar nog overgaat. Hopen en bidden eigenlijk, en 
strikt volhouden van de maatregelen die nu gelden. Een 
eventueel vaccin komt in ieder geval te laat, want dat moet 
eerst nog door de Europese Unie worden toegelaten. ' 

T R I BU NE 

is hoogleraar milieukunde 
aan de Universiteit van 

Amsterdam en tevens werk· h 
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is bekend boerenactieleider 
en voorzitter van de Neder· 
landse Vakbond voor Var· 
kenshouders. Eindelijk gaan 
vaccineren tegen varkens· 
pest is volgens hem de eni· 
ge manier om nieuwe epide· 
mieën te voorkomen. Afge
zien daarvan is de intensie· 
ve varkenshouderij een 
gezonde bedrijfstak in e lke 
zin van het woord. 'Schar· 
relvarkens belasten het 
milieu twee keer zoveel.' 
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Hoe kun je een varkenspest-epidemie 
voorkomen? 

'Door te vaccineren. Alleen daardoor voorkom je 
een epidemie. Alle andere methoden zijn in wezen 
middeleeuws. Hygiëne helpt wel, maar dit virus 
roei je maar op één manier uit en dat is door enten. 
Anders zul je steeds weer het risico lopend van een nieuwe 
epidemie door de aanvoer van nieuwe virussen uit de Oost
Europese landen.' 

Wat is de reden om varkens niet te vaccineren tegen 
varkenspest? 

'Dat zijn kortzichtige handelspolitieke afspraken. Voor var
kenspest is een gigantisch goed vaccin beschikbaar. Het 
verbod op vaccinatie is absoluut niet uit te leggen, het is te 
gek voor woorden. Als er in Nederland polio uitbreekt, valt 
iedereen over diepgelovige mensen heen omdat ze hun kin
deren niet hebben laten inenten. Als er geen poliovaccin 
zou bestaan, zouden we dat de wetenschappers kwalijk ne
men. Maar voor de varkenspest bestaat het, en we mogen 
het niet gebruiken.' 

Zou een fokverbod zinvol zijn geweest? 
'Nee hoor. Met de afkondiging van een fokverbod zeg je 
niks anders dan: ik wil niet hebben dat er nog dieren gebo
ren worden. Maar dat is alleen een bijzaak van de ziekte en 
een excuus om niet te enten.' 

Is de pest mede moeilijk onder controle te krijgen door 

de gebrekkige registratie en de boycot hiervan? 
'Dat heb ik heel vaak horen zeggen. Boeren hebben de 
registratie geboycot omdat het een slechte regeling was. 
Het transport was hier namelijk niet bij inbegrepen, ter-
wijl dat het allerbelangrijkst is. Nu, door de epidemie, zie 
je dat de veewagen ook in het registratiesysteem wordt 
opgenomen. De boycot was trouwens op 9 oktober al af-
gelopen, dus dat had geen invloed op de pestepidemie. 
Overigens vindt een virus toch zijn weg, of een varken 
nou geregistreerd staat of niet. ' 

Was het bekend dat sperma van Kl-stations varkens

pest kan overbrengen? 
'Door de wetenschappers wordt gezegd dat die mogelijk
heid bekend was. Maar tot nu toe was er nog nooit, in geen 
enkel land, een KI-station besmet, dus daar werd in de 
praktijk geen rekening mee gehouden. ' 

Lopen de maatschappelijke kosten van de huidige var
kensproductie niet erg op? 

'Dat zijn hele leuke verhalen. Je weet dat de cijfers niet 
liegen, maar de mensen die ze maken. Een scharrelvarken 
belast het milieu twee keer zoveel dan de intensieve var
kenshouderij . En bovendien: de consument bepaalt wat de 
boer moet produceren, en nooit omgekeerd.' 

Wat is de toekomst van de varkensproductie in Europa? 
'De varkenshouderij is nog nooit gesubsidieerd geweest, 
die sector heeft altijd voor de compleet vrije markt moeten 
produceren. In Nederland hebben we zulke goede onderne-
mers in de varkenshouderij dat we de concurrentie aan zul-
len kunnen, ook als Polen lid wordt van de Europese Unie. 
Maar ik hoop dat we niet geconfronteerd blijven worden 
met handelspolitieke maatregelen waardoor we in het jaar 
2000 nog steeds geen vaccin mogen gebruiken.' 

Hoe lang zal de varkenspest-epidemie nog duren? 
'Ik weet het niet. Maar als we in november zullen kunnen 
vaststellen dat alle gebieden weer open zijn, zou dat mij 
niet tegenvalllen.' 
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Willens en wetens 
heeft het ministerie 
van Defensie perso· 
neel in de Navo
bunker Cannerberg 
jarenlang bloot· 
gesteld aan levens
gevaarlijk asbest. 
De eerste dode is 
inmiddels gevallen. 
Begin maart maakte 
de Tribune het Can
nerberg-schandaal 
wereldkundig. In de 
Tweede Kamer gaan 
nu stemmen op 
voor een parlemen
tair onderzoek naar 
de precieze gebeur
tenissen. Hier al· 
vast een voorschot. 
Het tragische ver
haal van twintig 
jaar onverantwoord 
geklungel. 

e hele Cannerberg zat vol 
met asbeststof,' vertelt de 
60-jarige Paul Croymans 
uit het Limburgse Die
straten. Hij werkte van 
1971 tot 1992 in het on-

deraardse Joint Operations Center van de 
Navo (JOC), als burgermedewerker van de 

-huishoudelijke dienst. 'Wij reden erin rond 
met elektrotrolley's . Door ons werk kwa-
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men we overal in het enorme gangenstelsel. 
En overal had je dat stof. Maar niemand ver
telde ons dat het asbest was.' 
In 1954 huurde Defensie de Cannerberg, die 
tegenover de Pietersberg aan het fraaie Je
kerdal bij Maastricht ligt. De oude mergel
groeve bood een ideale plek om een atoom
vrij en supergeheim Navo-oorlogshoofd
kwartier te vestigen. Zo geheim, dat ook mi
lieudiensten er niet binnen kwamen. 
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Het asbest-verhaal begon in 1966. Toen 
werd besloten ki lometers ventilatiebuizen in 
verband met brandgvaar te isoleren met een 
centimeters dikke mantel van asbest. Voor· 
namelijk blauwe asbest, de gevaarlijkste 

soort. Die kJus duurde tot 1971. Aan Trouw 
vertelde de nu ?8-jarige asbestspuiter Rinus 
Brunei hoe het gebeurde. 'In die grotten 
stonden we met een grote spuit waaruit in 
het midden droge asbest kwam, en aan de 

zijk: 
pul 

in d 
log i 
daa1 

dag 
Jear 
de ( 

hij I 
ven. 



·6. Toen 
>Uizen in 
met een 

st. Voor
tarlijkste 
.n Trouw 
. er Rinus 
. grotten 
aaruit in 
1 aan de 

zijkant een kleine douche met water om het 
pul op de buizen te laten plakken. Er bleef 

in die gangen een hele nevel hangen , dat is 
logisch. Trouwens, die militairen liepen 
daar in en uit, want die post moest 24 uur per 
dag bezet blijven.' 
Jean Beks (74) werkte van 1967 tot 1979 in 
de Cannerberg. Twintig jaar geleden kreeg 
hij longkanker. Een operatie redde zijn le
ven, maar hij werd wel invalide. Ook hij 

herinnert zich de isolatie-operatie goed. 'De 
asbestspuiters hadden een mondkapje voor. 
Ik niet, terwijl ik de aangekoekte asbest van 
de vloeren moest krabben en stofzuigen. 
Soms, met de wind in de gangen, verspreid
de de stofwolk zich door de hele berg. Als ik 
geweten had hoe gevaarlijk het was .. . ' 
In die jaren waren de gevaren van asbest al
gemeen bekend. Al sinds 1949 is asbestose 
erkend als beroepsziekte. In de jaren vijftig 
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werd duidelijk dat het spul longkanker ver
oorzaakt en sinds 1964 bestaat consensus 
over het verband tussen asbest en mesothe
Iioom. In 1971 schreef de Arbeidsinspectie 
in Publicatieblad 116: 'Volledige veiligheid 
zou alleen kunnen worden bereikt indien er 
zich in het geheel geen asbestvezels in de 
ruimte zouden bevinden. Een dergelijke si
tuatie kan alleen worden bereikt als er geen 
asbest meer wordt verwerkt of gebruikt.' 
In hetzelfde jaar rees bij de Dienst Gebou
wen, Werken en Terreinen (DGW &T) van 
Defensie eindelijk de vraag of het spuiten 
van asbest in de bunker niet gevaarlijk kon 
zijn. De Arbeidsinspectie werd om onder
zoek gevraagd. Die stelde vast dat de iso
leerders blootstonden aan hoge concentra
ties asbest, maar nam zelf geen maatregelen. 
DGW &T staakte zelf het spuitwerk. 

Een kolonel nam een hap 
asbest om de mannen te 

tonen hoe veilig het goedje is 

Niet verwonderlijk dat het intussen gonsde 
van de geruchten onder het bunkerperso
neeL In september 1976 drong de staf van 
het JOC tevergeefs aan op verwijdering van 
de blauwe asbest. Zo'n beslissing zou de 
Navo moeten nemen. En die toonde tot het 
bittere eind geen enkele belangstelling voor 
de gevaren die de militairen bedreigden. Dat 
deden wel diverse nationale overheden 
waarvan personeel in de Cannerberg te
werkgesteld was . Het eerste onderzoek naar 
asbest gebeurde door de Britse RAF. Het 
rapport van september 1977 concludeerde 
'dat er in het JOC, speciaal voor het perso
neel dat zich op de daken van de kantoren 
moet bevinden, een zeer hoog risico be
staat ' . Bij oefeningen in de berg, als de deu
ren dichtgaan en er veel beweging in de stof
fige gangen is, zou er 'een potentieel risico 
zijn voor een grote groep mensen '. 
Defensie had over het RAF-rapport contact 
met de commandant JOC. Besloten werd 
richting Navo aan te geven dat er géén ge
zondheidsrisico's bestaan, omdat de MAC
waarden niet waren overgeschreden ... 
(Hoewel vaststond dat de enig veilige hoe
veelheid vezels in de lucht nul is, waren er 
ook nog steeds de 'maximaal aanvaardbare 
concentraties', oftewel MAC-waarden). De 

27 



RAF had er overigens speciaal op gewezen 
dat de metingen relatief gunstig waren, om
dat daarbij het asbeststof niet in beroering 
was gebracht. Dat punt speelde ook bij alle 
volgende onderzoeken een grote rol. Heerst 
er rust op het meetpunt, of dwarrelt het stof 
op door passerende mensen, jeeps, trolleys 
of door het inschakelen van installaties? De 
Duitse Wehrbereichsverwaltung nam in het
zelfde jaar luchtmonsters en stelde bij werk
zaamheden aan leidingen 100 maal meer as
bestvezels in de lucht vast dan de 
MAC-waarde toelaat! 
Defensie nam toch geen maatregelen, 
maar vroeg TNO om regelmatig 
luchtmonsters te gaan nemen. Het 
eerste rapport van dit instituut, eind 
1977, werd - net als alle vorige en 
volgende - geheim gehouden, maar 
de belangrijkste vaststelling lekte uit: 
hoge concentraties asbestvezels in de 
lucht. Er brak een ware rel uit. Duitse 
militairen weigerden nog langer in de 
bunker te werken. Maar de militaire 
leiding wist de boel te sussen. De ma
nier waarop dat - ook in de navolgende ja
ren - gebeurde, zou lachwekkend genoemd 
kunnen worden als het niet zo triest was. 
Een ex-dienstplichtige vertelt hoe zijn kolo
nel voor de ogen van de manschappen een 
handvol asbest in de mond stak om te bewij
zen dat het goedje geen kwaad kon. 
Voor het eerst werd ook het DGW &T-perso
neel officieel voorgelicht, met de conclusie 
dat asbest niet erg gevaarlijk was ... 

De maskers en filters bleken 
ongeschikt tegen asbest en 

de overalls kwamen nooit aan 

Ondertussen was Defensie lichtjes gealar
meerd en werden er maatregelen getroffen. 
De ongelooflijk knullige manier waarop dat 
gebeurde, heeft echter waarschijnlijk meer 
kwaad dan goed gedaan. Allereerst werd be
sloten de met asbest gespoten leidingen te 
isoleren met aluminiumbeplating. In ant
woord op vragen van de SP-fractie zegt de 
huidige staatssecretaris Gmelich Meijling 
dat dat alle leidingen betrof, maar ooggetui
ge Paul Croymans ontkent dat: 'Alleen de 
eternieten leidingen die zichtbaar aan het af
brokkelen waren, zijn omwikkeld. Om ze 
voor het oog netjes te maken. Maar het bui
zenstelsel was zo verrot, dat de asbest ook fn 
de leidingen terechtkwam en dag in dag uit 
door het hele complex werd geblazen.' 
Vervolgens werd besloten het zichtbare as
best uit de gangen te verwijderen, een opera
tie die enkele jaren zou gaan duren. Jean 
Beks was een van de uitvoerders. 'Ik weet 
nog hoe ik boven de plafonds met een 
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schuier de kanalen moest schoonmaken,' 
zegt hij . 'Waarschijnlijk heb ik toen ook al
lerlei troep lopen inademen. Wisten wij 
veel.' Beks deed het werk namelijk- on
danks alles - zonder bescherming. Hoe dat 
in hemelsnaam mogelijk is? Voor het onder
houdspersoneel had Defensie halfgelaats
maskers en wegwerpoveralls aangeschaft. 
Maar de maskers waren - zo bleek achteraf 
- niet geschikt om asbest volledig uit te fil
teren én ze zijn nooit gebruikt. De bescher-

mende kleding is - om onbekende reden -
nooit in de Cannerberg aangekomen ... 
Er werden tot slot filters in de ventilatie
kanalen geplaatst. Maar Gmelich Meijling 
schrijft nu: 'Thans blijkt dat ten onrechte is 
geconcludeerd dat deze filters bestemd wa
ren voor de bescherming tegen asbest.' 
In april 1985 verscheen opnieuw een rapport 
van de RAF, dat opnieuw geheim gehouden 
werd. Het noemde de toestand 'verontrus
tend': de concentraties asbestvezels ver
toonden een 'significante stijging' ten op
zichte van metingen uit 1983. Plaatselijk 
werden- ook volgens de royale MAC-waar
den - te hoge asbestconcentraties gemeten. 
De RAF en andere buitenlandse instituten 
drongen aan op beschermende maatregelen, 
maar Defensie voert die niet door. Dat men 
zich wel degelijk van het gevaar bewust 
was, blijkt uit de opdracht van de inspecteur 
geneeskundige dienst van de Luchtmacht 
om asbestverklaringen op te nemen in de 
medische dossiers van het JOC-personeel. 
Omdat die dossiers golden als 'medisch ge
heim ', hadden de betrokkenen daar echter 
geen weet van. Verder gebeurde er weer ja
renlang niets. 

Onder druk van Defensie 
werden de conclusies van het 

TNO-rapport aangepast 

In 1991 werd geconstateerd dat bij het star
ten van het airconditioningssysteem er stof 
de vertrekken in geblazen wordt. Daarom 
kreeg TNO wederom opdracht tot een on
derzoek. De conclusie daarvan was glashel-
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der: de verbindingscentrale moet 'op korte 

termijn dicht'. Defensie probeerde ook dit 
rapport binnenskamers te houden, maar een 
militair die het onder ogen kreeg, vond het 
zo verontrustend dat hij een stapel kopieën 
bij de ingang van de bunker neerlegde. Op· 
nieuw laaide de onrust hoog op. De com· 
mandant JOC stuurde daarop een brief aan 
al zijn personeel , met de conclusie dat zij 
geen onmiddellijk gevaar te duchten had· 
den. Militaire vakbond Acom pikte de ge· 

ruststellingen niet en drong bij mi· 
nister Ter Beek van Defensie per te· 
legram aan op onmiddellijke sluiting 
van het complex. Ter Beek weigerde 
dat met een vergoeilijkende argu· 
mentatie: 'De conclusies van dit rap· 
port gaan veel verder dan de advie· 
zen die in 1976 en 1979 [door TNO] 
werden gegeven op basis van metin· 
gen waarbij aanzienlijk hogere 
waarden werden gemeten.' Met an· 
dere woorden: Ter Beek negeert een 
advies tot sluiting omdat eerdere 
metingen, die nóg alarmerender wa· 

ren, ook niet tot sluiting hadden geleid ... 
Het laatste TNO-onderzo.ek zou volgens 
Paul Croymans overigens nog negatiever 
uitgepakt hebben, als Defensie het niet beïn· 
vloed had. 'We kregen van hogerhand te ho
ren dat we bepaalde gangen voorlopig maar 
niet moesten gebruiken, omdat het niet goed 
zou zijn voor de metingen. Achterafbesef ik 
dat de resultaten zo gunstiger moesten uit· 
pakken. Want minder loop betekent dat er 
minder stof opdwarrelt.' 
Defensie heeft in ieder geval invloed uitge· 
oefend op de formulering van de conclusies. 
Op vragen van SP-kamerlid Jan Marijnissen 
bevestigt Gmelich Meijling dat: 'Ik stel vast 
dat TNO op basis van het commentaar van 
Defensie kennelijk aanleiding heeft gevon· 
den het rapport aan te passen. ' 

De militairen verplichten ook 
maskers te dragen, 'zou 

internationaal slecht vallen' 

Op 5 december 1991 stelde de heer Van Put· 
ten van de DGW &T in een bespreking met 
alle betrokken instanties dat het gangen· 
stelsel 'tot de hoogste gevarencategorie be· 
hoort' en dat er beschermingsmaatregelen 
moesten worden genomen. Die kwamen er 
een maand later, maar waren opnieuw van 
een huiveringwekkend onbenul. Er werden 
450 halfgelaatsmaskers besteld. Maar het 
dragen daarvan werd alleen verplicht ge· 
steld aan het. burgerpersoneel van de 
DGW &T. Over de buitenlandse militairen 
in de Cannerberg had Defensie geen zeg· 
genschap, maar het ministerie zag er zelfs 
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van af de Nederlandse militairen te verplich

ten de maskers te dragen, 'omdat dit interna
lionaal slecht zou vallen' volgens de com
mandant JOC. De maskers zijn door de mili
tairen niet of nauwelijks gebruikt. Genie
personeel dat wel maskers droeg, werd daar
mee gepest: 'Stel je niet aan, wij militairen 
kunnen tegen een stootje.' 
De druk om het Joint Operatiens Centre te 
sluiten, nam nu van alle kanten snel toe. Het 
ministerie drong nu ook zelf daarop aan bij 
de Navo. Die handhaafde echter het plan de 
Cannerberg te gebruiken tot 1995. Dan zou 
het nieuwe oorlogshoofdkwartier in Duits
land gereedkomen. Intussen stelde staas
ecretaris Van Voorst tot Voorst de Tweede 

Kamer gerust met een rooskleurig beeld van 
de metingen en de geplande maatregelen. 
De zoveelste schoonmaak- en herstelopera
tie in de bunker werd echter in maart 1992 
afgeblazen. Want de Navo maakte toen be
kend het JOC binnen enkele maanden te 
sluiten. Vanwaar die plotse ommezwaai? 

Nadat de PTT weigerde 
er nog langer te werken, 
ging de Cannerberg dicht 

Een mogelijke verklaring was de weigering 
van de KPN om nog langer PTT' ers de bun
ker in te sturen om de verbindingen te on
derhouden. Op 15 mei 1997 bevestigt direc
teur Heuvelman van KPN-arbo het hoog op
gelopen conflict met Defensie in een brief 
aan SP-advocaat Bob Ruers, die de belan
gen van de ex-JOC'ers behartigt. Heuvel
man schrijft: 'De toenmalige bedrijfsge
zondheidsdienst ( ... ) concludeert op basis 
van TNO-meetrapporten dat in de Canner
berg sprake is van ohtoelaatbare blootstel
ling aan asbest( ... ). Na ruggespraak met de 
algemeen-directeur van PTT-Telecom be
sluit de dienst om de telecom-medewerkers 
met onmiddellijke ingang terug te trekken 
uit de Cannerberg.' Gevolg was dat de tele
communicatie met de bunker steeds slechter 
werd. Heuvel man: 'De militaire functie van 
het JOC kwam hiermee onder druk te staan.' 
In januari 1992 stelde KPN het ministerie 
van Defensie aansprakelijk voor alle schade 
aan KPN en haar personeel. Twee weken la
ter antwoordde Defensie met een somrnatie 
aan KPN om haar werkzaamheden te her
vatten. Dat gebeurde niet. De huidige staats
ecretaris Gmelich Meijling ontkent overi

gens dat dit conflict, met zijn vèrstrekkende 
gevolgen, aanleiding was tot de sluiting. 
Op 4 september 1992 werd de Cannerberg 
officieel buiten gebruik gesteld. Paul Croy
mans heeft geen goed woord over voor De
fensie. 'Zoals zovele Cannerbergers denk 

ik: Verdomme, ze hebben ons belazerd.' • 

Werklozen 
Uit het hart gegrepen, dat artikel in de 
vorige Tribune over instanties die profi
teren van werklozen. Ik doe zelf een 
éénjarige MBO-opleiding met 20 uur 
stage per week erbij. Geen stagevergoe
ding, dat mag je in lener zelf bepalen. 
Geen baangarantie, maar alleen een 
mooie ' intentieverklaring'. Ook geen 
stagebegeleiding, dus na één maand 
stage lag ik er als transseksueel uit. Juist 
ja, discriminatie. Inmiddels een nieuwe 
stageplek gevonden, want tja, je laat je 
niet uit het veld slaan. 
Wat de CAO-partijen niet geregeld 
hebben, is dus een taak is voor de poli
tiek: recht op een stagevergoeding, een 
baangarantie na de stage en bescher
ming van stagiaires tegen willekeur op 
de werkplek (oftewel een stage-statuut). 
Nu maar hopen dat mijn openheid over 
de misstanden niet nogmaals mijn congé 
betekent! 

Jacht 

Utrecht, 
Sally Mens 

Als ik de antwoorden van beide perso
nen in 'De Kwestie' over de jacht lees, 
vind ik het eigenlijk onmogelijk te bepa
len wie er nu 'gelijk' heeft. Eén ding 
staat voor mij vast: jagen voor puur 
plezier zou al lang verleden tijd moeten 
zijn. Fazanten uitzetten om er daarna op 
te jagen, blijft een zielige bezigheid. 
Vossen afschieten geeft een risico. Hun 
plaats wordt immers ingenomen door 
andere vossen, bijvoorbeeld uit Duits
land, waardoor de hondsdolheid eerder 
wordt binnengehaald dan bestreden. 
Maar. .. om daar tegenover te stellen dat 
er in het geheel niet gejaagd zou mogen 
worden, is ook zeer zeker niet juist. 
Prooidieren als wolven, lynxen en beren 
zijn verdwenen. Gevolg: overpopulatie 
en dieren die hun eigen leefomgeving 
vernielen. Zoals reeën die enorme scha
de aan jonge boompjes aanrichten. De 
mens heeft het natuurlijk evenwicht 
verstoord en is ook verantwoordelijk 
voor herstel dan wel vervanging hier
van . Dus gewonde, zieke en oudere 
dieren afschieten, plus het aantal dat 
normaal gesproken door de natuurlijke 
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jager zou zijn opgegeten. Alleen hier
voor moet de jacht mijns inziens blijven 
gehandhaafd. 'Bescherming' met oog
kleppen op, daar is geen dier bij gebaat. 

Geheimen 

Leidschendam, 
Yvonne Rijsdijk 

Hierbij een gedicht over mijn autistische 
dochter, in de hoop dat andere mensen 
met een gehandicapt kind hier steun aan 
zullen vinden. 

Zij 

Als een vlinder 
die fladdert door de kamer, 
rent ze rond. Vrolijk en 
uitgelaten. 
Haar wereldje onontgonnnen 
en nog alleen toegankelijk 
voor zichzelf. 

Laat niemand haar krenken 
Want haar geheimen zijn misschien 
te waardevol om prijs te geven. 

Onrecht 

Hilversum, 
René Pel 

In de aanvraag van huursubsidie steekt 
een flinke aanslag op de privacy. For
mulieren worden ingevuld door uitzend
krachten, gaan vervolgens naar de wo
ningbouwstichting en vandaar naar Den 
Haag. Je moet vragen beantwoorden 
over al je bezittingen en eventuele 
schulden. Tegenover mij wonen twee 
medewerkers van de woningbouwstich
ting. Wat hebben die met deze zeer 
persoonlijke informatie te maken? 
Verder zijn de nieuwe regels ook on
rechtvaardig. Mijn man heeft long
emfyseem en kan zonder auto nergens 
komen. Maar onze auto wordt nu, on
danks zijn invalidenkaart, wel als ver
mogen aangerekend. Wie daarentegen 
een auto van GAK in bruikleen heeft, 
krijgt én allerlei kosten daarvan vergoed 
én hoeft hem niet op te geven voor de 
huursubsidie. 

Haarlem, 
K.H. de Leeuw 
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DE ERGER~IIS VAli 

Helaas is het onder 
kunstenaars net als in 
de rest van de maat
schappij: de rijken wor
den rijker en de armen 
worden armer. Een tijd
je geleden kocht het 
Kröller-Müller-museum 
een bronzen ei voor 5 
miljoen gulden. Dat is 
twee keer zoveel als de 
hele jazz-muziek in Ne
derland per jaar aan on
dersteuning krijgt. Geld
beleggingskunst, heel 
droevig ... En binnen de 
jazz-wereld zie je weer 
dat een achttal groepen 
zoveel subsidie krijgen dat ze van gekkigheid niet 
weten hoe ze het op moeten maken. Het aantal 
podia is in ons land immers beperkt. Daarentegen 
leven vrijwel alle overige professionele jazz-musici 
een armoedig bestaan op bijstandsniveau. 
Wij zijn geen beroepsmusici om rijk te worden , 
maar het contrast steekt en je zou toch met hard 
werken een fatsoenlijke boterham moeten kunnen 
verdienen . Dat dat niet meer lukt, heeft het jonge 
talent helaas ook goed in de gaten. Steeds minder 
van hen durven te kiezen voor dit onzekere beroep. 
Als deskundige bij de eindexamens zie ik het aan
tal afstuderenden aan het conservatorium ieder 
jaar afnemen. En wat nog erger is: onder hen be
vindt zich bijna geen enkele vrouw meer. Zoals 
overal in de maatschappij staan vrouwen kennelijk 
ook hier nog wat zwakker. Gisteren bezocht ik een 
concert en daar telde ik onder de 38 musici pre
cies één vrouw. Ik vind het een groot gemis als we 
het moeten stellen zonder de vrouwelijke creativi
teit. 
Het is dus zwaar ploeteren voor weinig geld in onze 
business. Maar het allerergste vind ik nog de ma
nier waarop je daaraan moet zien te komen. Zoals 
kunstenaars vroeger gesteund werden door de 
mecenas, het hof of de kerk, zo zijn we in onze tijd 
afhankelijk van sponsors en overheid. Ik hou niet 
zo van sponsors. Ze willen een artistieke vinger in 
de pap en verbinden hun naam liever aan een glad, 
populair showtje dan aan een gedurfd experiment. 
Bovendien is de markt van sponsors al volledig af
geroomd. Dus zijn musici en componisten zoals ik 
vooral afhankelijk van subsidie. En daar ligt mijn 

grote ergernis. De bu
reaucratie maakt je het 
werken bijna onmoge 
lijk. En in geen ander 
land maak ik het zo erg 
mee als in Nederland. 
Anderhalf jaar tevoren 
begin je al met de sub
sidieaanvraag voor een 
project. De formulieren 
zijn onbegrijpelijk , niet 
in te vullen. Dus moe
ten we een 'subsidio
loog' inhuren om deze 
klus te klaren. De be
groting, met allerlei an
dere stukken , breng je 
dan in achtvoud met de 

trein naar Den Haag - het pak is te groot om per 
post te versturen. Daar buigt zich een commissie 
over de aanvraag. Na een paar maanden krijg je 
hooguit de helft van het begrote bedrag toegezegd. 
Op grond daarvan moet je weer met de subsidio
loog een herbegroting maken. Wordt dat geld voor 
je 'gereserveerd ' en speel je 25 concerten , dan 
mag je het project afsluiten met een eindbegroting. 
Voor de afhandeling van al deze beslommeringen 
moet je een stichting oprichten, inschrijven bij de 
Kamer van Koophandel , een zakelijke rekening en 
een BTW-nummer openen. Voor elk optreden moet 
je voor elke musicus een nieuw dienstverband met 
het betreffende podium aangaan , met vertoon van 
paspoort, sofinummer, bruto-netto-verloning en al. 
Heb je een seizoen met ze gewerkt, van september 
tot september, dan moet je twéé jaaropgaven in 
orde maken. Voor techniche diensten en manage
ment die je moet inhuren, betaal je overigens niet 
alleen keurig loonbelasting, maar tegenwoordig 
ook nog BTW. Hoog tarief wel te verstaan. 
Zonder overdrijving: driekwart van al mijn werktijd 
moet ik steken in deze ongelooflijke bureaucratie. 
En al je aandacht wordt opgezogen door de voort
durende strijd met de ambtenaren. Zij zijn de na
tuurlijke vijand van de kunstenaar. De kunstenaar 
denkt analoog, de ambtenaar digitaal. En wie er 
ook minister is , en of het nou OKW, WVC of OCW 
heet, in de 34 jaar dat ik in dit vak werk, zitten er 
dezelfde onvermijdelijke ambtenaren. Ze zijn ge
woon niet uit te roeien. 

Pier re Courbois is jazz-musicus en -componist 
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50.000 internationale 
Nee-zeggers vormen een 

• 

De schrikbarende gevolgen van de Rechtsbijstand 

Jan met de Pet heeft 
weer geen recht 

op de wet 



2 

Partijgoederen 

STICKERS 0 
s>J10 cm, 
s>J3 cm, 

\ 

f0,25 
f0,10 

0 SPELDJE 
f 1,50 

0 KLADBLOK 
f 1,50 per stuk 

0 TOMAATCAP 
zwart of wit f 15,-

0 Tegenstemmen 
f 29,90 

0 T-shirt 
SP 

0 SAMEN-
LEVEN KAN 

JE NIET 
ALLEEN 

een bundeling 
van columns uit 

de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

f 15,-

0 BALPENNEN 

r' f 0,50 per stuk 

TRIBUNE 

0 SWEATER 
SP f 25,-

f 1,50 

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,-

11 JULI 1997 

Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN 15,-
O Koudhè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u', 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 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 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 Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheid 
Sociaal-economische gezondheidsver chillen 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, 
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,- toevoegen voor 

portkosten. 
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Tegenwicht 
U hebt het vast gezien in 2Vandaag of 

in NOVA, of gelezen in de krant. Bij de 

afsluiting van het derde paarse jaar 

staat de SP in de peilingen- zowel 

van NIPO als van InterView - op vijf 

kamerzetels. Een bewijs dat in ons 

land het bewustzijn groeit dat er fer

me oppositie nodig is tegen de neo

liberale polit iek van de grote partijen 

-én dat het de SP is die voor die 

oppositie zorgt, in en buiten de Ka

mer. Het is heel goed dat we op groei 

staan , want daarmee kunnen we nog 

meer tegenwicht bieden aan de ver

rechtsing van de maatschappij . 

Herman Beekers, 

hoofdredacteur 

Ik mag u echter 

verklappen dat de 
Partijraad van de SP 
-waarin alle afdel in

gen vertegenwoor

digd zijn- geen 

genoegen neemt 

met vijf kamer

zetels. We gaan 

voor vijf erbü in mei , plus een forse 

groei bij de voorafgaande gemeente

raadsverkiezingen in maart. 

Of dat lukt is voor een groot deel 

afhankelijk van u, de leden en sympa

thisanten van onze partij . Kunt u uw 

familieleden , kenn issen en collega 's 

overtu igen van de voordelen van 

tegenstemmen? Aan. de Tribune
redact ie zal het niet liggen . In het 

komende half jaar zullen wij u alle 

munitie bieden die u maar nodig kunt 
hebben. Nu eerst even op vakantie , 

en dan keihard ertegenaan! 

n i euw s blad van de Soc i al is t is che Parti J, ja argan g 33 n r 11 ju l i 1 997 

6 
Van 14 tot en met 17 
juni was Amsterdam 
het strijdperk van 

voor- en tegenstanders van 
de Europese Unie. In een drie-
luik doet de Tribune uitvoerig verslag van 
de massale internationale protestmars, van 
de mislukte Euro-Top én van de geslaagde 
Tegen top, geprganiseerd door de SP. 

14 Met 'Radar' komt Antoinette 
Hertsenberg op voor consu
menten, in haar vrije tijd voor 

' 

;.,1· · .-. ! .. ~ 

~~ 

de dieren. 'Ik heb een 
heel diepe afkeer van 
gerommel met het le
ven. Het verbaast me 
dat er nog geen organi
satie is tegen geneti
sche manipulatie.' 

16 De gevol
gen van 
de nieuwe 

Wet op de Rechtsbij-
stand zijn kort samen te 
vatten: al heb je gelijk, 
je krijgt het niet meer. 
'Er is sprake van een 
groot rechtstekort 
in Nederland,' 
zegt SP-senator 
en jurist Jan de Wit. 

GEEN METER 

TRIBUN E 11 JULI 1 9 9 7 

2 2 
Het zit onze jagers niet mee. 
Allereerst dreigt dat ze een 
miljoen schadevergoeding 

moeten betalen aan De Faunabescherming. 
En nu hangt ook nog een 
miljoenenclaim boven hun 
hoofd wegens bodemver
vuiling op de Waals
dorpervlakte. Met lood ... 

2 6 De sloop van 
de sociale voorzieningen in 
ons land heeft een oud feno

meen doen herrijzen: charitas. Voor hulp 
zijn de armen steeds meer afhankelijk van 
de liefdadigheid van de rijken . De Tribune 
maakt een rondje langs de fondsen. 

RUBRIEKEN 

4 
5 

11 
12 
19 
20 
21 
24 
29 
30 
31 
32 

Het Binnenhof 
Marijnissen 

Help/ SP-Alarm lijn 

Aktie 

Help/ Ons Medisch Centrum 

Bulletin Board 

De woorden uit de mond 
De Kwestie: Boze specialisten 

Brieven 

Gastcolumn: Theo van Gogh 

Theo de buurtconciërge 

Euro. Geen bloemen ... 

rfé~fl ~TEN VOOR., 
JUlliE V'JIItVONf) . 
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Borst wil medicijnen 
weren van Internet 

M lnlster Borst van Volks
gezondheld vindt het 

'onverdraaglijk' dat ledereen 
vla Internet medicijnen kan 
bestellen die normaal alleen 
op recept verkrijgbaar zijn. Ze 
wil met de Internet-provlders 
maatregelen bespreken. Dat 
wordt nog een hele klus ge
zien het wereldwijde karakter 
van Internet. De Tribune ont
hulde In februari hoe het er
aan toegaat bij deze levens
gevaarlijke handel. 

'Schoolzwemmen in 
het lespakketl' 

S choolzwemmen moet 
weer in het lespakket van 

het basisonderwijs, vindt SP
kamerlid Jan Marijnissen. Hij 
baseert zich op een onderzoek 
van dr. B. Crum, waaruit blijkt 
op 'witte scholen' twee op de 
tien kinderen zonder B-diploma 
de basisschool verlaten. Op 
'zwarte scholen' is dat zelfs 
meer dan de helft van de kinde
ren. Crum deed vijf jaar eerder 
eenzelfde onderzoek. Uit ver
gelijking komt naar voren dat 
het met de zwemvaardigheid 
steeds slechter gesteld is en dat 
de verschillen tussen kinderen 
uit sociaal sterkere en sociaal 
zwakkere milieus toenemen. 
Bij aankomst op de basisschool 
is het onderscheid al groot, 
omdat- zo blijkt- rijkere 
ouders hun kinderen al jong op 
particuliere zwemles doen. 
Marijnissen vindt het onaan
vaardbaar dat in een waterrijk 
land zoveel kinderen niet fat
soenlijk kunnen zwemmen. Hij 
vraagt staatssecretaris Terpstra 
het schoolzwemmen weer als 
verplicht vak in te voeren. 
Sinds 1985 beslissen de ge
meenten over de subsidiëring 
hiervan, en die hebben er in 
veel gevallen fors op bezuinigd. 

4 

Nu weer problemen met de opvolger van TCR 

De administratie van afval
verwerkingsbedrijf Dape

mo VVW, dat de failliete boe
del overnam van Tank Cleaning 
Rotterdam (TCR), is 'onvolle
dig en onbetrouwbaar', meldt 
een rapport van de Hoofdin
spectie Milieuhygiëne. Het is 
volstrekt onduidelijk hoeveel 
afval Dapemo binnenkrijgt en 
wat ze daarmee doet. Na het 
debacle met TCR dreigt de 
overheid opnieuw verwikkeld 
te raken in een milieuschan
daal. Dapemo zou het door 
TCR illegaal opgeslagen afval 
verwerken en zorgdragen voor 
een betere organisatie van de 
havenontvangstinstallatie. Maar 
de boekhoudkundige puinhoop 
maakt controle hierop onmoge
lijk. Duizenden kubieke meters 
gevaarlijk afval zijn 'verdwe
nen' . De provincie Zuid-Hol-

TRIBUNE 

land aarzelt met ingrij
pen: 'We kunnen ons 
in het allerlaatste 
stadium met de sterke 
arm toegang verschaf
fen tot de gegevens, 
om iets te kunnen 
controleren of om 
een monster te 
nemen. We hebben 
nu onvoldoende 

vloeibare afvalstoffen 
in de Rijnmond. Ze 
hadden dan ook 
allemaal bezoek 

gehad van keurige 
Dapemo-directiele-

zicht op de activi
teiten van het be-

Remi Poppe 

den met zalvende, 
vergoelijkende 
praatjes. Zoals 
mede-eigenaar 
Verbrugge desge
vraagd ook aan de 

drijf,' aldus voorlichter Rijn 
van Gisteren. 
SP-kamerlid Remi Poppe 
wachtte niet af en stelde de 
kwestie aan de orde bij de 
ministers De Boer (Milieu) en 
Jorritsma (Verkeer en Water
staat). Tot zijn verbazing bleek 
geen van de andere fracties zijn 
vrees te delen dat het wéér mis 
gaat met de verwerking van 

11 JULI 1997 

Tribune meldt: 
'De toonzetting is positief en 
de overheid zal het vertrouwen 
in ons bedrijf wel handhaven, 
maar wij kunnen geen ijzer met 
handen breken.' 
Poppe is zo vrij een vinger aan 
de pols te houden met behulp 
van zijn contacten in de haven. 
Want eerder werd er ook zo 
positief gedacht over Booij 
Clean, EMK/Uniser en TCR ... 

'Sorry' van Wijers is 
genoeg voor Kamer 

Dat de coalitie-kameraden 
D66-minister Wijers van 

Economische Zaken niet 
zouden laten vallen vanwege 
de Securltel-affalre, was wel 
te verwachten gezien de 
paarse opvatting van 'dualis
me'. Maar dat ook geen van 
de andere kamerfracties de 
SP-motie van afkeuring over 
zijn beleid steunde, wekte 
zelfs de verbazing van com· 
mentatoren In landelijke kran
ten. Jarenlang je werk niet 
doen en er dan van afkomen 
met 'excuses' aan volk en 
parlement 'namens dit en alle 
vorige kabinetten', dat Is 
ongekend. Zelfs In onze pol· 
der-democratie, waar alleen 
lippendlenst bewezen wordt 
aan de 'Carrington-doctrlne': 
wie verantwoordelijk is voor 
het beleid moet die verant
woordelijk ook dragen als er 
misgekleund wordt. 
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'Kamer misleid inzake 
technolease' 

De Kamer is 'onjuist en onvolledig' 

ingelicht door de regering over de 

technolease-constructie, waarmee Philips 

haar kennis verkocht aan de Rabobank om 

deze vervolgens terug te leasen. Ook Fok

ker paste een dergelijke constructie toe, die 

de schatkist een vermogen kostte. Poppe 

zegt de misleiding te kunnen bewijzen als 

vertrouwelijke brieven over de kwestie 

openbaar zouden worden gemaakt. 'Ik heb 

als kamerlid die brieven mogen inzien, 

maar ik mag daaruit niet citeren, de kranten 

weL Iedereen kan daaruit opmaken dat de 

Kamer besodemieterd is.' Zo schreef toen

malig minister De Vries van Sociale Zaken 

over de Fokker-deal aan Lubbers: 'Er klopt 

iets niet. Moeten we de Kamer niet infor

meren over de consequenties voor de staat.' 

En staatssecretaris Van Amelsvoort bestem

pelden de Fokker-transactie als 'tegen de 

wet'. Hij dacht er serieus aan af te treden. 

Ondanks Poppe's protesten besloot de 
Kamer dat zij voldoende geïnformeerd is. 

Bovendien ... 
1 heeft de Genderkliniek In Utrecht 
(die zegt voor kinderen van gewenst 
geslacht te kunnen zorgen) een 
dreigbrief aan Marljnlssen geschre
ven dat hij zijn kritiek op deze prak
tijk moet staken 
1 heeft Poppe aan premier Kok 
opheldering gevraagd over de ver
huur van tientallen buslness-seats 
biJ voetbalclubs aan ambtenaren en 
bestuurders van gesubsidieerde 
Instellingen en gemeenten 
1 geeft minister Van Mierlo toe dat 
120 duizend gulden Is besteed aan 
de bouw en sloop van een euro
toppers-podium op het Binnenhof, 
dat niet gebruikt Is omdat de weers
voorspelling 'frisjes' was 
1 heeft Marijnlssen met D66-kamer
lid Van Boxtel een klacht ingediend 
biJ de Ombudsman Zorgverzekerin
gen tegen Geové, dat volgens hen 
misleidende reclame maakt met de 
bewering .dat patiënten biJ andere 
verzekeraars langer moeten wachten 

Boer Pauw met een mismaakt kalf 

Commissie onderzoekt 
massale koeien-sterfte 

0 p herhaald aandringen van Rem i 
Poppe heeft landbouwminister Van 

Aartsen eindelijk een commissie van 
deskundigen aan het werk gezet om 
onderzoek te doen naar de geheimzinni
ge ziekteverschijnselen die zich voor
doen op Noord-Hollandse boerderijen. In 
september vorig jaar al berichtte de 
Tribune over de sterfte van de complete 
veestapel van boer Pauw In de Beets
koogpolder. Ook andere boeren in de 
regio worden gekweld door mysterieuze 
ziektegevallen. Al twee jaar lang kan 
ondanks vele pogingen niemand uitsluit
sel geven over de oorzaak. De multidisci
plinaire onderzoekscommissie moet daar 
verandering In brengen. 

Doet BVD geregeld 
onderzoek voor partijen? 

H oort het tot de taken van de Binnen

landse Veiligheidsdienst om onder

zoek te doen naar de leden van politieke 

partijen, op verzoek van een partijtop? Dat 
wil SP-kamerlid Remi Poppe weten van 

minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken. 

Enkele weken geleden werd bekend dat de 

BVD op verzoek van de PvdA de antece

denten van leden napluist, als die partij 'het 

zekere voor het onzekere wil nemen'. 

Poppe vraagt Dijkstal hoe vaak dat gebeurt, 

of ook andere partijen dergelijke verzoeken 

doen en of zulk werk tot de taken van de 

BVD behoort. Bovendien wil de SP' er een 

overzicht welke instanties om een BVD

onderzoek kunnen vragen en op basis van 

welke regels dit dan geschiedt. 

TRIBUNE 11 JULI 1997 

MAftiJNISSEN 
Nog één . 

Jaar 
Als de dag van gisteren herinner ik 

me hoe Pim van Galen van Den Haag 
Vandaag op de dag van onze installa

tie in 1994 een reportage maakte 

over de twee nieuwelingen van de SP 

in de Kamer. Het laatste shot was 
van de nog lege archiefkasten in onze 

fractieruimte. 

Niet alleen de kasten waren leeg. We 

hadden geen geschiedenis in de 

Kamer, alles was nieuw. Remi en ik 

wisten niets van de procedures en de 

mores daar. Aanvallen of rustig op

bouwen? We kozen 

voor het laatste. In 

het eerste jaar was 

ons motto: Sloop 

de vooroordelen 

over de SP en ver

mijd grote fouten. 
In het tweede jaar Jan Marijnissen, 

stond het veroveren fractievoorzitter SP 

van een plaats 

onder de politieke zon centraal. Nie

mand -vriend noch vijand - bestrijdt 

nu nog de stelling dat de SP iets 

toevoegt in het parlement. 

In het derde jaar voelden we ons 

sterk en zeker genoeg om zelf zaken 

op de politieke agenda te zetten, in 

de aanval te gaan en door te zetten. 

En ook dat is redelijk gelukt. 
Verandering begint met oppositie, 

binnen en buiten het parlement. De 

SP organiseert beide. Steeds meer 

mensen waarderen die aanpak. Als 

enige partij groeien we in ledental en 

ook de peilingen laten een stijgende 

lijn zien. Dat succes is het resultaat 

van jarenlange inzet geleverd door de 

afdelingen, die onze zintuigen én 

ledematen zijn; de districtsbestuur
ders; de partijraad en het partijbe

stuur; de medewerkers op het hoofd

kantoor en van de Tweede-Kamer

fractie; en de vele duizenden actieve 

leden die onze organisatie telt. In het 

laatste jaar van Paars 1 zullen Rem i 

en ik nog meer de aanval zoeken. En 

ik heb er vertrouwen in dat dat goed 

zal gaan. Met zo'n partij, met zoveel 

goeie mensen achter je, móet dat wel 

lukken. 

5 
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• 

tegen Europese gelijkschaling 

Zaterdag 14 juni. 'Een aso-

ciaal Europa, dat willen we 

niet!' klinkt het over de 

Dam. Vijftigduizend 

demonstranten verzame-

len zich voor de meest 

internationale protesttocht 

die Nederland de afgelopen 

vijftien jaar gezien heeft. 

Wim Kok's euro-ja· 

regering is gewaarschuwd. 
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In plaats van een handjevol gelijkgezinden, 
waarvoor sommigen gevreesd hadden, lo
pen er op deze zonnige 14de juni vele tien
duizenden mensen te hoop tegen de wijze 
waarop de Europese gelijkschakeling 
wordt doorgedrukt Naast allerlei originele 
Nederlandse leuzen is er een golvende zee 

van buitenlandse vlaggen en spandoe-
ken. 'Basta' en 'Marcha' zeggen de 
Italianen kort en krachtig. 'Non au 
chomage!' eisen Franse demonstran-

ten. 'Euro= Teuro!' laten onze meemar
cherende oosterburen weten. En dan zijn er 
nog borden in het Grieks en Portugees en 
Deens. De vaandels van een aantal Noorse 
vakbonden worden trots meegedragen, net 
als die van Franse en Duitse vakorganisa
ties. De FNV ontbreekt jammerlijk. 
De 50.000-koppige menigte produceert een 
prettige kakofonie aan veeltalig geluid. De 
demonstratie is internationaler dan ooit te
voren. Naast enkele honderden deelnemers 
aan de 'Europese marsen tegen werkloos
heid en uitsluiting' die hier vandaag fi
nishen, zijn er duizenden buitenlanders per 
bus, boot en trein naar Amsterdam geko
men. Aan de vooravond van de Eurotop wil
len ze een krachtig en massaal 
'Nee' laten horen tegen de plan
nen om Europa nóg hechter eco
nomisch aaneen te sluiten - met 
alle nadelige gevplgen van dien 
voor de gewone burgers. Overal in de Euro
pese lidstaten is de sociale kaalslag gaande, 
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overal wordt 'Europa' van dag
droom tot nachtmerrie. Laag

betaalde Portugese en Engelse 
bouwvakkers die in Berlijn het 

werk overnemen van hoger-betaalde Duitse 
collega's. Pensioenen die in Italië onder 
druk staan. Nieuwe draconische bezuini
gingsplannen op de sociale zekerheid in 
Duitsland, waar Bundeskanzler Kohl er 
maar niet in slaagt om aan zijn zelfbedachte 
·Maastricht-criteria' te voldoen. Tegen 
dat alles en nog meer verzetten de de
monstranten zich vandaag in de Neder
landse hoofdstad te hoop. 

De veelkleurig- en 
veeltaligheid maakt de 

optocht tot een aansprekend 
Internationaal symbool van het 

verzet tegen de Europese 
gelijkschakeling 

Oud-vakhondsman Herman Bode spreekt 
over de grote sociale problematiek die Euro
pa momenteel in zijn greep houdt en waarte
gen de regeringsleiders, die dit weekeinde 
ingevlogen worden voor hun halfjaarlijkse 
Eurotop, geen kruid kunnen vinden. Dan 
kan er gelopen worden. Met spandoeken in 
alle talen van het oude continent, allerhande 
vlaggen en borden. Daaronder veel geel en 
blauw van het Euro-Nee-comité van de SP, 
een van de organiserende politieke partijen 

naast GroenLinks en de SAP. De SP 
heeft de demonstratie opgenomen 
in de agenda van haar internatio
nale conferentie die even verder

op in de Beurs van Serlage plaats-
vindt. Daardoor krijgen de tientallen 

conferentiedelegatie~ uit alle Europese lid
taten de kans Amsterdam per demonstratie 

te verkennen. De meesten sluiten zich aan 
bij landgenoten in de steeds verder groeien
de proteststoet De Nederlandse socialisten 
vinden hun weg naar de SP-stand op het 
Beursplein, waar frisdrank en demonstratie
materiaal voorhanden is. Beide gaan grif 
van de hand. Massaal worden er verder ac
tiepakketten verkocht, inclusief euro-nee
muntstickers en euro-nee-fluitjes-van-een
euro-cent. 
De veelkleurig- en veeltaligheid maakt de 
optocht tot aansprekend internationaal sym
bool van het verzet tegen de Europese ge
lijkschakeling. Leuzen worden gescan
deerd, handgeklap begeleidt het geroep. In 
de optocht worden mini-tafereeltjes uitge
beeld. Euro's die plechtig ten grave worden 
gedragen, andere euro's in de gedaante van 
baarlijke duivels. Er wordt veel gepraat en 
gelachen in de mars van Dam tot Dam. Even 
wordt de stemming wat minder als de stoet 

op de Weteringschans, nabij het Fre
deriksplein, langs een grote groep ge
helmde ME'ers trekt. Zij zijn er om het 
gebouw van de Nederlandse Bank af te 
grendelen - zoals ze een week lang alles 
wat met de Euro-top van doen heeft herme
tisch afschermen van de wereld. De over
vloed aan politie hier steekt schril af bij het 
gemis aan agenten om het autoverkeer, dat 
de demonstratie her en der doorkruist, in 
goede banen te leiden. 

Het is uniek dat zoveel linkse 
politieke partijen naast elkaar 
demonstreren, in plaats van 

elkaar te bestrijden 

Voorbij de Weteringschans krijgt de blij
moedigheid weer de overhand. Swingende 
trommels en tetterende toeters assisteren de 
slogans en liederen die spontaan bedacht en 
gecomponeerd worden. Er wordt geklapt en 
gedanst. Her en der wordt het een complete 
swingpartij. Jonge en oudere mensen lopen 
schouder aan schouder en vele nationalitei-
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.. 

ten verbroederen vanmiddag als van
zelfsprekend. Volgens degenen die 

zeggen het te kunnen weten, mag het 
uniek heten dat zoveel linkse politieke par
tijen naast elkaar demonstreren in plaats van 
elkaar te bestrijden. Het gaat nu om de echte 
tegenpartij: neoliberaal Europa, dat alles 
platwalst waarvoor links heeft geijverd 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Sociale ze
kerheid, collectieve voorzieningen, arbeids
bescherming, democratie. Gaandeweg be
gint zich in Europa iets van een verenigd 
front tegen het neoliberalisme in de Unie af 
te tekenen. Een krap jaar voordat er defini
tieve besluiten over de invoering van de euro 
genomen moeten worden, is dat een hoopvol 
teken. 
Moegelopen en -gestreden, maar ook 
met een voldaan gevoel dat demon
streren dit keer zeker de moeite 
waard was, komen de vijftigdui
zend tegen zessen terug op de Dam, 
waar deze eerste grote betoging in ons 
land tegen een asociale en ondemocratische 
Europese Unie zich in alle rust oplost. • 
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Internationale SP-conferentie succesvol 

'Als je de mensen 
meekrijgt, win je 
uiteindelijk alles' 

Op uitnodiging van de SP spraken op zaterdag 14 en zondag 15 juni 
spraken delegaties van meer dan 40 Europese partijen en organi· 
saties over 'progressieve alternatieven voor de neoliberale Euro
pese Unie'. Het werd een geslaagde conferentie. 

Het gezelschap in de Amsterdamse Beurs 
van Herlage is uiterst gemêleerd. In zijn 

openingstoespraak wijst SP-secretaris 
Tiny Kox op het open karakter van de 
conferentie. 'Laten we kijken wat 
ons bindt en verdeelt- en vandaaruit 

zoeken naar mogelijkheden om geza-
menlijk tot actie over te gaan tegen wat 

we allemaal afwijzen: een door het neolibe
ralisme gedomineerde Europese Unie.' 
Jonas Sjöstedt van de Zweedse Linkse Partij 
spreekt de conferentie toe, namens de brede 
fractie van Verenigd Links in het Europees 
Parlement. Hij wijst op het belang van een 
breed Europees verzet om de euro-trein te 
stoppen. Alan Simpson, lid van het Britse 
Lagerhuis voor de Labour Party, is het daar 
helemaal mee eens. Simpson is mordicus te
gen Britse deelname aan de euro - en het 
Britse volk denkt daar volgens hem precies 
eender over. 1Ti jd om op zoek te gaan naar 
betere methoden om internationaal samen te 
werken,' roept hij de conferentie op. 

Kritische gelulden 

Francis Wurtz, europarlementariër en inter
nationaal secretaris van de Franse Commu
nistische Partij geeft uitleg over de nieu
we sociaal-democratische Franse re
gering (mét communisten, radikalen 
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en groenen) en Europa. Zijn partij heeft nu 
al 600.000 handtekeningen voor een euro
referendum opgehaald. Europarlementslid 
Marianne Eriksson van de Zweedse Link
se Partij is een van de vele inleiders op de 
workshops. In haar geval over de sociale 
effecten van de op stapel staande munt
unie. De Zweedse regering zal mede daar
om niet in de EMU deelnemen. Keld Al
brechtsen, kamerlid van de Deense Rood
Groene Alliantie laat in een andere work
shop zijn uiterst euro-kritische geluid ho
ren en schetst alternatieven voor Europe
se samenwerking, waarbij het belang 
van de mensen en niet van de centen 
centraal staat. Denemarken zal niet 
meedoen aan de muntunie en ook nee 
zeggen tegen het Verdrag van Amster
dam, als het aan hem ligt. En zijn partij is 
machtig in de Deense euro-nee-beweging, 
die nu al een referendum in het voorjaar 
van 1998 heeft afgedwongen. Dag Seier
stad van de nog machtiger Noorse 'Nee te
gen de EU-beweging' (winnaar van het 
Noorse referendum over deelname in de 
EU) geeft verstandige tips aan zijn col
lega-actievoerders. 'Onze tegenstanders 
hebben alles: geld, invloed, mediatoe

gang. Wij hebben maar één belangrijk 
kapitaal: de mensen. Als je die mee
krijgt win je uiteindelijk alles.' 

Twijfels en helbel 

Ramon Mantovani, internationaal secreta· 
ris van de Italiaanse Riffundazione Comu· 
nista, geeft aan dat zijn partij tot dusver een 
belangrijke rol speelt in het tegenhouden 
van de meest gevaarlijke bezuinigingen 
door de regering-Prodi, die slechts met ge· 
doogsteun van Mantovani's partij kan over· 
leven. Maar de kans op een dijkdoorbraak 
blijft. Esko Seppänen van de Finse Linkse 
Alliantie, eveneens regeringspartij, geldt 

als uitermate euro-kritisch. Of het tot 
daadwerkelijke deelname van zijn 
land aan de muntunie komt, betwij
felt hij. De weerstanden in de Finse 

samenleving zijn groot. José Cabo 
van Verenigd Links uit Spanje schetst 

twee beelden: van het Spaanse Wirtschafts· 
wunder- waarvan premier Aznar zo hoog 
opgeeft - en van de Spaanse samenleving 
met zijn massawerkloosheid, slinkende so· 
ciale voorzieningen en toenemende twee
deling. Het is tijd om de Spaanse bevolking 
inspraak te geven in het integratieproces, 
aldus Cabo. Agostinho Lopes van de Portu
gese communisten en zijn landgenoot Luiz 
Fazenda van de Democratische Volksunie 
uiten hun grote twijfels over de ze
geningen van neoliberaal Europa. 
Beide partijen willen een euro-
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referendum. Manfred Müller, 
Bondsdaglid voor de PDS, be

schrijft de heibel in de Duitse 
politiek, waar de regeringspar-

tijen bekvechten over de manier 
waarop het land kan voldoen aan de keihar

de euro-criteria. 'De val van de Duitse re
gering is dan ook op elk moment mogelijk. 
Maar of dat tot wezenlijke verandering in 
de Europa-politiek leidt, is maar zeer de 
vraag. De sociaal-democraten van de SPD 
zijn verdeeld.' 

Fabels over vrije handel 

En dan zijn er nog tientallen vertegenwoor
digers van milieupartijen, radicalen, socia
listen, communisten en groenen uit alle lid
staten van de Europese Unie. Griekenland is 
er, en Oostenrijk en Cyprus en Ierland en 
Engeland. De bekende eurosceptische pro
fessoren Kleinknecht, Klamer en Degen
kamp (ondertekenaars van de geruchtma
kende Economenverklaring tegen de EMU) 
nemen deel. Ook oud-Greenpeace-econoom 
Colin Hines, schrijver van het boek 'New 
Protectionism' is van de partij . Hij veegt de 

vloer aan met de 'fabels over de vrije 
handel' . Die dient slechts het belang 
van weinigen, aldus Hines. Laszlo 
Andor van de Universiteit van Boe

dapest schetst een somber-realistisch 
beeld van de kaalslag in Oost-Europa ten

gevolge van het ook daar oprukkende neoli
beralisme. Alle sprekers betwisten het 
standpunt van de Europese regeringsleiders 
dat slechts de Europese Unie en euro tot 
welvaart in Europa kunnen leiden. De zoek
tocht naar progressieve alternatieven is in 
volle gang, zo bewijst de geanimeerde con
ferentie twee dagen limg. 

Euroreferenda afdwingen 

SP-voorzitter Jan Marijnissen, wiens 
speech de conferentie afsluit, pleit 
ervoor alles op alles te zetten om eu
roreferenda af te dwingen in de lid
staten en bovenal de discussie over 
de toekomst van Europa te verplaatsen 
van vergaderzalen en parlementen naar 
bedrijfskantines, scholen en de straat. 'Wie 
de steun van het volk mist, betaalt daar 
vroeger of later de rekening voor,' aldus 
Marijnissen. Samen met de overige deelne
mers ondertekent hij als afsluiting van de 
conferentie een roega-briefkaart aan de 
Europese regeringsleiders . De tekst laat 
aan duidelijkheid niets te wensen over en 
drukt de mening van alle deelnemers uit: 
'Laat de bevolking beslissen over de toe
komst van Europa!' • 

Politie neemt macht over 
Nooit werd een Eurotop zo extreem 
beveiligd en afgeschermd van het 
gewone leven. Amsterdam veranderde 
gedurende een week in een vesting 
met verboden veiligheidszones, krank

zinnige controles en volledig over-
spannen beveiligingsoperatles 
(zoals het dichtlassen van rioolput

deksels). Een week lang nam de 
politie de macht over. SP-secretaris 
Kox werd op weg naar een radio-Inter
view van top tot teen gefouilleerd. 
CDA-europarlementariër Maij-Weggen 
moest hemel en aarde bewegen om 
doorgang te krijgen. En oud-europarle
mentsvoorzltter Dankert werd gear
resteerd omdat hiJ zonder pasje liep. 
Een Finse journaliste werd gedwon
gen een T-shlrt uit te trekken dat 
afkomstig was van de marsen tegen 
de werkloosheid. Een Belgische jour-
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nallst werd hardhandig aangepakt 
omdat hij de brutaliteit had gehad 
zijn perskaart even ónder zijn hemd 
te doen. Een Zwitserse verslagge
ver werd urenlang opgesloten op 
het politiebureau, omdat hij zich bij 
een aantal al te rumoerige Italiaan
se demonstranten had bevonden. 
De beveiliglngsoperatle kostte 
alleen al aan extra polltie-Inzet van 
5000 mensen meer dan 15 miljoen 
gulden. 
In de Kamer stelde de SP-fractie 
vragen over de arrestatle van grote 
groepen mensen onder het motto 
dat ziJ deel uitmaakten van een 
'criminele organisatie '. In een kort 
geding op de laatste dag van de 
Eurotop stelde rechtbankpresident 
Glsolf het Openbaar Ministerie in 
het ongelijk. 
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Sociale gevolgen 
• • 

onder euro 
'De bevalling was moeilijk maar het kind mag er 

zijn,' zegt premier Kok over 'zijn' Verdrag van 

Amsterdam. Publicitaire grootspraak lijkt dat. 

Het verdrag is uiterst mager van inhoud en re

gelt vooral veel dingen niet. SP-voorman Jan Ma· 

rijnissen is daar echter niet rouwig om. Voor hem 

hoeft meer 'Europese Unie' voorlopig niet. 

'Het verdrag is bijna te klein om er 
een referendum over te eisen,' 
sneert Jan Marijnissen, als het 

parlement daags na de Eurotop de-
batteert met de regering. 'Maar laten 

we het toch maar doen. Om te oefenen voor 
het echte referendum over de euro en de 
muntunie.' Marijnissens oordeel over de 
lege huls van 'Amsterdam' wordt breed ge
deeld in de Kamer. Een ' tussenstap', zegt 
PvdA-fractieleider Wallage op de van hem 
bekende eufemistische wijze. En CDA-chef 
De Hoop Scheffer spreekt smalend van een 
'verdrag-je'. 
Echter: daar waar de andere partijen graag 
méér geregeld hadden gezien, steekt Marij
nissen niet onder stoelen of banken dat hij 
juist graag minder geregeld wil hebben via 
de Europese Unie, omdat die eenheidscon
structie negatieve sociale en democrati
sche gevolgen voor de bevolking van 
Europa heeft. De SP' er ziet niks in 
de manier waarop de Europese inte
gratie zijn beslag krijgt. 'Het Europa 

gers . Daar komt ook geen verandering in en 
dat komt door twee dingen: de manier waar
op het een en ander tot stand wordt ge
bracht en de inhoud en de gevolgen van de 
gevormde samenwerking.' 

Gebrek aan daadkracht 

In het Verdrag van Amsterdam worden voor
al zaken niet geregeld en uitgesteld. De 
West-Europese Unie (WEU) wordt voorlo
pig niet onder
gebracht bij de 
Europese Unie, 
zodat die voor
alsnog geen mi
litaire poot 
heeft. Er is geen 
gemeenschap-

pelijk buiten-
lands be-
leid afge
sproken, 

beleid. Een aantal landen heeft op 
verschillende punten een uitzonde

ringspositie bedongen. Er is ook vooral 
veel vooruit geschoven. Zoals een beslissing 
over hoe het in de toekomst moet met het 
sternrecht van de lidstaten. 

Het gebrek aan daadkracht heeft alles te ma· 
ken met het gebrek aan eensgezindheid over 
de koers die de Unie moet varen. De groteen 
kleine landen vertrouwen elkaar niet en over 
zowel verdieping (invoering euro, integratie 
WEU) als verbreding (richting Oost-Euro· 
pa) lopen de meningen uiteen. De integratie· 
snelheid lijkt af te nemen nu de euro als 
sluitstuk van de economische en monetaire 
integratie zo nabij komt. 

'Monetair strafkamp' 

Over het voortgangsproces van die euro i 
wél overeenstemming bereikt - tenminste 
voor het oog van het kerkvolk. Met de be· 
krachtiging van het zogenoemde 'Stabili· 
teitspact' zijn de keiharde criteria van het 
Verdrag van Maastricht bevestigd. Die taan 
garant voor het blijvend toepassen van het 
neoliberale uitgangspunt 'meer markt en 
minder overheid' en een voortdurende zui· 
nigheid van de lidstaten die deelnemen aan 
de Europese eenheidsmunt. 
Om het stabiliteitspact - een 'monetair straf· 
kamp' volgens Marijnissen - aangenomen te 
krijgen moest er, vooral voor de nieuwe 
Franse regering, ook een 'werkgelegen· 
heidspact' komen. Daarin spreken de lidsta· 

ten af dat er een 'gecoördineerde 
strategie' wordt ontwikkeld bij 
het bestrijden van de werkloos· 
heid. Zonder daarvoor overigens 

ook maar één euro vrij te maken. 
Volgens Bolkestein zijn het lege woor· 

den waarmee Kok de schijn op kan houden 
van een 'sociaal ' Europa, net als zijn 
sociaal-democratische collega Jospin in 
Frankrijk. Die heeft zich volgens Marijnis-

dat in Amsterdam weer een klein beetje 
meer vorm kreeg, is toch vooral het Europa 
van regeringsleiders, ambtenaren, diploma
ten en politici en niet het Europa van de bur-

geen volle
dig verdwijnen 

van grenscon
troles, geen ge
zamenlijk asiel- De vertegenwoordiger van Kok ontvangt de maga-protestkaart 
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en 'met een kluitje in het riet laten sturen'. 
Dankzij de lege werkgelegenheidsresolutie 
werd voorlopig het stabi liteitspact gered. 
Daarmee bUjft de mogelijkheid open dat de 
muntunie op I januari 1999 daadwerkelijk 
van start gaat. Maar de kans dat de EMU 
trandt in het zicht van de haven, blijft even

een . De sociale gevolgen van de harde mo
netaire unie en het verzet daartegen vormen 
een tijdbom onder de Economische en Mo
netaire Unie. In steeds meer Janden wordt 
dat verzet venijniger en hardnekkiger. Zo
wel de regering van Frankrijk, als die van 
Finland, Zweden, Denemarken en Italië, 
zien zich geconfronteerd met sociale onrust 
en sterke anti-EMU-partijen van wiens 
steun hun overleven afhankelijk is. 
Kortom: er kan nog heel veel gebeuren 
tussen nu en volgend voorjaar, wanneer de
finit ief beslist wordt over het lot 
van de euro. Als het aan Marij
nissen ligt, zegt Nederland dan 
alsnog nee tegen de euro en de 
muntunie. • 

Euro-vechtpartij 
Wie afgaat op de berichtgeving In de 
media, krijgt de Indruk dat de Euro
top vooral een treffen was tussen 
Mobiele Eenheid en groepjes 'auto
nomen', 'chaoten' en 'krakers'. Een 
zinnig gesprek of een vriendelijke 
demonstratie 'verkopen' slechter In 
foto's en beelden dan elkaar zinloos 
te lijf gaande .politieagenten en rel-

beluste jongeren. 

Duurste Eurotop ooit 
Tussen de 50 en 75 miljoen heeft de 
Eurotop de Nederlandse belasting
betaler gekost. De rekening wordt 
grotendeels betaald uit de rijks
schatkist. Maar ook de gemeente 
Amsterdam moet bijleggen: ruim zes 
miljoen gulden. Enkele miljoenen 
worden betaald door het bedrijfsle
ven, grote belanghebbende biJ de 
Europese economische eenwording. 
Onder de sponsors van de Eurotop 
vinden we onder andere de KLM en 
de Aalsmeerder Bloemenvelllng. Ter 
vergelijking: pas na maanden onder
handelen en actlevoeren wist de 
regering 100 miljoen extra voor de 
thuiszorg vrij te maken. 

Ik kan merken dat 

de vakantie na
dert. Buiten regent 
het pijpestelen. En 
binnen regent het 
vragen en klachten 
over de de nieuwe 
huursubsidiewet, 
die per 1juli in wer
king is getreden. 

sen namelijk dat je 

je hele hebben en 
houwen meebrengt 
bij het invullen van 
de aanvraag. Ook 
hier goed nieuws: 
dit is pertinent ver
boden. Op 28 april 
heeft Tommei de 
gemeenten bericht 

Het goede nieuws: in 1997 
wordt bijna 2,8 miljard gul
den uitgekeerd , tegen krap 2 
miljard in 1995. Komende ja
ren komt daar nog een paar 
honderd miljoen bij. Mensen Paulus Jansen 

alleen het totaalbedrag 
van het vermogen opgegeven 
hoeft te worden. De juistheid 
controleren mag alleen de Be
lastingdienst. De woningcor
poratie of gemeente mogen 

die nu al huursubsidie krij-
gen, gaan er bijna altijd op vooruit. Onze 
voortdurende kritiek op de onbetaal
baarheid van de huren begint dus vruch
ten af te werpen. Maar het is niet alles 
goud wat er blinkt. De verbeteringen 
voor de een worden 

hun neus dus niet in uw papie
ren steken. 
In Nieuwerkerk aan den !Jssel ondervin-
den de huurders in de Veldenbuurt aan 
den lijve dat de maximale huurgrens 
(voor personen boven 22 jaar) nu bevro-

ren is op f 1085. Zodra 
deels betaald met ver-
slechteringen voor de 
ander. Zo is er nu een 
scherpe vermogens
toets: 38 duizend gul
den voor alleenstaan
den en 56 duizend voor 

Waarom telt 
de auto van 
eeninvalide 

de huur die grens pas
seert, wordt in principe 
geen cent huursubsidie 
meer uitgekeerd. Er is 
slechts een overgangs
regeling van twee jaar 

als vermogen? 

gezinnen. Voor ouderen gelden iets ho
gere bedragen. Omdat niet alleen 
spaargeld, maar ook zaken als de auto 
en de caravan worden meegeteld, hoef 
je helemaal geen kapitalist te zijn om dit 
bedrag te overschrijden. Kom je echter 
boven de vermogensgrens, dan krijg je 
geen cent huursubsidie meer! Slacht
offers daarvan kunnen overigens tot 1 
januari 1998 hun spaargeld vastzetten 
in bijvoorbeeld een lijfrente, want die 
telt weer niet mee als vermogen ... 
Veel vragen worden ons gesteld over de 
auto. Zo vond mevrouw Verhagen, die 
als vrijwilliger actief is voor een patiën
tenvereniging, het zeer onrechtvaardig 
dat de auto van een invalide als vermo
gen telt. Gelukkig is dit ook niet zo. Op 
vragen van de SP-fractie heeft staatsse
cretaris Tommei toegezegd dat invali
den aanspraak kunnen maken op de 
'hardheidsclausule' in de wet, een 
soort noodartikel tegen onbedoelde on
rechtvaardige effecten. Wij vonden trou
wens - helaas als enige partij -dat ook 
een auto die nodig is voor je werk, als 
gebruiksartikel gezien moet worden. 
Een andere veel geuite klacht betreft 
het 'girogluren' voor de vaststelling van 
je vermogen. Sommige verhuurders ei-
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voor zittende huurders 
die al huursubsidie ontvingen. In 1998 
dreigt voor nog veel meer huurders het 
doek te vallen, bijvoorbeeld voor oude
ren in aanleuncomplexen, die nu al te
gen de maximale huurgrens aanzitten. 
De SP heeft voor deze ontwikkeling des
tijds al gewaarschuwd in de Kamer. In 
een amendement heeft Remi Poppe ge
vraagd om de huursubsidie te hand
haven tot de huurder een passende ver
vangende woning is aangeboden. An
ders belanden deze mensen in een on
mogelijke positie terecht. Zoals een SP
lid uit Lisse nu overkomt. Hij moet per 1 
juli f 1100 gaat betalen. Zijn huisbaas, 
een pensioenfonds, drijft de huur flink 
op om de huurders tot vertrek te bewe
gen, waarna de huizen voor 295 dui
zend gulden te koop worden aangebo
den. Deze huurder raakt bijna f 3000 
huursubsidie kwijt. Hij komt echter vol
gens de gemeente niet in aanmerking 
voor een vervangende huurwoning, om
dat hij geen huurhuis achterlaat ... 
Al met al hebben we toch de afgelopen 
maanden aardig wat geld voor de huur
ders verdiend. Zodat het vakantiegeld in 
een aantal gevallen kan worden aange
vuld. En nou maar hopen dat het nog 
een beetje wil zomeren. • 

ll 



Minister Melkert loopt picknick met melketiers mis 

Het had een verrassing 'Uitgemelkert!' in ontvangst te lijks mogelijkheden tot door-
moeten zijn. Maar toen de nemen. Mariet Berendsen van stroming en stelt het loon niets 

dertig banenpoolers en melke- het Comité Stop Gesubsidieer- voor. De menselijke waardig-
tiersop 21 juni de woning van de Uitbuiting en SP-raadslid: heid wordt compleet aangetast.' 
minister Melkert naderden, zag 'Ze vond het heel onprettig dat Henny Hegman uit Ulft werkt 
het er zwart van de agenten. wij daar waren, zei ze. Ik heb vijf jaar als banenpooler op de 
Het Arnhemse Comité Stop geantwoord dat als haar man openbare bibliotheek. 'Je stoot 
Gesubsidieerde Uitbuiting en ons gewoon had ontvangen op constant je hoofd. Je doet niet 
het Initiatief Banenpoolers het ministerie, wij niet naar mee bij interne vacatures, je 
IJsselstreek wilden hun klach- Bussum waren gekomen.' hebt geen functieomschrijving, 
ten bespreken met de minister. 'Uitgemelkert! ' bevat felle je merkt niets van ADV. Maar 
Omdat die weigerde hen te aanklachten van tientallen het is wel keihard werken .' 
ontvangen, werd gekozen voor banenpoolers en melketiers uit De actievoerders hebben het 
een picknick in zijn tuin om bij de regio Arnhem, plus eisen klachtenboek inmiddels aange-
een broodje de problemen te aan de landelijke en de plaatse- boden aan de Tweede Kamer en 
bespreken. Melkert bleek afwe- lijke politiek. Berendsen: 'Er is de Arnhemse gemeenteraad. 
zig, maar de picknick ging wel een tweedeling ontstaan binnen Bovendien hebben ze opnieuw 
door: bereidwillig zette de de werkenden. Enerzijds de een gesprek met Melkert ge-
politie de weg af zodat de actie- echte banen, anderzijds de vraagd. Mariet Berendsen: 'De 
voerders alle ruimte hadden. kunstbanen. Als banenpooler of mensonwaardige gesubsidieer-
Plotseling bleek mevrouw melketier ervaar je elke dag dat de uitbuiting moet gestopt 
Melkert wel thuis te zijn en ook je een tweederangs werknemer worden. Wij zetten alles op 
genegen het klachtenboek bent. Bovendien zijn er nauwe- alles om dat te bereiken.' 
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Ruim driekwart 
miljoen verdient bij 
SP Huursubsidielijn 

Een unieke telefoonservice 
verleende de SP in de 

week van 16 t/m 22 juni. Voor 
mensen die het landelijk 0900-
nummer belden, werd terstond 
berekend op hoeveel huursubsi
die zij aanspraak konden ma
ken. En dat bleek nodig ook. 
Peter Rornijn coördineerde de 
Huursubsidielijn: 'Meer dan 
duizend mensen hebben ons die 
week gebeld. Tot nu toe hebben 
wij voor hen ruim 750.000 
gulden huursubsidie berekend.' 
Opvallend veel bellers kwamen 
uit de provincie Groningen. 
Maar het meeste geld werd 
verdiend in Zoetermeer. 'Een 
bejaarde vrouw die vanwege de 
papieren rompslomp nog nooit 
huursubsidie had aangevraagd, 
bleek recht te hebben op 400 
gulden per maand. Dat had ze 
nooit geweten! ' 
De huursubsidie kon snel wor
den berekend dankzij een com
puterprogramma dat de heer W. 
Baar ruim tien jaar geleden al 
ontwikkelde. Hij is blij dat het 
zo' n succes is. 'Wat de SP nu 
doet, is een wens die ik al jaren 
koester.' Volgend jaar zal het 
project herhaald worden. 

Zoetermeer behoudt 
bouwspeelplaatsen 

op 28 juni was het groot 
feest in Zoetermeer: de 

bouwspeelplaats bestond 25 

jaar. Maar het scheelde heel 

weinig of de gemeente had 

roet In het eten gegooid. B en 

W wilden de bouwspeelplaat· 

sen namelijk sluiten. De SP 

richtte onmiddellijk een actie-

comité op. Binnen drie weken 

werden 5000 handtekeningen 

verzameld. De kinderen lood· 

sten de wethouder naar hun 

speelplek en ontvouwden In 
de raadszaal grote behang-

rollen met handtekeningen en 

leuzen. Tegen zoveel jong 

enthousiasme was het colle-

ge n.iet opgewassen. De be-

zulnlging van twee ton werd 

Ingetrokken. 
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SP-arts Lucie Pufkus overhandigt de petitie aan voorzitter Lou de Graaf van de Ziekenfondsraad 

Schapen zetten protest tegen eigen bijdragen kracht bij 

Onder het motto: 'Schapen 
zijn volgzaam, mensen 

gebruiken hun verstand', bood 

het comité Eigen Bijdrage Nee, 
vergezeld van een tiental scha
pen, op 24 juni een petitie aan 
aan voorzitter De Graaf van de 

Ziekenfondsraad. Het comité, 
een initiatief van de SP, verzet 

zich tegen de eigen bijdragen 
van maximaal 200 gulden per 
jaar die ziekenfondspatiënten 
inds I januari moeten betalen. 

Aanleiding voor de actie was 
het evaluatierapport dat de 

Ziekenfondsraad in opdracht 
van de regering later die week 
ging uitbrengen. Eigen Bijdra
ge Nee stelde dat de raad niet 
'schaapachtig' moest rapporte
ren, maar zijn verstand gebrui
ken en stopzetting van de maat
regel bepleiten. 
Woordvoerder Lucie Pufkus 

betoogde dat de eigen bijdra
gen een aantasting vormen van 

de solidariteit in de gezond
heidszorg, waarbij zieke men
sen gestraft worden. Volgens de 
SP-arts zal de maatregel niets 

Minister haalt bakzeil: Girogluurders 

Heb Ik dan helemaal geen 
recht op privacy? klinkt 

het vanaf begin '96 op de 

spreekuren van de SP-Hulp
dienst en de SP-Aiarmlljn. 
Veel gemeenten blijken de 
nieuwe bijstandswet aan te 
grijpen om Inzage te eisen In 
giro- en bankafschriften, 

waarbiJ ze niet alleen over de 
Inkomsten, maar ook over de 
uitgaven uitleg vragen. Jan 
Marljnlssen verzoekt minister 

Melkert In te grijpen, maar 
die antwoordt dat hij controle 
op de uitgaven noodzakelijk 
vindt en de gemeentelijke 

bevoegdheden niet wil lnper-

ken. Dus begint de SP 
een actie: 'Stop de 
glrogluurders'. Na een 

ludieke start biJ Mel
kerts ministerie wor
den de gemeenten onder druk 
gezet, met protestkaarten, 
klachtenboeken en raadsvoor
stellen. Sommige gaan over
stag, andere halen bakzeil in 
rechtszaken of worden aange
klaagd biJ de Registratieka
mer. In april schrijft de SP 

alle 600 gemeenten aan met 
haar eisen. Dlvosa, de vereni
ging van sociale dienst

directeuren, vergadert over 

de brief en raadt de gemeen· 
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opleveren, terwijl ze miljoenen 

kost aan bureacratie. De petitie 
van het comité Eigen Bijdrage 
Nee was mede ondertekend 
door de Nederlandse Patiënten/ 
Consumenten Federatie, de 
Nationale Commissie Chro
nisch Zieken, Stichting de 
Ombudsman en ziekenfonds 
Azivo. 
Overigens weigeren op initia
tief van het comité in Zoeter

meer nog steeds 600 mensen 
om principiële redenen de 
eigen bijdrage te betalen. 

gestopt! 
ten aan om de richtlijn 

van de Registratie
kamer te volgen. Een 
doorbraak, want Dlvosa 
adviseerde eerder juist 

de controle te verscherpen. 
Eind juni Is de overwinning 
compleet. De Registratie
kamer laat minister Melkert 
weten dat de nodeloze priva
cy-schending afgelopen moet 
zijn. Melkert geeft zich ge
wonnen. HIJ vindt het Ineens 
'van groot belang dat de 
privacy van bijstandsgerech

tigden voldoende beschermd 
wordt' en belooft de Kamer 
hiertoe regels op te stellen. 
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7500 GULDEN SUBSIDIE 
voor een congres van de 

rijkeluisclub Rotary, dat 
schoot de Heerlense SP· 
fractie in het verkeerde 

keelgat. Raadslid Peter 
van Zutphen: 'Het school· 
zwemmen afschaffen 

maar wel de Rotary geld 
toestoppen, dat is toch 
belachelijk.' Rotarian en 
tevens WO-raadslid Van 
der Dussen: 'De SP is 
zo'n simpele partij, die is 

tegen het kapitalisme en 
alles wat daarnaar riekt.' 

VEEL SOCIALE DIENST 
cliënten schrokken zich 
een hoedje toen zij een in 
plaats van het verwachte 
vakantiegeld slechts de 

helft daarvan ontvingen. 
Nadat de SP in verschil· 
lende plaatsen aan de bel 
trok, kwam de oorzaak 

boven water. De bijstands· 
wet is per 1997 veran

derd, en daarom wordt 
het vakantiegeld over '96 
en dat over '97 in twee 
termijnen uitgekeerd. 

ZO'N 70 JONGEREN blok
keerden in april onder 
aanvoering van SP'er Sjef 
Kleijnen de toegang tot de 
raadszaal van Valkenburg 
en boden een petitie met 
1250 handtekeningen 
aan. 'Als kinderen ner
gens kunnen spelen wor
den het op den duur crimi

nelen,' waarschuwden ze. 
'De jeugd kan hier ner
gens terecht, behalve in 

de overvloedig aanwezige 
gokhallen,' zei Kleijnen. 
De actie bleek te werken, 

want inmiddels heeft de 
gemeente toegezegd een 
skate-baan aan te leggen 
en het trapveldje te voor

zien van doelpalen. De 
jeugd heeft zich nu vere
nigd in de stichting Skate

academie. 
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Antoinette 

'Als vegetariër doe ik 
dagelijks aan vleesboycot' 

Antolnette Hertsenberg (32} Is 
eindredactrice en presentatrice 
van het consumentenprogram
ma Radar en presentatrice van 
de actualiteitenrubriek 2Van
daag. 
Na haar studie werkte Antolnet
te Hertsenberg korte tijd In een 
melden-wegloophuis. Vla een 
uitzendbaantje kwam ze uit
eindelijk terecht bij de Anti
Vivisectie Stichting. Nog 
steeds zet zij zich In voor de 
natuur door haar werk biJ De 
Faunabeschermlng. 

Het is heerlijk om weer 
op de Veluwe te wonen. 
De omgeving was mij al 
wel bekend, omdat ik in 

Apeldoorn ben opgegroeid. Op weg van 
m'n werk naar huis lijkt het, zeker in de 
zomer, wel alsof ik op vakantie ga. Je kunt 
hier tot je tachtigste wonen en steeds nieu
we gebieden ontdekken. Als je de bossen 
inloopt kom je vossen, dassen en wilde 
zwijnen tegen. Geweldig! Ik ga nooit meer 
verhuizen. We willen zelf ook wat kleine 
dieren op het erf, maar we zijn er nog niet 
helemaal uit welke. Mijn zoontje heeft als 
kraamcadeau een kip gehad, dus die loopt 
hier binnenkort in ieder geval rond. Moder
ne kinderen denken dat kippen in de diep-
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vries groeien. Het is voor mij belangrijker 
dat mijn kind de bomen leert kennen, dan 

dat hij op z'n vierde alle automerken kan 
onderscheiden. 
Ik ben overtuigd vegetariër. Het is gezon
der voor mezelf en zeker beter voor de die
ren. De manier waarop tegenwoordig met 
dieren wordt omgegaan, is immoreel en het 
opeten ervan dus ook. Zes jaar geleden zag 
ik een Engelse documentaire over het die
rentransport, waarin een stier aan één poot 
omhoog in een schip getakeld werd. Die 
takel brak af, het dier viel naar beneden en 
brak daarbij z'n heup. Toen probeerden ze 
hem met elektrische stoten op z' n ballen 
alsnog over de loopplank op dat schip te 
krijgen. Daar werd ik zo misselijk van. 
Toen had ik het eigenlijk echt wel gehad. 
Natuurlijk voeden wij ons kind ook vegeta
risch op. Het is veel ingrijpender om voor 
je kind de keuze te maken om wél vlees te 
eten. Als hij zestien is kan hij natuurlijk 
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pot schaft. Alleen maken de meeste mensen ov 
de keuze dat daar wél vlees in zit. da 
Sinds Radar wekelijks wordt uitgezonden 
hebben we een vrij vaste groep kijkers . We 
willen ze een beetje bewuster maken van de 
macht en de rechten die ze hebben als con
sument. Er zijn veel programma's die goed 
geïnformeerde mensen nóg beter willen 
informeren. Prima, maar wij proberen heel 
bewust niet die groep op te zoeken. Wij 
richten ons op mensen met een gemiddelde 
opleiding, die toch te maken hebben met 
een wereld die steeds ingewikkelder in 
elkaar zit. Een heel breed publiek dus. Het 
verschil met VARA's Kassa is dat wij wat 
meer reportages maken en wat meer con
fronterend zijn. De Tros geeft meer vrij
heid dan veel mensen misschien verwach
ten. Ze probeert nooit onze ideeën tegen te 
houden. Het lastige van dit soort program
ma's maken is, dat je- op het moment dat 
je fout zit - meteen een proces aan je broek 
krijgt. Je moet dus heel goed weten wat je 
doet. Het is een beetje een mengeling van 
belangenbehartiging en journalistiek. Je 
moet journalist genoeg blijven om alles 
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goed te checken en hoor en wederhoor toe 
te passen. Maar aan de andere kant, als de 

feiten duidelijk zijn, kies je toch meer voor 
de consument dan voor de producent. En 
dat past ook wel bij mij . 
Dit werk heeft ook zeker mijn leven beïn
vloed. Je kent je rechten veel beter en je 
wordt ook kritischer op producten en prij
zen. Wij kennen hier niet zo'n sterke con
umentenbeweging. Deels ligt dat aan de 

aard van de Nederlander, die misschien 
toch wat minder opgevoed is met het idee 
dat je je recht moet halen. Anderzijds denk 
ik ook dat in Nederland op consumenten
gebied een heleboel al goed geregeld is. 
Het is de macht van de consument om iets 
nfet te kopen. Als je niet achter een product 
kunt staan, moet je het ook niet kopen. Ik 
doe als vegetariër dagelijks aan een vlees
boycot, toch? Maar daarnaast moeten ook 
de producenten verantwoordelijk gesteld 
worden voor hun daden. Een beetje vol-

wassen bedrijf legt ook verantwoording af 
over zijn manier·van produceren, en als het 
dat niet doet, mag je daar best actie voor 
voeren. 
Toen ik een jaar biJ Radar werkte, vroeg de 
Tros mij om af en toe eens in te vallen als 
presentatrice van 2Vandaag. En dat is goed 
bevallen. De samenwerking tussen Tros en 
EO in dat programma gaat uitstekend. De 
onderwerpen die de EO aansnijdt, getuigen 
heel vaak van een grote maatschappelijke 
betrokkenheid en ze doen dat op een open 
en plezierige manier. 2Vandaag heeft een 
breder publiek dan bijvoorbeeld Nova. Dat 
is af en toe wat moeilijker te volgen. 2Van
daag is echt voor mensen die om half zes 
van hun werk komen, al half in de keuken 
staan en eventjes de actualiteiten willen 
volgen. 2Vandaag staat echt dicht bij de 
mensen. Nova vind ik het meest politieke 
van de actualiteitenprogramma's. Netwerk 
richt zich wat vaker op de emoties. 2Van
daag gaat het meest over wat er zich dage
lijks afspeelt, dicht bij mensen. 
Het is fascinerend om verslag te doen van 
wat er in de wereld gebeurt. Je zit dicht bij 
het vuur. Maar ook al vóór ik deze pro-

met de wereld. 
En dat weet ik 
nog steeds 
niet. Op de 
langere ter
mijn ziet 
het er som
ber uit. 
Het kan 
niet ein
deloos zo 
doorgaan , 
dat trekt 
deze aard
bol niet. Met 
dat verant
woordelijk
heictsgevoel 
ben ik opge

groeid. Mij ( 
is met de 
paplepel 
ingegoten 
datje je om 
méér druk 
moet maken 
dan alleen maar 
je eigen kleine 
wereldje. 
Ik heb een 
heel diepe 
afkeer van ge
rommel met 
het leven. 
Het verbaast 
me dat er 
nog geen or
ganisatie is 
opgericht te
gen klonen en 
genetische mani
pulatie. Met de 
dierenbescherming 
voerden we actie op 
dat thema. Misschien herinner je 
je nog die poster met die uiers . Niet alleen 
met dieren, ook met mensen gebeuren nu 
verstrekkende dingen. Vrouwen van boven 
de zestig die nog baby 's willen. Ik heb daar 
echt een afkeer van. De industrie doet alsof 
ze genetische manipulatie ter discussie wil 
stellen, maar in feite zijn ze alleen maar uit 
op maatschappelijke acceptatie ervan. En 
de overheid idem dito. Waar zijn de mensen 
die zich daar druk over maken en die de 
discussie gaande willen 
houden? Kan de SP dat 
niet oppakken, want het is 
echt hard nodig. 
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Wim Kok: 'Sociale grondrechten in onze grondwet zijn geen garantie' 

ec tsstaat 
e ~er an 

Ruim een kwart eeuw zorgde de overheid ervoor dat ieder
een op basis van gelijkheid recht kon halen en krijgen. Zelfs 
degenen met een kleine portemonnee. Die kwamen tot 
1994 in aanmerking voor een gratis - of goedkope - advo
caat. Maar toen werd de nieuwe Wet op de Rechtsbijstand 
van kracht. Met hogere dempels, hogere kosten en hogere 
risico's. De gevolgen zijn schrikbarend. De klok is terugge
draaid. Jan met de Pet heeft opnieuw geen recht op de wet. 

De Wet op de Rechtsbijstand (WRB) had als 
doel de stijgende kosten voor gefinancierde 
rechtshulp in te dammen. Volgens Justitie 
liep half Nederland voor elk wissewasje 
naar de rechter. Dat moest maar eens afgelo
pen zijn. Prof. Blankenburg, hoogleraar 
rechtssociologie aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam, denkt daar overigens an
ders over: 'Er werd geen misbruik gemaakt 
van de gefinancierde rechtshulp. Dat idee 
zat misschien in de hoofden van economen, 
maar leefde allerminst bij mensen die de 
rechtspraktijk kennen.' Toch werden de 
inkomensgrenzen waaronder aanspraak 
mocht worden gemaakt op betaalde rechts
hulp, verlaagd tot beneden modaal. Als je al 
hulp krijgt, gelden sterk verhoogde eigen 
bijdragen. In zaken rond bijvoorbeeld ver
blijfsvergunningen, huurverhogingen, huur
subsidie en schuldsanering geeft de Raad 
voor de Rechtsbijstand al vaak helemaal 
geen toevoeging voor rechtshulp meer. Het 
aantal mensen dat nog in aanmerking komt 

voor gefinancierde rechtshulp, kelderde de 
afgelopen vijftien jaar van 80 procent naar 
43 procent van de bevolking. Mr. Jan de Wit, 
advocaat en Eerste-Kamerlid voor de SP: 
'Dat je je recht moet kunnen halen is de es
sentie van het hele verhaal. De Wet op de 
Rechtsbijstand houdt in dat miljoenen men
sen dat dus nfet meer kunnen.' 

Als het belang van de zaak 
'klein' is, kun je 

rechtsbijstand wel vergeten 

De toegang tot gefinancierde rechtshulp 
wordt mede bepaald door het belang van de 
zaak. Is dat in de ogen van de Raad voor de 
Rechtsbijstand klein is, dan kan men een 
toegevoegde advocaat wel vergeten. Hoe dat 
uitpakt, laat het verhaal van de heer Van 
Leeuwen zien. Hij betrok in 1989 een huis 
van woningbouwvereniging St. Willibrord 
in Oss. De door de vorige bewoner ver
bouwde douche werd zoals gebruikelijk in 

originele staat teruggebracht. Van Leeuwen: 
'Ik wist niet wat ik zag toen ik ruim twee 
jaar later een brief kreeg van de woning
bouwvereniging. Ik werd geconfronteerd 
met een huurverhoging van 15 gulden in 
verband met de 'nieuwe' douche, en een 
huurachterstand van enkele honderden gul
dens door het niet in rekening brengen van 
dat bedrag sinds ik hier woon'. Protest bij 
St. Willibrord haalde niets uit, waarop Van 
Leeuwen besloot een advocaat in de arm te 
nemen. Deze kon echter niet procederen 
omdat ' het belang te gering was'. 'Maar 
vijftien gulden per maand, inclusief de jaar
lijkse huurverhogingen, dat kan op den duur 
tot duizenden gulden oplopen.' 

De Wet op de Rechtsbijstand schroefde ook 
de eigen bijdragen omhoog. Die kunnen stij
gen tot 975 gulden. Jan de Wit weer: 'En als 
je dan al een advocaat kunt krijgen, vormen 
de eigen bijdragen vaak een te grote drempel 
om te gaan procederen. Laten mensen het er 
echter bij zitten, dan kan een potentiële on
rechtsituatie gewoon blijven voortbestaan.' 
Een voorbeeld uit de praktijk. Mevrouw Van 
der Meijden hield als werknemer van 
schoonmaakbedrijf CSU een postkantoortje 
op kant. Eind mei sloot het postkantoor vrij 
plotseling de deuren en mevrouw Van der 
Meijden werd op straat gezet. 'Maar ik was 
niet in dienst van het postkantoor. Ik werkte 
voor CSU, met een contract tot 1 september. 
Dus heb ik recht op doorbetaling van mijn 
loon tot die dag, zo'n 800 gulden.' Omdat 
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het schoonmaakbedrijf bot weigert 
dit salaris uit te keren, is mevrouw 
Van der Meijden wel gedwongen 
naar de rechter te stappen. Voor 
een toegevoegde advocaat moet 
zij echter meer dan 800 gulden 
eigen bijdrage betalen. Ze ver-
liest dus altijd en werkgever 
CSU is de lachende derde. 
Terwijl de toegang tot het recht 
steeds smaller wordt, is de 
noodzaak om te procederen 
juist ontzettend toegenomen. 
Met name door de vele ingre
pen in de sociale zekerheid. 
De gevolgen kunnen 
schrijnend zijn, zoals 
blijkt uit de erva-
ring van de 



'Dit kan niet. Dit is onaanvaardbaar' 
Dhr. Meerbach, rechtskundige dienst 

FNV: 

'De wet op de rechtsbijstand schiet 
faliekant haar doel voorbij. Dat bete
kent naar mijn gevoel , dat die wet voor 
een deel toch teruggedraaid moet 

worden.' 

Mr. Casper Schouten, advocaat te 

Utrecht, voormalig voorzitter van de 

WR: 
'Uit allerlei onderzoeken blijkt dat heel 
veel mensen geen beroep meer kunnen 
doen op een advocaat, en dat is zon
der meer een slechte zaak. De klappen 
vallen steeds in de hoek van de men
sen die toch al weinig te makken heb

ben. Aan de langzaam maar zekere 
afname van het bereik van de rechts

bijstand zie je dat er een rechtstekort 
ontstaat.' 

lneke Woudenberg, ambtelijk 

secretaris van de VVR: 
'Eigenlijk zouden 

culleren, met zekere eigen bijdrage, 
binnen de Wet op de Rechtsbijstand 

moeten vallen. Mensen schrikken zo 
van het Idee dat ze zelf een advocaat 
moeten betalen dat deze onzekerheld 

vaak nog belangrijker is dan het beta
len van een eigen bijdrage. ' 

Mr. Plet Huisman, Raad voor de 

Rechtsbijstand In Leeuwarden: 

'De hoogste drempel geldt vooral voor 
mensen met een zogenaamd 'midden
Inkomen', vanaf 2500 gulden. Ook 
alleenstaanden komen er In deze wet 
slechter vanaf. De reikwijdte van de 
wet zou eigenlijk terug moeten naar de 
oorspronkelijke 62 procent.' 

Mr. J.L.R.A. Huydecoper, Deken van de 

Orde van Advocaten: 

'Dit kan niet. Voor vele miljoenen men
sen is rechtshulp niet meer tegen reële 
condities verkrijgbaar. De toegangs
drempels zijn nu volstrekt onaanvaard
baar ongelijk. Dat moet worden terug

gebracht. Niet op termijn, maar nu.' 

heer Van den Boom uit Schijndel. Zijn inwo
nende zwakbegaafde zus heeft een uitkering 
van de sociale dienst. Althans, dat was jaren
lang de situatie. 'Begin dit jaar kreeg ze een 
aanzegging dat de uitkering zou worden stop
gezet omdat wij een gezamenlijke huishou
ding voeren. Dat was nu plotseling een pro
bleem door de nieuwe bijstandswet,' vertelt 
Van den Boom. 'Ik zorg voor haar omdat ik 
niet wil dat ze uit huis gaat. Voor overdag re
gel ik dat ze ergens terecht kan of dat er ie
mand komt oppassen. Ik zelf heb het voetbal
len opgegeven om 's avonds thuis te kunnen 
zijn.' Door de beslissing van de sociale dienst 
zouden ze nu samen moeten rondkomen van 
de krappe 2000 gulden die Van den Boom 
verdient. Procederen tegen de stopzetting van 
de uitkering zou echter een akelig kostbare 
affaire worden. Want bij aanvang van de zaak 
is hun gezamenlijk inkomen nog een paar 
tientjes te hoog om een toegevoeging te krij
gen. Een advocaat kost hen dan rond de 300 
gulden per uur! Maar goed en wel begonnen 
met de procedure, raakt mevrouw Van den 
Boom haar uitkering kwijt en is een raads
man helemaal onbetaalbaar geworden. Dat 
dergelijke gevallen zich steeds meer voor
doen is heel logisch. Ineke Woudenberg van 
de Vereniging voor Rechtshulp (VVR): 'Ge
zien de ingrepen van de laatste jaren in de so-
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ciale zekerheid ligt het voor de hand een gro
tere behoefte aan rechtshulp te verwachten.' 

Bij de sociale raadslieden kan 
men niet terecht: De spreek

uren zitten al helemaal vol 

Maar het paarse kabinet zou niet paars zijn, 
als het niet verwees naar de zegeningen van 
de vrije markt. Als rechtsbijstand niet meer 
door het Rijk gefinancierd wordt, zoeken 
mensen zelf wel naar alternatieven, meende 
staatssecretaris Schrnitz van Justitie. Uit on· 
derzoek blijkt echter dat bij de Bureaus voor 
Rechtshulp juist een afname van het aantal 
bezoekers plaatsvindt. Vijfentwintig procent 
zelfs. Bij de sociale raadslieden kan men niet 
terecht: 'De spreekuren zitten al helemaal 
vol, meer mensen helpen is niet mogelijk,' al
dus Ineke Woudenberg. Ook de vakbond 
biedt steeds minder soelaas. De heer Meer
bach van de rechtskundige dienst van de 
FNV: 'Wij hebben de omvang van onze 
rechtshulp beperkt. Vroeger deden we onge
veer alles: consumentenzaken, huur, de hele 
rimram. Maar dat werd te duur, dus nu doen 
we alleen zaken die rechtstreeks met het in
komen te maken hebben.' Uit onderzoeken 
van zowel de VVR als van het ministerie van 
Justitie zelf blijkt keer op keer dat er van 
vervanging van gefinancierde rechtsbijstand 
door alternatieven eigenlijk geen sprake is. 
Naar het gebruik van particuliere rechtsbij
standsverzekeringen is nog geen research ge
daan. Gemiddeld kost zo'n verzekering 350 
gulden per jaar. Wie kan zich dat permitte
ren? Bovendien dekt zo'n polis lang niet alle 
gevallen waarin geprocedeerd moet worden. 

'Zeggen dat deze maatregel 
alleen de rijkere armen treft, 

is wegpoetsen van het 
probleem' 

Anderhalf jaar geleden al hield Jan de Wit in 
de Eerste Kamer premier Kok voor dat door 
de huidige regels de grondwet in het gedrang 
is. Daarin staat nadrukkelijk dat de overheid 
moet zorgen voor gefinancierde rechtsbij
stand. In de praktijk komt daar niets van te
recht. De situatie is zó erg dat mensen er mas
saal van afzien. De reactie van Kok was kort
weg dat 'sociale rechten in onze grondwet 
geen garanties zijn'. Volgens De Wit kan in 
Nederland inmiddels gesproken worden van 
een waar rechtstekort 'Sommigen kunnen de 
laagste eigen bijdrage van 110 gulden al am
per betalen. En hoe hoger je komt, hoe moei
lijker het wordt. Zeggen dat deze maatregel 
alleen de rijkere armen treft, is wegpoetsen 
van het probleem. Wie net boven de inko
mensgrens zit heeft het helemaal moeilijk. 
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Dan moet je alles zelf betalen.' Ook minister 

Sorgdrager is geschrokken van de gevolgen 

van haar wet: 'De vraaguitval is veel groter 
dan wij bedoeld hadden,' zei ze tijdens een 
recent beleidsdebat in de Eerste Kamer. In 

datzelfde debat wees Jan de Wit erop dat de 
beperking van de rechtshulp strijdig is met 
het Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens, waarin de toegang tot de rechter ge

garandeerd wordt. Staatssecretaris Schrnitz 
voelde zich echter niet gedwongen de rechts
bijstand op te schroeven naar het niveau van 

vóór 1994, want 'het Europese Verdrag stelt 
geen exacte normen voor die toegankelijk
heid' . Wel gaf zij De Wit gelijk dat er serieus 
gekeken moet worden naar problemen bij de 
uitvoering van de wet door de Raden voor de 

Rechtsbijstand. Hun soms wel zeer rigide 
toepassing van de toevoegingscriteria en de 
enorme bureaucratische rompslomp die dat 
met zich meebrengt, stuit op steeds grotere 
bezwaren van advocaten. Dat er echter nog 
meer moet gebeuren, staat voor Jan de Wit als 
een paal boven water: 'De staatssecretaris 

onderzoekt nu of ze de inkomensgrens voor 
gefinancierde bijstand kan optrekken tot het 
niveau van de ziekenfondsgrens (ruim 3000 
gulden per persoon). Dat is al iets, want dat 
die grens omhoog moet is zeker. Wat de SP 

betreft moet in ieder geval ook de eigen bij
drage worden afgeschaft om voor iedereen 
toegang tot de rechter te kunnen waarborgen. 
Het uitgangspunt, dat iedereen voor de wet 
gelijk is, is één van de pij lers waarop een fat
oeolijke samenleving rust', aldus senator 

Jan de Wit. • 

Wie betaalt welke 
eigen bijdrage? 
Netto Inkomen per maand 
en eigen bijdragen 

Alleenstaande gezin bijdrage 

1320 188S 110 
14SS 2080 190 
1S3S 219S 270 
1610 2300 3SO 
168S 2410 430 
176S 2S20 SOS 
1840 262S S8S 
191S 273S 66S 
199S 28SO 740 
2070 29SS 81S 
21SO 3070 900 
222S 318S 97S 

Boven deze netto maandinkomens 
heeft men geen recht op gefinancier
de rechtsbijstand. 

Meneer Thomas

sen was het ver
schrikkelijk zat, zo 
te zien. In twee 
maanden was hij al 
vier keer op het 
spreekuur ge
weest, elke keer 
weer met knette
rende hoofdpijn. 

plan van aanpak. 
Terwijl hij me dat 
allemaal vertelde , 
zag ik hem op
leven. Dáár had hij 
nou best zin in , 
samen te bekijken 
hoe die chef aan te 
pakken was. Het 
was wel moei lijk en 

eng, maar dat had hij er graag 
voor over. Vol goede voorne
mens nam hij afscheid . 

Hij sliep er slecht van , kon er 
niet goed door werken. Nu 
zag Thomassen het echt niet 
meer zitten. Vanochtend had 
hij zich ziek gemeld , maar dat 
was ook geen oplossing. Zijn 
collega 's zouden wel balen 

Lucie Pufkus 

Hoe komt dat nou: hoofdpijn 
door balen , woede, stress en 
dergelijke? 

nu moesten ze immers nog harder wer
ken . 
Ik bekeek op zijn patiëntenkaart nog 
eens wat er de afgelopen maanden alle
maal gedaan was. Meneer Thomassen 
was in het begin onderzocht: zijn bloed
druk was goed, hij kon goed zien , had 
geen kaakholte-ontsteking, alleen een 

Als je zenuwachtig, gespan
nen of heel boos bent, ga je onwillekeu
rig spieren aanspannen . Net alsof je je 
lichaam klaarmaakt om te vluchten of te 
vechten. Voor korte tijd is dat geen pro
bleem, maar als die spierspanning te 
lang duurt of te vaak gebeurt, zonder 
dat het lichaam iets doet met die opge-
bouwde spanning, gaat het mis. De 

beetje pijn in de nek. Er 
was met hem gespro
ken over hoe het thuis 
en op zijn werk liep. 
Daarbij had Thomas
sen verteld dat hij in de 
afgelopen jaren met 
steeds minder mensen 

'Hoe komt dat 
nou, hoofdpijn 

door balen, 
woede of 
stress?' 

spier verkrampt, krijgt 
niet genoeg zuurstof 
meer en gaat pijn doen. 
Bovendien ontstaat 
door al dat trekken pijn 
op de plekken waar de 
spier vastzit. Bij de nek-

steeds meer werk moest doen en dat er 
een rare chef rondliep met wie niemand 
het kon vinden. Hij slaagde er niet meer 
in zijn werk zo goed te doen als hij wel 
zou willen . 
Wat nu? In zo 'n situatie zou iedereen 
hoofdpijn krijgen. Maar wat kon ik eraan 
doen? Ik keek hem aan en hoopte op 
een verlossende ingeving. En ja hoor: 
'ontspanningeoefeningen bij een fysio
therapeut' , schoot het door me heen. 
Als de patiënt zou kunnen leren zich te 
ontspannen na het werk en alle ellende 
van zich af te laten gl ijden, kon hij vast 
ook weer lekker slapen en zou zijn 
hoofdpijn wel verdwijnen . 
Maar echt tevreden was ik toch niet 
over mijn voorstel. Ineens hoorde ik 
mezelf zeggen : 'U kunt er natuurlijk ook 
voor kiezenom - alleen of met collega 's 
- te proberen die slechte werkomstan
digheden aan te pakken .' 
Tot mijn stomme verbazing bleek dat 
Thomassen al een hele taktiek had uit
gestippeld . Er was een collega die zich 
net zo ziek voelde door het werk en sa
men hadden ze al zitten praten over een 
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spieren bijvoorbeeld 
zijn dat de knobbels van je achterhoofd . 
Zo bekeken, kun je ook nagaan wat er 
te doen is aan die hoofdpijn : echt vluch
ten voor of vechten tegen de rottige si
tuatie, óf proberen de spieren te ont
spannen met behulp van fysiotherapie 
of kalmerende middelen. 
Van 'de zenuwen' kun je ook nog andere 
soorten hoofdpijn krijgen , vaak klop
pend of bonkend aan de slapen. Die 
worden veroorzaakt door te veel 'stress
hormonen ' in het bloed , waardoor de 
bloedvaten beurtelings te wijd en te 
nauw gemaakt worden . 
Wat meneer Thomassen betreft : ik zag 
hem nog één keer terug. Zijn hoofdpijn 
was nog niet weg, maar hij sliep we l be
ter. Hij was druk doende met zijn collega 
een krijgsplan op te stellen. 
Voor mij was het weer een wijze les: pro
beer als dokter, maar ook als patiënt, 
klachten niet te snel weg te toveren 
door massage of pillen. Kwaadheid is 
een kracht die we in deze wereld prima 
kunnen gebruiken! • 
(De naam van de patiënt is om privacy
reden gewijzigd.) 
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Roodkoper-aanbod voor Tribune-lezers 

ROODKOPER is het 
maandblad voor cultuur, 

religie en politiek van De Rode 
Hoed, waarin opgegaan zijn de 
bladen Tijd & Taak, Wending 
en Werkschrift. 

Na de publicatie In Tribu
ne 6 over het organisch 
psychosyndroom werd 
ons van verschillende 
kanten gevraagd om 
adressen van patiënten
verenigingen. Hier ziJn ze: 
• Vereniging OPS, Haver
weerd 108, 3762 BM 
Soest, teljfax 035-
6028842 (na 18.00 uur) 
• Patlenten Vereniging 
Toxische Encefalopatle, 
Schouw 40-10, 
8232 AL Lelystad, 
tel. 0320-280777 

In het juni/juli-nummer lezen 
we o.a. een kritiek op Bolke
steins 'Moslim in de polder', 
een interview met dichter Ger
rit Kouwenaar en een artikel 
van Jan Marijnissen: 'Waarom 
Riek van der Ploeg geen 
VVD' er is ' . 
Speciaal voor de Tribune-lezers 
biedt Roodkoper een kennis
maki ngsnummer voor f 5,
exclusief verzendkosten (nor
male prijs f 9,-) of een proef
abonnement van drie nummers 
voor f 20,-. Bij een jaanbon
nement (f 75,- ) ont-..angt u als 
welkomstgeschenk 'Een huis 
waar alles woont' van Huub 
Oosterhuis. 
Aanvragen (onder verwijzing 
naar deze aanbieding) kunt u 
richten aan De Rode Hoed, 
Antwoordnummer 11405, 
1000 PG Amsterdam, tel. 020-
6385606, fax 020-6254452. 

Tribune-Loop met internationale allure 

0 p 25 juni was Oss voor de veertlende keer getuige van de 
Tribune-Loop, die zich met 175 deelnemers mag verheu

gen In een grote belangstelling. 29 minuten en 54 seconden 
deed winnaar Tonnle Dlrks over de tien kilometer, op de voet 
gevolgd door de Kenyaan Wiltred Klplagat en de meervoudig 
Belgische veldloopkampioen Theo van den Abbeel. Tlny Kox, 
algemeen secretaris van de SP, finishte In het regenachtige 
Oss op het nippertje biJ de eerste honderd. De Tribune-Loop Is 
onderdeel van een competitie over zeven wedstrijden, die dit 
jaar voor het eerst de naam 'SP Maasland Run Classic' draagt. 

Euroquiz-winnaars naar Brussel 

De winnaars van de 'Euro Knock-Out Quiz' uit alle plaatsen 
die de Euro-Nee tour van de SP In Nederland heeft aange

daan, Incasseerden op 26 Juni hun prijs: een busreis naar Brus
sel. Het gemêleerde gezelschap bezocht In de Europese hoofd
stad naast de Grote Markt en diverse horeca-gelegenheden 
natuurlijk ook het Europees Parlement en sprak daar met twee 
volksvertegenwoordigers. 

Burma: eerst orde op zaken 

De militaire junta die 
in Burma al sinds 

1962 aan de macht is, wil 
van geen wijken weten. 
De Nationale Liga voor 
Democratie (NLD) won 
in 1990 de verkiezingen, Aung San 

Nutricia, Shell, Unilever, 
ABN Arnro en ING -
doet echter nog steeds 
zaken met het Zuidoost
Aziatische land. De SP 
steunt de actie 'Burma: 
eerst zaken op orde' van 
het solidariteitsfonds maar deze uitslag wordt Suu Kyi 

nog steeds volledig gene
geerd door de militairen. In het 
land komt op grote schaal 
dwangarbeid voor, drugsbaron
nen beheersen belangrijke 
delen van de economie en de 
oppositie wordt systematisch 
onderdrukt. 
NLD-leidster en Nobelprijs
winnares Aung San Suu Kyi 
roept buitenlandse bedrijven op 
hun activiteiten in Burma op te 
schorten: 'Investeringen komen 
niet ten goede aan de bevol-

king. Integendeel, de positie 
van de junta wordt er juist door 
versterkt.' Een aantal Neder-
landse ondernemingen - zoals 

Xmin Y. Deze campagne 
oefent druk uit op Europese 
bedrijven om hun investeringen 
te stoppen en pleit voor econo
mische sancties tegen het land, 
totdat de mensenrechten wor
den gerespecteerd. Het eerste 
succes is vorig jaar al behaald: 
Heineken heeft zij n investerin
gen uit Burma teruggetrokken. 

Even geduld a_.u.b ... tot 

Wo. 2-7, aug. 21:.52 uur N3 
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Grote successen voor Comité Asbestslachtoffers 

Na tweeëneenhalf jaar aan de 
weg timmeren, kan het 

Comité Asbestslachtoffers een 
reeks klinkende successen mel
den. De juridische lijdensweg van 
de slachtoffers wordt groten
deels weggenomen door de op-
richting van een instituut dat de Jeanne Knoop 

van zaken bij de Cannerberg, de 
NAVO-bunker waar duizenden 
mensen jarenlang blootgesteld 
zijn aan asbest. Herhaald over
leg met staatssecretaris Gme
lich Meijling heeft uitvoerige 
schuldbekentenissen van Defen
sie opgeleverd over het schan
daal, dat de Tribune in maart schadeclaims versneld afhandelt. 

Dit kabinetsbesluit gaat ver in de rich
ting van het asbestfonds waarvoor het 
Comité altijd gepleit heeft. Verder heeft 
de regering besloten tot een compensa
tieregeling voor slachtoffers waarvan de 
ex-werkgever failliet Is of niet meer te 
vinden. Voor een en ander wordt vijf 
miljoen per jaar uitgetrokken. Blijft nog 
de kwestie van de omstreden verjarings
termijn van dertig jaar. Asbestziekte 
komt vaak pas meer dan dertig jaar na 
de besmetting aan het licht en onder de 
huidige wetgeving kan het slachtoffer 
dan geen schadevergoeding meer eisen. 
Staatssecretaris De Grave van Sociale 
Zaken wil dit vraagstuk nader onderzoe
ken, maar vraagt de werkgevers alvast 
zich niet langer te verschuilen achter 
deze termijn. Dat Is al toegezegd door 
Defensie - vele jaren l_ang een grote 
asbestgebruiker, waar zich ook al enkele 
tientallen slachtoffers gemeld hebben. 
Het Comité Asbestslachtoffers, destijds 
opgericht op initiatief van de SP, noemt 
de kabinetsbesluiten 'een grote stap 
vooruit' en spreekt van 'erkenning van 
het feit dat ook de overheid een verplich
ting heeft jegens de asbestslachtoffers'. 
Maar toch is voorzitter Jeanne Knoop 
niet helemaal tevreden: 'De Grave heeft 
vijf miljoen per jaar over voor het insti
tuut en de compensatieregeling. Dat is 
veel te weinig. En een verzoek om af te 
zien van de verjaringstermijn, werkt 
natuurlijk niet. Zoiets moet je wettelijk 
regelen, net zoals veel andere landen al 
hebben gedaan.' 
Ook de SP-kamerfractie kan een succes 
melden op het asbestfront. Op aandrin
gen van fractievoorzitter Jan Marljnlssen 
heeft de Tweede Kamer besloten tot een 
parlementair onderzoek naar de gang 

onthulde. Toch Is de onderste steen nog 
lang niet boven, benadrukt SP-fractie
voorzitter Jan Marijnissen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de rol van de Arbeidsin
spectie, die het probleem al jaren kende. 
En de verhouding tussen het Nederland
se ministerie van Defensie en de NAVO, 
die de belangrijkste zeggenschap had 
over de commandocentrale. 

Elckerlyc Festival trekt 
duizenden bezoekers 

Ruim 3750 bezoekers genoten op zon
dag 22 juni van het derde Elckerlyc 

Festival in de gelijknamige speeltuin te 
Oss. Vier jaar geleden werd deze unieke, 
geheel houten en door vrijwilligers ge
bouwde speeltuin door de plaatselijke SP
afdeling opgericht. Het weer was goed en 
de kinderen genoten zichtbaar van clowns 
en goochelaars. Favoriet waren ook de 
Meneer Cactus Show en de spuitlessen van 
de vrijwillige brandweer uit Oss. Het festi
val bracht dit jaar vijfduizend gulden in het 
laatje, bestemd voor onderhoud van de 
speeltuin. De bezoekende burgemeester en 
wethouders waren deze keer extra welkom: 
de gemeente financiert vanaf rut jaar de 
kosten van het beheer van de speeltuin. 
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l!orrit l:lrnllv CDA, ex-burge-
l .. illlliiiiiiii!WIIilllli!Miillll meester Tilburg 

'Tja, Helgers heeft van die grote oren 
gekregen toen hij partijvoorzitter 
werd. Daar moet hij mee luisteren, 
maar Ik weet niet of die man hoe
genaamd kan luisteren.' 

Els Borst Aankomend 
lijsttrekker D66 

'Mulzenproeven hebben aangetoond 
dat eicellen zich onder bepaalde 
conditles vermenigvuldigen. Straks 
hebben we die mannen helemaal niet 
meer nodig.' 

'Fijn dat minister Zalm heeft weten 
te voorkomen dat Europa overspoeld 
wordt met allerlel banenplannen' 

'Bolkesteln ambieert het minister
presidentschap niet. Als de PvdA ons 
straks gaat opfokken dat het gaat om 
de keus: Bolkestein of Kok, moeten 
we bedenken dat het de ene of de 
andere club In dezelfde coalitie is. We 
moeten ons niet laten vernachelen: de 
nieuwe minister-president heet Kok. 

Siim Kallas directeur Centrale 
Bank Estland 

'Het aantal Inwoners van Estland In 
kleiner dan het aantal criminelen In 
Polen.' 

Europees parle
mentslid PvdA 

Piet Dankert 
'Het Is verbijsterend hoe snel in de 
christen-democratische wereld het 
denken ophoudt zodra Kohl spreekt.' 

R.J.L. Kwint Rijksuniversiteit 
Groningen 

'De sterkste aanwijzing dat er elders 
in het heelal intelligent leven bestaat, 
is dat het geen pogingen heeft onder
nomen om met ons in contact te ko
men.' 

Bronnen: De Telegraaf, NRC Handelsblad, 
NOVA, Vrij Nederland, Elsevier, proefschrift 
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Steeds donkerder worden de 
wolken die zich samenpakken 
boven het vaderlandse jagers· 
gilde. Zo hangt de Koninklijke 

Nederlandse Jagersvereni· 
ging al enige tijd een claim 

van 930 duizend gulden 
boven het hoofd, waarvoor De 

Faunabescherming zelfs be· 
slag heeft laten leggen op de 
tegoeden van de jagersclub. 

En alsof dat nog niet erg 
genoeg is, dreigt nu ook een 

miljoenen-eis van het 
ministerie van Defensie we· 
gens bodemverontreiniging. 

De clai m van De Faunabescherming berust 
op een misverstand dat door de jagersvere
niging de wereld in geholpen is. Toen de 
dierenbeschermers een postercampagne op 
touw zetten tegen de vossenjacht (zie foto) , 
meenden de jagers in het afgebeelde hoofd 
een onlangs overleden collega te herken
nen. En hoewel de makers van de poster 
konden aantonen dat het hoofd toch heus 
toebehoorde aan een (nog levend) model, 
bleef de KNJV tegen iedereen die het maar 
wilde horen roepen dat hier op schandelij
ke wijze met een dode werd gesold. Ge-
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volg: de di scussie ging niet meer over de 
vossenjacht, en De Faunabescherming zag 
een kostbare campagne mislukken. Van
daar de schadeclaim. 
En dan de dreigende miljoenenclaim van 
Defensie. 
'Ze zijn zich bij de KNJV helemaal rotge
schrokken. Het liep ze dun door de broek.' 
Dat zegt de heer Van Houten, importeur 
van milieuvriendelijke kleiduiven , en lid 
van de Jachtschietvereniniging Waalsdorp. 
Reden voor de paniek: een beschikking van 
de gemeente Den Haag, dat het terrein van 
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de schietvereniging - gevestigd in het duin
gebied de Waalsdorpervlakte - binnen vier 
jaar moet worden gesaneerd vanwege een 
'ernstig en urgent geval van bodemveront
reiniging.' 
'U moet het zo zien,' zegt Van Houten, 'dat 
de hele Waalsdorpervlakte eigendom is van 
Defensie. De KNJV huurt daarvan een stuk 
grond, dat vervolgens weer is onderver
huurd aan onze schietvereniging. Toen be
kend werd dat de gemeente die grond wil 
laten saneren, riepen ze bij de KNJV gelijk 
tegen ons dat ze de huur zouden opzeggen. 
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Ze waren als de dood dat ze van Defensie 
een claim aan hun broek zouden krijgen, 

om de rommel op te ruimen. Want een bo
demsanering in geaccidenteerd terrein, zo
als de duinen, is natuurlijk niet goedkoop. 
Dan praat je al gauw over een paar miljoen 
gulden.' 
Wat ligt er dan voor vuiligheid op het ter
rein? Allereerst: lood. Om precies te zijn: 
86 ton . Dat lood bestaat uit kleine korrel
tjes, afkomstig uit de honderdduizenden 
hagelpatronen die in de loop der jaren door 
jagers en kleiduivenschieters de lucht in 
zijn geknald. Bovendien is de bodem ver
vuild met zogenaamde PAK's (polycycli
sche aromatische koolwa-
terstoffen), afkomstig uit 
de kleiduiven, waar de ha
gel voor bestemd was. Nu 
wordt er op de Waals
dorpervlakte al jaren niet 
meer met loodhagel ge
choten en ook de PAK's

houdende kleiduiven zijn 
inmiddels vervangen 
(door de milieuvriendelij
ke types van meneer Van 
Houten), maar deson
danks vindt de gemeente 
dat er snel iets aan de oude 
vervuiling moet worden 
gedaan. Reden één: het 
betreffende stuk grond ligt 
in een waterwingebied en 
het is niet uitgesloten dat 
de vervuiling zich via het 
grondwater verspreidt. 
Reden twee: het gebied 
maakt deel uit van de Eco
logische Hoofdstructuur. 
De loodkorrels vormen 
een bedreiging voor vo
gels en kleine zoogdieren, 
zoals muizen en konijnen. 
Er is dus, volgens de ge
meentelijke beschikking, 
prake van 'actuele risi

co's voor het ecosysteem, 
zodat sanering van de verontreiniging ur
gent is'. 

'Dit verhaal maakt deel uit 
van een veel grotere 

problematiek. Over héél 
Nederland liggen op 

schietbanen vele duizenden 
tonnen lood' 

De KNJV en de schietclub bestrijden niet 
dat de grond is vervuild. Maar waar ze zich 
wél tegen verzetten is de haast waarmee de 
gemeente Den Haag het probleem wil aan-

pakken. Vandaar dat ze een bezwaarschrift 
hebben ingediend. Woordvoerder Ger van 

Hout van de KNJV: 'Dit geval maakt deel 
uit van een veel grotere problematiek. Over 
heel Nederland liggen op schietbanen vele 
duizenden tonnen lood. Om daar een oplos
sing voor te vinden, is er overleg tussen het 
ministerie van VROM en een aantal betrok
ken organisaties, waaronder de KNJV en 
de Nederlandse Bond van Schietbaanhou
ders. In principe is nu afgesproken dat er 
nog vijftien jaar lang met lood geschoten 
mag worden, maar dat op die patronen een 
soort heffing komt, waarmee een fonds 
wordt gevormd. Over vijftien jaar kan dan 

uit dat fonds worden geput om de meest ur
gente gevallen van bodemverontreiniging 
te gaan aanpakken.' 
De KNJV spreekt tegen dat in de Waals
dorpervlakte geen vijftienjaar gewacht kan 
worden, vanwege gevaar voor het drinkwa
ter. Van Hout: 'Volgens een onderzoek van 
ingenieursbureau BKH uit Delft is de 
grond weliswaar vervuild, maar bestaat er 
bij voortzetting van het huidige gebruik als 
schietterrein geen gevaar voor de volksge
zondheid.' 
Voorlichter Anctriessen van de gemeente 
Den Haag: 'Het bezwaarschrift van de 
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KNJV en de schietvereniging is kort gele
den behandeld door de commissie be

zwaarschriften, maar het advies aan het 
college, dat uit die behandeling moet voort
komen, is nog niet af. Overigens heb ik van 
de ambtenaren begrepen dat zij in het be
zwaarschrift geen enkele aanleiding zien 
om op de eerdere beslissing terug te ko
men.' 

'Laat Defensie eerst maar 
eens gaan saneren. Op hun 
terreinen bevindt zich nog 

véél meer troep' 

'Het is toch raar,' reageert Van 
Houten van de schietvereni
ging, 'als uit de hele grote taart 
die de Waalsdorpervlakte is, 
alleen dat ene puntje van ons 
nu opeens moet worden 
schoongemaakt. Terwijl al die 
hectaren van Defensie buiten 
beschouwing blijven?' En 
Ger van Hout van de KNJV 
vult aan: 'Op de terreinen van 
Defensie bevindt zich nog veel 
meer troep. Laten die eerst 
maar eens gaan saneren. Dan 
kan dat stukje grond dat wij 
huren eventueel in de sanering 
worden meegenomen. Dat is 
in ieder geval een stuk goed
koper dan wanneer wij daar als 
enige aan de slag zouden 
moeten.' 
Rest de vraag waarom het mi
nisterie van Defensie zich op
eens is gaan verdiepen in de 
vervuiling van het terrein van 
de schietvereniging. Ambtena
ren bij de gemeente Den Haag 
vermoeden dat het ministerie 
een nieuwe bestemming op het 
oog heeft voor de Waals
dorpervlakte. 'Nee hoor,' zegt 
een woordvoerder van Defen-
sie. 'De bodemsanering bij die 

schietclub past gewoon in ons beleid om de 
komende jaren alle terreinen van Defensie 
te onderzoeken op bodemvervuiling en ze 
zo nodig schoon te maken. De vraag is in 
dit geval natuurlijk: wie zal die sanering 
gaan betalen? Dat kan nog een interessant 
juridisch steekspel worden. Als het princi
pe geldt dat de vervuiler betaalt, dan is dat 
dus de schietclub. Maar omdat wij alleen 
een relatie hebben met de KNJV, die het 
terrein van ons huurt, zou dat betekenen dat 
wij de kosten op hen zullen verhalen.' 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. • 
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Wat zijn de beweegredenen voor dit wets
voorstel? 
'De integratie van medisch-specialistische zorg in de 

ziekenhuizen. Als het echter om kostenbesparing te 
doen is, zou je heel andere dingen moeten doen. Bij
voorbeeld een norminkomen voor specialisten instel-

len. Maar niet het budget uit handen van de specialist 
nemen.' 

Wat zijn de voordelen van dit wetsvoorstel? 
'De integratie van medisch-specialistische zorg in de zie
kenhuizen, dat vinden wij prima, daar zijn wij helemaal 
niet tegen.' 

Wat zijn de nadelen? 
'Vooral de verandering van verantwoordelijkheden in het 
ziekenhuis . Niet de directie, maar de specialist moet 
hoofdverantwoordelijke blijven voor de patiënt. Ook zien 
wij er het nut niet van in dat specialisten zich moeten 
bemoeien met het management van ziekenhuizen. Maar 
dat wordt ons in dit voorstel wel opgedrongen. De directie 
kan straks met de wet in de hand tegen de dokter zeggen: 
Ik moet wel even naar u luisteren, maar u bepaalt hele
maal niets. De mensen die nfet bij het zorgproces betrok
ken zijn, zoals een directeur en een verzekeraar, die gaan 
de budgetten bepalen. Ik denk dat daardoor ook de wacht
lijsten langer worden.' 

Zullen er door deze wet meer of minder verrichtingen 

worden uitgevoerd? 
'Minder. Het is nu al zo dat we met een knellend budget te 
maken hebben, waardoor de wachtlijsten oplopen. De laat
ste jaren is het budget voor specialisten niet meer gegroeid. 
Er is in dezelfde periode zoveel verbeterd aan de efficiency 
van ziekenhuizen, als je daar nog iets wilt bereiken, moet je 
de hele boel op z'n kop zetten en alle ziekenhuizen ombou
wen tot privé-klinieken. Maar dat past niet in deze sector. 
De markt is hier maar zeer ten dele toepasbaar.' 

Is de kwaliteit van de zorg gediend bij dit wetsontwerp? 
'De kwaliteit van het werk blijft goed. Maar het ' nieuwe 
ziekenhuis' in zijn slechte vorm, dat is een rustig ziekenhuis 
waar kwaliteit wordt geleverd, waar mensen plezierig wer
ken, waar het niet druk is. Er staan echter wel enorme rijen 
mensen met hun neus tegen de voordeur, en die kunnen niet 
meer binnen.' 

Is dit wetsvoorstel een stap op weg naar loondienst voor 
alle artsen? 

'Ja, dat hebben wij steeds gezegd. Het effect hiervan is niet 
direct dat wij morgen in loondienst komen, maar dat men 
de specialist verzekeringstechnisch en fi scaal niet meer als 
vrije beroepsuitoefenaar zal erkennen. En op dat moment 
kom je dus gewoon in een dienstverband en verandert de 
arbeidsrelatie. Je directe relatie met je patiënt als opdracht
gever verdwijnt daarmee.' 

Tot hoever zijn acties van speelallsten ethisch verant
woord? 
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'Wat wij nu doen is niet onethisch. Als die wet er komt, gaan 
wij ons alleen nog maar met de patiënt bezighouden en niet 
meedoen aan allerlei managementparticipatie. Die wet bete
kent namelijk dat wij het bezuinigingsbeleid in de spreek
kamer moeten gaan uitvoeren. En daar doen wij dus niet aan 
mee, dat is niet onze taak. Persoonlijk geloof ik niet dat een 
staking zinvol is. Dat zou ook niet begrepen worden. Maar 
niet meedoen aan het management en de bespaarde tijd be
steden aan je patiënten, dat lijkt me heel redelijk.' 

TRIBUNE 

is voorzitter van de Orde 
van Medisch Specialisten. 

'De regering kan uw 
gezondheid ernstig schade 

toebrengen', zo waar· 
schuwde hij in een pagina· 

grote advertentie in de 
landelijke dagbladen. 'Het 
wetsvoorstel van Minister 
Borst levert patiënten uit 

aan de boekhouders van 
verzekeringsmaatschappijen 

en de wachtlijsten zullen 
verder oplopen.' 
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is voorzitter van de 
Landelijke vereniging van 
Artsen in Dienstverband, en 
een stuk positiever over 
het wetsvoorstel om ook 
het budget voor de 
specialistische zorg in 
handen van de ziekenhuizen 
te brengen. 'Als de 
afstemming in ziekenhuizen 
verbeterd wordt, kan er 
efficiënter gewerkt worden 
en kunnen de wachtlijsten 
juist kleiner worden.' 

Was zijn de beweegredenen voor dit wets
voorstel? 

'Het doel van de integratie van het ziekenhuisbudget 
en het specialistenbudget is dat er één duidelijk aan
spreekpunt voor de verzekeraars komt. Kostenverla
ging speelt natuurlijk wel mee. Als je kosten kunt ver
lagen door meer efficiëntie, dan kun je ook meer geld beste-
den aan zorg.' 

Wat zijn de voordelen van dit wetsvoorstel? 

'Er zijn belangrijke organisatorische voordelen. Vooral een 
goede afstemming van alle partijen in het ziekenhuis, zodat 
een optimale zorg mogelijk wordt. In het voorgestelde mo
del wordt van de specialist verwacht dat hij actief meedenkt 
in het management van het ziekenhuis. Als de doelmatig
heid en efficiëntie worden versterkt, zullen de wachtlijsten 
korter worden.' 

Wat zijn de nadelen? 

'Dat het mogelijk bij een vormdiscussie blijft en niet over 
de inhoud gaat. Er is ook nog geen professioneel statuut aan 
gekoppeld, en dat is wel heel belangrijk. Met dit wetsvoor
stel is tevens nog niet te garanderen dat de besparingen ten 
goede komen aan meer zorg. De verzekeraars worden nog 
machtiger. Zij sturen het geld. In die zin is het jammer dat 
er zo weinig 'ziekenfondsdenken ' is overgebleven, want het 
ziekenfonds is een zorgverzekeraar. Nu zie je veel meer 
'schadedenken' .' 

Zullen er door deze wet meer of minder verrichtingen 
worden uitgevoerd? 

'Dat is een lastige vraag. Er is nu een zeker evenwicht, 
omdat voor de ziekenhuizen vooral de kosten van zorg van 
belang zijn en voor artsen vooral de opbrengsten. Met dit 
voorstel hoeft het aantal verrichtingen niet veel anders 
komen te liggen, maar er zal wel sprake zijn van een minder 
rechtsstreeks verband tussen het aantal verrichtingen dat 
een arts doet en zijn inkomen.' 

Is de kwaliteit van zorg gediend bij dit wetsontwerp? 
'Ja, vermits er wel een goed professioneel statuut komt, 
waarin ieders verantwoordelijkheden duidelijk omschreven 
zijn. Wij staan gematigd positief tegenover dit wetsont-
werp. We streven met elkaar naar verbetering van de zorg, 
maar daarbij moet de professionele onafhankelijkheid van 
de artsen gewaarborgd blijven.' 

Is. dit wetsvoorstel een stap op weg naar loondienst 
voor alle artsen? 

'Ik denk het niet. Ik vind ook dat artsen de keuzemogelijk
heid moeten behouden om vrijgevestigd of in loondienst te 
werken. De professionele onafhankelijkheid van artsen is 
zonder meer van belang. De belangrijkste zorg voor een 
dokter is de patiënt die op dat moment voor hem zit. Zijn 
professionele autonomie, dat hij kan doen wat het beste is 
voor de patiënt, dat is hartstikke belangrijk.' 

Tot hoever zijn acties van specialisten ethisch verant
woord? 

'De Orde heeft zich onhandig gepresenteerd. Iedereen mag 
opkomen voor zijn positie en inkomen, ook artsen. Maar als 
ze de suggestie wekken dat alleen vrijgevestigde artsen de 
belangen van patiënten goed kunnen behartigen, met ande
re woorden dat je in loondienst een patiënt niet goed kunt 
behandelen, dan verzet ik me daar heftig tegen, want dat is 
onzin. Verder staat bij elke vakbond, ook bij ons, het sta
kingsrecht hoog in het vaandel. Het lastige is dat je het be
lang van de patiënt niet mag schaden. Dat is essentieel.' 



j Charitas in Nederland is bezig aan een opmerkelijke com& 
~ back. Bij de aloude, doodgewaande, liefdadigheidsinstellin· 
~ gen is het drukker dan ooit. Sinds eind jaren zeventig is het 
j aantal aanvragen van mensen in financiële nood vertienvou· 
~ digd. Armoe kent geen tijd. Dankzij de sociale af· 
~ braak. Een reportage over 

Na drie mislukte hernia-operaties kan Jan 
Visser (59) uit Groningen geen stap verzet
ten zonder pijn. De voormalige visventer 
leeft van een minimale AAW-uitkering. Als 
tegemoetkoming op zijn noodzakelijke ver
voerskosten, ontving hij jaarlijks voorheen 
zo' n 3300 gulden van de bedrijfsvereniging. 
Na de invoering van de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten in 1994 moest hij het doen 
met een pasje voor de deeltaxi . Pas na een 
moeizame bezwaarprocedure erkende de 
gemeente dat Visser daarmee niet uit de voe
ten kan: hij krijgt nu een jaarlijkse vergoe
ding van 1700 gulden. 'Die gaat op aan ver
zekering, belasting en reparaties. Benzine 
moet ik betalen van mijn uitkering en geld 
voor een andere auto is er gewoon niet.' De 
nood is echter hoog. Zijn oude Kadett is in-
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Liefdadigheid 
begint 

noodgedwongen 
aan een tweede 

leven 
middels veranderd in een hoop roest en zon
der wagen kan hij absoluut niet. 'Ik woon 
alleen. Zonder auto sterf ik af. Dan kan ik 
niets anders doen dan in mijn stoel zitten en 
de blaadjes aan de boom hier tegenover tel
len.' De gemeente antwoordde echter reso
luut 'nee' op de vraag om een bruikleenauto. 
En dus zijn liefdadigheidsfondsen de enig 
mogelijke uitweg uit een verstikkend isole
ment. 
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Een fonds dat Jan 
Visser mogelijk 
kan helpen is dat 
van de M.A.O.C. 
Gravin van By
landtstichting. 
Deze adellijke 
dame bepaalde 
in 1964 - vier 
jaar voor haar 
overlijden - dat 
haar omvangrijke 
vermogen ten goede 
moest komen aan maat
schappelijke instellingen 
en personen 'die hulp van node 
hebben' . Vanuit de v~ormalige tuin
manswoning van haar Haagse landgoed 
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Oostdui n-Arencts
dorp verdeelt re

gent-secretaris Patijn 
een groot deel van dat 

geld, zo'n 2,5 miljoen 
per jaar. 

'Ik ben gemachtigd toe
kenningen tot 2500 gul

den zelfstandig af te doen. 
Daaronder vallen in principe 

alle aanvragen in de categorie in
dividuele noden.' Dagelijks komen er 

bij de stichting zo'n zes tot acht noodkre
ten binnen. Gemiddeld leidt één op de drie 
tot betaling. De andere worden afgewezen. 
De heer Patijn: 'De beslissingen zijn natuur
lijk een tikje arbitrair, maar dat zijn die van 
de gemeente vaak ook. Wij eisen dat een 
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aanvraag 
ingediend 
wordt door een 
maatschappelijk werker 
en we willen een onderbouwd inkomens
staatje. Ik denk dat ik er onderhand wel zicht 
op heb wat een écht knijpgeval is en wat 
niet. Vaak doen mensen op meerdere fond
sen een beroep. Je ziet dan dat we vrijwel 
altijd op dezelfde lijn zitten.' De stichting 
beschouwt haar taak nadrukkelijk als aan
vullend op andere voorzieningen. Patijn: 
'Aanvragen van: het gaat zo stroef bij de ge
meente, kunnen jullie niet helpen, behande
len we niet.' Wel springt het fonds in op ge
bieden waar de overheid zich terugtrekt. Bij
voorbeeld bij de gehandicaptenvoorzienin
gen. 'De staat zorgt voor een vangnet, en wij 
voor de mensen die door mazen van dat net 
vallen,' beschrijft Patijn de positie van de 
stichting. 'Maar met name bij de WVG vind 
ik die mazen wel érg groot. Vooral op het 
punt van de verstrekking van bruikleen
auto's is de wet aan een aanpassing toe.' 

'Vaak verwijzen gemeenten 
direct naar fondsen en 

zeggen: kom maar terug als 
het daar niet lukt' 

Ook de vereniging van Fondsen in Neder
land merkt de gevolgen van het overheids
beleid. De FIN is opgericht in 1988 om de 
belangen te behartigen van particuliere 
fondsen en ze optimaal te laten functione
ren. Directeur mevrouw Schellekens: 'Ons 
bestaan heeft alles te maken met de terug
tredende overheid. Daardoor is de rol van 
particuliere instellingen belangrijker ge
worden. De laatste tijd houden steeds meer 
van onze leden zich bezig met het lenigen 
van individuele noden.' De FIN geeft twee
jaarlijks het Fondsenboek uit, dat de moge
lijkheden beschrijft van zo'n 500 fondsen 
waarop particulieren en instellingen een 
beroep kunnen doen. Ook adviseert de ver
eniging haar leden op allerlei gebied. 
Schellekens: 'Een probleem waar de fond
sen tegenaan lopen is bijvoorbeeld de ver
scheidenheid aan gemeentelijk beleid. Ge
meenten mogen steeds meer zelf hun regels 
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bepalen. Dat maakt het voor de fondsen 
heel lastig om te bekijken of een aanvraag 
wel echt bij hen thuishoort. En dan zijn er 
gemeenten die direct naar fondsen verwij

zen en zeggen: kom maar terug als het 
daar niet lukt.' Recent is tevens het 

'girogluren' door de fondsen als 
probleem gesignaleerd: mensen 
moeten bij de sociale dienst uit
gebreid verantwoording afleggen 
voor een bijschrijving van een 

fonds-uitbetaling. 

'Als je heel lang op het 
minimum zit, de huren stijgen 

en de eigen bijdragen erbiJ 
komen, dan Is de rek er snel 

helemaal uit' 

Het Fondsenboek van de FIN presenteert een 
breed scala aan charitatieve instellingen. Zoals 
de stichting Fonds Camp, die als doel heeft 
'het doen van uitkeringen aan ongehuwde pro
testantse dames uit de betere stand (alzo niet 
uit de burgerstand) wier inkomsten ontoerei
kend zijn'. Of de Nederlandse Actelsvereni
ging die er is voor 'financiële steunverlening 
alleen ten behoeve van leden van de Neder
landse adel'. 
Maar ook de zeer 
eigentijdse Stich
ting Samenwer
king voor Bijzon
dere Noden Am
sterdam is te vin
den in het Fond
senboek Amster
dammers kunnen 
er- via een maat
schappelijk wer
ker - aankloppen. 
Waarna de stich
ting de aanvraag 
beoordeelt en er 
het geld bij zoekt. 
De voordelen zijn 
duidelijk: de aan
vrager hoeft maar 
naar één adres toe 
en de fondsen we
ten dat het ver
zoek professio
neel bekeken is. 
De stichting mag 
zich verheugen in 
een snel stijgende 
'populariteit' die 
bureauhoofd Ger 
den Heijer wijt 
aan de toenemen

mensen die heel lang op het minimum zitten. 
Daarbij komen nog de stijgende huren en de 

eigen bijdragen. Dan is de rek er snel helemaal 
uit.' Zo'n 80 procent van de binnenkomende 
aanvragen wordt gehonoreerd. Den Heijer 
'Ruim de helft daarvan valt onder woningin
richting. De rest heeft te maken met zaken al 
gehandicaptenvoorzieningen, verhuiskosten 
en activiteiten voor kinderen. Voor schulden is 
een apart noodfonds, die lopen in principe niet 
via ons.' De verleende steun nam tussen 1991 
en 1995 toe van 430.000 naar 674.000 gulden. 
Vorig jaar was de stichting voor het eerst hele
maal door haar geld heen. Slechts dankzij een 
bedelactie ter gelegenheid van het 60-jarig be· 
staan, kon er tot het eind van het jaar hulp ge
geven worden. 

'We kunnen niet blijven 
wachten op een verkleining 
van de kloof tussen arm en 

rijk. Er vallen nu mensen 
tussen wal en schip' 

Veel liefdadigheidsfondsen dateren van vóór 
de opbouw van de verzorgingsstaat en zijn nu 

noodgedwongen aan een tweede actief leven 
begonnen. Maar ook ontstaan er nieuwe chari-

de armoede: 'Er • Regent-secretaris Patljn: 'De staat zorgt voor een vangnet, en 
zijn steeds meer wij voor de mensen die door mazen van dat net vallen.' 
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laS-initiatieven. Zo werd er de afgelopen win
ter in Stadskanaal enige weken achtereen inge
I'!Oren vlees uitgedeeld aan noodlijdende in
woners. Een ander opmerkelijk voorbeeld is 
de actie van Kansrijk Tilburg. Deze stichting 
wiiiOOO goed bedeelde Tilburgers zo ver krij
gen, dat ze ieder 1000 gulden doneren voor 
stadgenoten in minder gunstige omstandighe
den. Een unieke vorm van sponsoring! Het 
geld gaat in een solidariteitsfonds, dat mensen 
moet helpen een eigen bedrijfje op te zetten 
om te kunnen ontsnappen aan de bijstand. 
Tilburgs rijken blijken niet ongevoelig voor de 
oproep. In drie weken tijd hebben de eerste 70 
donateurs samen een ton bij elkaar gebracht. 
De vraag is echter of dit wel de juiste manier is 
om de gevolgen van de sociale afbraak tegen te 
gaan. Wilhert Willems, secretaris van Kansrijk 
lilburg en oud-kamerlid voor GroenLinks: 
'Natuurlijk ben ik voor herverdeling via de be
lastingen en voor verkleining van de kloof tus
sen arm en rijk. Maar wij willen daar niet op 
blijven wachten. Er vaUen nu mensen tussen 
wal en schip.' Startende ondernemers kunnen 
weliswaar ook bij de bijstand aankloppen voor 
financiële steun. Maar volgens Willeros zijn de 
eisen van de bijstandswet veel te streng. 'Er 
worden te grote zekerheden gevraagd. Verrui
ming van de regels is beslist noodzakelijk. 
Maar ook daar willen wij niet op wachten. Wat 
niet wil zeggen dat wij ons laten gebruiken als 
schaamlap voor de gemeente. Als wij vinden 
dat een project dáár thuishoort, dan sturen we 
het direct door.' 

'Voor je het weet wordt het 
normaal gevof!den dat armen 

afhankelijk zijn van de 
liefdadigheid van rijken ' 

Aan de SP-fractie in de Tilburgse gemeente
raad kon het initiatief weinig enthousiasme 
ontlokken. Raadslid Angeline van Esch: 'Met 
dit soort plannen kom je op een hellend vlak. 
Het zal best goed bedoeld zijn, maar waar 
houdt het op? Voor je het weet wordt het nor
maal gevonden dat arme mensen afhankelijk 
zijn van de liefdadigheid van de rijken. Wij 
vinden armoedebestrijding een taak van de 
overheid. Als die het niet goed doet, moet je 
dáár verandering in aanbrengen.' • 

Het Fondsenboek van de FIN Is voor 
I 74,50 te koop in de boekhandel. 
Het ligt echter ook ter Inzage In de 
meeste bibliotheken. Zowel de Gra
vin van Bylandtstlchtlng als Bijzon
dere Noden In Amsterdam nemen 
alleen aanvragen In behandeling van 
maatschappelijk werkers. 

Oplosmiddelen 

I n het artikel 'Een gezonde oplos
sing ... NU!' in Tribune 6 citeert u 
mij als volgt: 'Werkgevers vinden 

dat duizelig worden van lijm inherent is 
aan het vak van stoffeerders, het hoort er 
gewoon bij . En wat zeker ook meespeelt 
is dat OPS niet onmiddellijk dodelijk is.' 
Mijn woorden zijn echter uit hun ver
band gehaald. De zinsnede roept ten 
onrechte bij de lezers een negatief beeld 
op van de Wonen branche. Juist in deze 
branche wordt stevig, met werkgevers 
en werknemers, gewerkt aan het verbe
teren van de arbeidsomstandigheden. 
Met andere woorden: zo gaat het er in 
de branche nfet aan toe! 

Rotterdam, 

F.W.M. Schilder, 

coördinator Bureau Arbozorg Wonen 

Vicieuze cirkel 

D oor een oogafwijking levert het 
dragen van een bril voor mij 
grote problemen op. Ik kan dan 

geen afstand inschatten en dus niet aan 
het verkeer deelnemen. Mijn oogarts 
raadde dan ook aan een heel nieuw 
model contactlenzen aan te schaffen. Als 
uitkeringsgerechtigde moet ik daarvoor 
echter eerst toestemming vragen. De 
belangrijkste voorwaarde hierbij is een 
medische verklaring. Maar mijn oogarts 
wil me pas zo'n verklaring geven als ik 
eerst bij hem die contactlenzen bestel! 
Ziet u de vicieuze cirkel waarin ik ben 
terechtgekomen? Aangezien mijn oude 
bril nu echt kapot is, en ik te weinig zie 
om dit hele gedoe af te wachten, heb ik 
van pure ellende maar weer een nieuwe 
bril besteld. Met alle beperkingen van 
dien. 

Den Haag, 

In ge 

Niks nieuws onder de zon 

T oevallig was ik in juni in Am
sterdam en ik moet u zeggen dat 
ik méér dan onthutst was door 

wat ik daar na lange jaren afwezigheid 
heb ervaren. Een deel van de stad afge
zet met hoog gaas waar je alleen mocht 
binnenkomen met een pasje. Dat was 
dan ter bescherming van de hoge bezoe-

kers van de Euro-Top. Onwillekeurig 
drong zich bij mij de vergelijking op 
met de tijd van '40-'45. Toen werd er 
ook een voor burgers 'Verboten Viertel' 
ingericht waarvoor je een pasje nodig 
had. Namelijk een 'J' voor Juda. Ook 
toen was dat in het belang van een 
'Gross Europa', waarvan net als nu de 
grens ergens in de Kaukasus zou moeten 
liggen. Ook toen werd er door welden
kende mensen geprotesteerd (Februari
staking 1941). Ook toen werden deze 
mensen in elkaar geslagen en gearres
teerd omdat ze de openbare orde ver
stoorden, terwijl ze niets anders op het 
oog hadden dan de normale orde te 
herstellen. Ook toen ging het om de 
heilige Economische Belangen ('Kano
nen für Butter'). Ook toen waren de 
normale humane en sociale belangen 
voor de gezagsdrager ondergeschikt aan 
Het Grote Streven. Ook toen waren het 
naast de gewapende buitenlandse 'be
schermers' de Nederlandse politieagen
ten die op de protesterenden insloegen. 
Niks nieuws onder de zon dus. In 1840 
schreven Marx en Engels het Commu
nistisch Manifest waarin zij de Proleta
riërs aller Landen opriepen om zich te 
verenigen. Ik heb de indruk dat de bezit
ters van de productiegoederen deze 
brochure beter gelezen hebben dan de 
arbeiders. 

Vila Nova de Cacela, Portugal, 

Fokko Hendriks Britode Sousa 

Dupe van belasting 

Tengevolge van een ongeval ben 
ik sinds 1962 gehandicapt en 
dus erg afhankelijk van mijn 

auto. Gelukkig heb ik vrijstelling van 
het betalen van motorrijtuigenbelasting. 
Zoals u weet gaat per I juli van dit jaar 
de J?rijs van brandstof omhoog. Als 
compensatie hiervoor wordt dan de 
belasting op motorrijtuigen verlaagd. 
Maar vanwege mijn handicap ik betaal 
al geen belasting. Ik moet dus wel de 
verhoging van de brandstofprijs betalen, 
maar krijg hiervoor geen compensatie. 
Mijn voordeel wordt dus teniet gedaan. 

Enschede, 

G. Relker 
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HET DI LEiviivlA V .Ali 

Een opa van mijn va
ders kant heette 
Wibaut. Zijn bijnaam 
luidde 'de Machtige' 
en dat kwam omdat ie 
- als kerkvader van de 
SOAP - wethouder was 
in Amsterdam en aldus 
vele goede werken ver
richtte. Ik sta nog wel 
eens naar hem te kij
ken, vooral als er een 
duif op zijn kop zit te 
schijten; een stand
beeld op de Wibaut
straat tegenover het voormalige belastingkantoor 
waarlangs de proletaren van 1997 automatisch 
het gaspedaal indrukken om met grote snelheid 
te passeren. 
Zo komt het dat de sociaal-democratische begin
selen ook de familie Van Gogh tot in lengte van 
jaren in hun klauw hadden. Mijn familie bezat tot 
ver na de oorlog ten minste driehonderd doekjes 
en zeshonderd tekeningen van de schilder Vin
cent. Uit een verkeerd begrepen gemeenschaps
ideaal - 'het werk moet voor iedereen toeganke
lijk zijn' -werd de collectie voor een appel en een 
ei in zijn geheel aan het Rijk verkocht, op voor
waarde dat er een Museum zou worden gebouwd. 
Tegenwoordig wordt diezelfde collectie geschat 
op tussen vijf en zes miljard gulden; van de rente 
had ik een aardig filmpje kunnen draaien. 'Had je 
er niet één voor je kinderen kunnen bewaren?' 
vraag ik weleens ontzet aan mijn vader, die vervol
gens weer omstandig uitlegt 'dat er nu veel men
sen plezier aan hebben'. Je moet er maar op ko
men. 
Ik mag mij dus met recht één der laatste authen- . 
tieke slachtoffers van de sociaal-democratie noe
men, maar mijn verzoeken om een uitkering bij de 
Wiardi Beekmanstichting zijn altijd onbeantwoord 
gebleven. En nu mijn peno-pauze met rasse 
schreden nadert en ik dankzij een gemiddelde 
werkdag van zestien uur, een vooruitstrevende 
publicitaire begeleiding van mijn persoontje en 
dito inkomsten, de eer heb jaarlijks een vermogen 
af te dragen aan de Staat der Nederlanden, mij
mer ik weleens over de vrijheid die mij ten deel 

zou zijn gevallen als 
mijn verwanten niet zo 
onverstandig waren ge
weest. 
Geld maakt zeer geluk
kig. 
Het socialisme is het 
meest afzichtelijke ge
loof van de eeuw, be
doeld voor jaloerse 
mensen die hun af
gunst in terreur omzet
ten. De SP was in haar 
jonge jaren geïnspi
reerd op het gedach

tengoed van Mao, een vriend van de progressieve 
mensheid wiens schrikbewind naar catastrofale 
omvang alleen te vergelijken valt met dat van Hit
Ier. Als ik lid was geweest van de SP uit die jaren, 
zou ik op 4 Mei nog altijd onder tafel kruipen van 
schaamte. 
Ik zie weinig verschil tussen de idealisten van de 
NSB en die van uw clubje. Dat ik me voor de SP 
ben gaan interesseren, komt door Jan Marijnis
sen; een charismatische persoonlijkheid die in de 
PvdA veel effectiever oppositie had kunnen voe
ren tegen Kok dan bij de sekte die hem nu zijn 
welverdiende salaris afpakt. Marijnissen wil graag 
recht in de leer blijven; zijn naam zal daarom he
laas nooit méér worden dan een amusante voet
noot in de geschiedenis. 
Van nature ben ik geneigd de oppositie te steu
nen, zeker als Paars met prietpraatjes over 'dua
lisme' het debat in de volksvertegenwoordiging 
knevelt. Mocht de SP ooit aan de macht komen -
wat God verhoede - dan zal ondergetekende als 
één der eersten worden opgehangen, als 'volksvij
andig element' ongetwijfeld. Een hele eer. Toch 
geef ik Marijnissen na, dat ik er vaak over denk op 
hem te stemmen; iemand zal toch de regering 
moeten bestrijden? Gezien haar abjecte denkbeel
den zou de SP verboden moeten worden. Gelukkig 
geldt vrijheid van meningsuiting ook voor gelovi
gen die bezweken zijn voor de totalitaire verlei
ding; zij strekt aldus ons allen tot voorbeeld. 

The'o van Gogh is filmer, 
schrijver en presentator 

TRIBUNE 11 JULI 1997 
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Verzorgingstehuizen staken: 
Paars heeft het veel 
te grijs gemaakt 

ij de S hoef je niet 
arenlang in een crèche, 
maar .praa · e als 

jongere - met~~Mcm~e 
OOCUE~LANDSE POLITIEKE: 
~EO EN 



Partij goederen 

0 TOMAATCAP 
zwart of wit f 15,-

SPELDJE 
f 1,50 

0 BUTTON 
f 1,-

0 EURO-NEESTICKERS 
lll10 cm, f 0,25 
lil 30 cm, f 2,50 
muntstickers 48 per vel, f 1,-

' 

0 Tegenstemmen 
f 29,90 

0 Klein Kreatief Kook-

0 SAMENLE
VEN KAN JE 

NIET ALLEEN 
een bundeling 

van columns uit 
de Tribune, door 
Jan Marijnissen. 

f 10,-

2 

boek Tomaten f 5,-

T-shirt SP/ 
tomaat 
f 15,-

SWEATER 
SP f 25,-

STICKERS 0 
lil 10 cm, f 0,25 
lll3 cm, f0 ,10 

0 KLADBLOK 
f 1,50 per stuk 

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, door 
Karel Glastra 
van Loon. 
f 15,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN 1 s,-
0 Koud hè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u', 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 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 I 996, 
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 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, 
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,- toevoegen voor 
portkosten. 
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DEZE TRIBUNE 
Brulkikkers en 

hondsdolle 
vleermuizen 

Enkele jaren geleden waren het de 

brulkikkers . Roofzuchtige monsters 

waarvoor niets en niemand veilig was 

-en die in september ineens uitge

storven bleken. Dit jaar hebben de 

media de hondsdolle vleermuizen 

ontdekt als de enige ware erfgena

men van graaf Dracula. 

Komkommertijd. Voor journalisten 

lijken krantenpagina 's ineens twee 

keer zo groot te worden. Hoe krijg je 

ze in hemelsnaam gevuld? 

Vreemd eigenlijk 

dat de abonnees 

niet massaal pro

testeren. Wat vindt 

u van een bakker 

die zegt 'mevrouw, 

Peter Verschuren, uw brood heeft in 

adj. hoofdredacteur de zomer acht plak-

je minder en is van 

een slechtere kwaliteit' ? Bij een 

krantenuitgever echter doet niemand 
er moeilijk om. 

Ondanks de regen wil het op de Tri

bune-redactie maar niets worden met 

de komkommers. Kijk maar naar het 

overzicht hiernaast. En vergis u niet 

in het artikel over het weer: dat be

handelt - grondig en leeswaardig 

het broeikaseffeèt . Voor u ligt kortom 

een Tribune zoals u gewend bent. Vol 

informatie vanu it de SP-kijk , geser
veerd in vlot geschreven artikelen. 

Smakelijk lezen , ook in augustus. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 33 nr 

6 
'De huurders van de rijtjeshuizen 

subsidiëren de villa-eigenaren', 

concludeerde de SP j aren geleden. 

M et nieuwe hypotheekvormen en beleggin

gen op kosten van de fi scus is de onrecht

vaardigheid sindsdien alleen maar toegeno

men. Feiten over het grootste taboe in Den 

Haag: de onbeperkte hypotheekrente-aftrek. 
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Na lang zeuren kreeg ze in 1948 

een vlag, 100 gulden en de zegen 

van de leiding van het Leger. 

50 j aar later neemt 

de drukte in haar 

Goodwillcentrum 
op de Amsterdamse 

Wallen nog steeds 

toe. In gesprek met 

'majoor' A lida 

Boshardt 

I s er echt een verband tussen de 

overstromingen nu in Oost

Europa en de uitstoot van C0 2-

I 
~ 
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Als de verpleegtehuizen gaan 

staken, dan heeft de regering 

het 

echt veel te grijs 

gemaakt. Eensge

zind strijden bewo

ners en verzorgers 

tegen Paars. 

26 ~~~-niets 

voor j ongeren? De 

aanstormende talenten in de SP bewijzen 

het tegendeel. 'Omdat de SP jongeren 

serieus neemt en volwaardig bij het werk 

betrekt.' 

RUBRIEKEN 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

11 Help/Ons Medisch Centrum 

12 Aktie 

19 Help/ SP-Hulpdienst 

20 Bulletin Board 

21 De woorden uit de mond 
24 De Kwestie: De leugendetector 

29 Brieven 

30 Gastcolumn: Ad vd Biggelaar 

31 Theo de buurtconciërge 

32 Euro. Een hoofdrol voor Europa? 
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Onderzoek geeft Poppe gelijk: 
veel gif in scheepsolie 

Mengen van gif door stookolie is een lucratieve bezigheid 

C hemisch afval wordt op 
grote schaal gemengd met 

stookolie en vervolgens ver
kocht als brandstof voor 
scheepsmotoren', luidde in 
1994 de alarmkreet van Remi 
Poppe. Het SP-kamerlid eiste 
maatregelen van milieuminister 
De Boer. Haar ingrijpen bestond 
uit een onderzoek, waarvan pas 
onlangs de schokkende resulta
ten gepubliceerd zijn. Poppe 
krijgt volledig gelijk. Het men
gen vindt veelvuldig plaats, ook 
door grote raffinaderijen. De 
financiële voordelen ervan zijn 
dan ook fors : veilige verwer
king van chemisch afval kost 
2000 gulden per ton. Gemengd 
met bunkerolie levert hetjuist 
geld op: 175 gulden per ton . 
Het rapport van de milieu-in
spectiedienst van het ministerie 
en de Milieudienst Rijnmond 
wijst echter op de schaduwkant: 
'Er is sprake van een groot 
veiligheids- en gezondheidsrisi
co' . Toch heeft minister De 
Boer nog steeds geen maatrege
len aangekondigd. Het onder
zoek zou ' te oppervlakkig' zijn. 
Een boze Remi Poppe neemt 

daar geen genoegen mee. 'Dat is 
echt te gek. Al jaren wordt er op 
een probleem gewezen, vervo1-

gens slingert het rapport maan
den rond op het ministerie. Er 
moet nu actie ondernomen 
worden. Na de vakantie wil ik 
onmiddellijk weten wat de 
minister gaat doen.' 

... .. ... 
"' ... ... .... 

N~D~R~ANI? 
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Klassegezondheid: 
armen gaan eerder dood 

M ensen met een 
laag inkomen 

gaan drieënhalf jaar 
eerder dood en leven 
maar liefst twaalf jaar 
minder gezond dan 
mensen met een dikke
re portemonnee. Dat 
concludeerde onlangs minister Borst 

heictsverschillen heeft 
gefaald. Ook pleitte hij 
voor overname van de 
RIVM-aanbeveling om 
de jaarlijkse groei van 
de zorg te brengen op 
2,4% in plaats van de 
huidige 1,3%. 'Het is 
volstrekt onaanvaard-

het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) in haar rapport 'De 
Som der Delen' . Laag opgelei
den roken meer en eten onge
zonder. Maar ook hun arbeids
omstandigheden en huisvesting 
laten vaker te wensen over dan 
die van hoger opgeleiden. Jan 
Marijnissen vroeg in de Tweede 
Kamer dan ook aan Minister 
Borst van Volksgezondheid of 
ze nu wil erkennen dat haar 
beleid voor het terugdringen van 
de sociaal-economische gezond-

baar dat mensen in de 
oude wijken van de grote steden 
jarenlang in slechtere gezond
heid leven en vervolgens drieën· 
half jaar eerder sterven dan hun 
medemensen een paar straten 
verderop. Dat mag niemand in 
een fatsoenlijk land accepteren' , 
aldus Marijnissen. 

Gettovorming In 
Capelle ajd IJssel 

R emi Poppe wil van 
staatssecretaris Tom

mei weten waarom in Ca
pelle a/d ljssel sociale 
huurwoningen boven de 
710 gulden per maand niet 
meer worden toegewezen 
aan mensen die recht heb
ben op huursubsidie. Dat 
bedrag ligt royaal onder 
de maximumgrens die 
wordt aangegeven in de 
nieuwe huursubsidiewet. 
Toch wordt bij een flink 
aantal van de geadverteer
de woningen met een huur 
vanaf 710 gulden nadruk· 
keiijk vermeld 'Geen huur
subsidie mogelijk'. Poppe 
vermoedt dat de Capelse 
regels bedoeld zijn om zo 
weinig mogelijk subsidie 
uit te hoeven keren. 'De 
andere kant van de m• 
daille Is echter dat een 
grote groep huurders nu In 
nog minder wijken terecht 
kan, wat verpaupering en 
gettovo~ming in de hand 
werkt', aldus het SP-Ka
merlid. 
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Zeeuwse ambulances 
komen vaak te laat 

Volgens voorzitter De Doelder van de 
Districts Huisartsen Vereniging vallen 

er 'in Zeeland jaarlijks enkele doden omdat 

het ziekenvervoer niet deugt'. Ambulances 
moeten binnen 15 minuten ter plaatse kun
nen zijn, maar die grens wordt in Zeeland 
regelmatig overschreden. Jan Marijnissen 
stelde hierover schriftelijke vragen aan mi

nister Borst van Volksgezondheid. Die ant
woordde dat ze de bezorgdheid van De 
Doelder deelt, maar dat zijn uitspraken niet 
te bewijzen zijn. Borst erkent wel dat de 
maximale tijdslimiet regelmatig niet gehaald 
wordt. Voor verbetering van de situatie ver
wijst ze naar het Provinciale Zeeuwse be
stuur om een goede regionale ambulance
voorziening te organiseren. Jan Marijllissen 

is het daar niet mee eens: 'Wat is de zin van 
een wettelijke limiet van een kwartier als de 
minister accepteert dat deze norm wordt 
overschreden?' In vervolgvragen heeft hij 
Borst dan ook opgeroepen zich persoonlijk 
in te zetten voor verbetering van de situatie. 

Bovendien ••• 
1 heeft de SP-fractie erop aange
drongen dat met àlle mogelijke mid
delen de uitvoering wordt voorkomen 
van de plannen om 'nazi-museum 
Rost van Tonnlngen'· op te richten 
1 Is de grote NAVO-oefening Enter
prise op de Veluwe afgelast nadat de 
SP gewezen had op de enorme ge
luidshinder, juist In de vakantietijd In 
een vakantlegebied 
1 heeft de SP opheldering gevraagd 
over de overheidssubsidies die uit
zendbureaus opstrijken als zij men
sen aannemen via de Melkert-2-
regellng 
1 heeft minister Jorrltsma haar 
marktwerkingsplannen voor het 
openbaar vervoer fors moeten biJ
stellen. In 2003 wordt niet 100 
procent van het vervoer op de markt 
gegooid, maar slechts 35 procent 
1 heeft Marljnlssen vragen gesteld 
over het terugbrengen In een aantal 
plaatsen van de jeugdgezondheids
zorg tot het afnemen van een vra
genlijst. 

Huursubsidiewet blijft 
Tommei parten spelen 

De kamerwas 
nog maar net 

met reces of staats
secretaris Tommei 
(volkshuisvesting) 
kon zijn vakantiewo
ning al weer tijde· 
lijk inruilen voor 

staatssecreta
ris Tommei 

een overleg met de Tweede Kamer. 
Zijn troetelkindje, de nieuwe huur
subsidiewet, bleek voor grote pro
blemen te zorgen: een terugval in 
inkomen leidt heel moeilijk tot toe
kenning van subsidie. Dat is nu pas 
mogelijk als men meer dan 20 pro
cent in inkomen achteruit gaat, én 
men daardoor op of onder het bij· 
standsniveau uitkomt. Vooral die 
laatste els ging een meerderheid 
van de Kamer te ver. SP-kamerlid 
Remi Poppe: 'De nieuwe regeling 
dupeert mensen die toch al met 
geldproblemen zitten. Iemand die z'n 
baan verliest en in de WW komt, 
maar nog net boven de bijstand 
blijft, kan nu dus fluiten naar z'n 
huursubsidie'. Volgens Tommei was 
er wel geld om de oude regeling te 
handhaven, maar stuitte dat op 
'praktische problemen'. Hij kon er 
echter toch niet onderuit de Kamer 
te beloven om voor het einde van de 
vakantie met een voorstel te komen 
om het vangnet te herstellen. 

'Oppassen met 
business-seats-cultuur' 

M inister Dijkstal van Binnenlandse Za
ken vindt dat gemeenten erg terug

houdend moeten zijn in het huren van 'busi
ness-seats ' bij voetbalclubs. Dijkstal ant
woordde dit op vragen van Remi Poppe. De 
SP' er trok aan de bel nadat bleek dat steeds 

meer gemeenten dure stoelen huren om in 
een gerieflijke omgeving zaken te kunnen 
doen met particuliere ondernemers. Dijkstal 
waarschuwt voor de aantasting van de inte
griteit van het openbaar bestuur. Op het ver

zoek van PÖppe om in te grijpen antwoordde 
hij echter negatief. Hij ziet geen mogelijk
heden om gemeenten op dit punt de wet 

voor te schrijven . 
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MAftiJNISSEN 
Hoe geld 

kanjongen 
De koers van de Amsterdamse beurs is 

de laatste dertien jaar vertienvoudigd . 

Wie in 1983 voor tienduizend gulden 

aandelen Wolters/Kiuwer heeft gekocht, 

heeft nu een vermogen van 1,1 miljoen. 

Letterlijk één telefoontje was genoeg 

geweest. Het Damrak als de bio-indus

trie van het geld. De oppervlakkige 

kijker zal denken: Inderdaad, geld kan 

jongen, en nog snel ook! 

Een poosje geleden kende ons land een 

rage , de rage van piramidespelen. Velen 

zijn daardoor financieel geruïneerd. 

Deze mensen dach

ten ook dat geld on

eindig kon jongen en 

datje met niks doen 

rijk kon worden. Ze 

zijn door schade en 

schande hopelijk 
wijs geworden. Jan Marijnissen, 
Rem i Poppe heeft op fractievoorzitter SP 

zijn kamer in de Kamer 

een tegeltje hangen met als opschrift: 

ARBEID IS DE BRON VAN ALLE RIJK

DOM. En zo is het maar net. Alle handel 

in geld, aandelen en obligaties is voor 

een deel speculatie, windhandel zo u 

wil. En voor het andere deel is het ge

woon gelegaliseerde diefstal. De wer

kende bevolking zorgt voor de rijkdom, 

maar is er geen eigenaar van . Hoe lager 

de lonen en hoe groter de uitbuiting, 

hoe groter het verschil tussen kosten en 

opbrengst. De kapitaalverschaffers, de 

knakenpoetsers van Beursplein 5 zijn er 

goed mee. Voor de arbeiders van dit 

land geldt al 15 jaar loonmatiging terwijl 

de winsten omhoog schieten. De over

heid bezuinigt op de gezondheidszorg, 

het onderwijs en de volkshuisvesting 

waardoor de rente laag kan blijven, wat 

weer goed is voor de bedrijven. Binnen 

het kapitalisme zijn de lusten en de 

lasten erg overzichtelijk en vooral ook 

zeer oneerlijk verdeeld . Ter illustratie: In 

het afgelopen jaar hebben drie miljoen 

arbeiders met keihard werken evenveel 

verdiend als één miljoen speculanten 

met niets doen! Geld jongt niet, geld 

moet verdiend worden. Een oud-collega 

van mij zei altijd: 'We verdienen genoeg, 

we krijgen het alleen niet. ' 
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Nederland is het enige land in de Europese 
Unie waar je onbeperkt alle betaalde hypo
theekrente mag aftrekken van je belastbaar 
inkomen. De regel is ooit ingevoerd om het 
eigen-woningbezit te bevorderen. Waarom 
dat door de staat bevorderd moet worden, is 
nooit erg duidelijk geworden. Er wordt vaak 
geopperd dat eigenaren beter voor hun huis 
én voor de woonomgeving zouden zorgen 
dan huurders. Dat is in ieder geval een on
juist argument, zo stelde onderzoeksinsti
tuut OTB van de TU Delft vast. Kopers blij
ken iets meer zorg te hebben voor hun wo
ning; huurders juist iets meer voor de woon
omgeving. 
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Onverant
woord 

bankieren 
n alle discussies over de 

hypotheekrente weten de 
banken aardig bulten 
schot te blijven. Toch 
spelen zij een hoofdrol In 
de problematiek. Ze heb-

ben de hoeveelheid uitgeleend 
geld, en daarmee de aftrekbare 
rente, met alle mlddelen opge
schroefd. Vroeger verstrekten ziJ 
slechts onder strenge voorwaar
den hypotheken: de aanvrager 
moest een vaste baan hebben, 
kon tot drie keer het jaarinko
men lenen en die lening moest In 
30 jaar afgelost worden. Nu wor
den hypotheken verstrekt tot 
vijf, zes keer het jaarinkomen, 
waarbij tegenwoordig ook het 
inkomen van de partner mee
weegt. Dat de kopers bij de min
ste tegenslag (renteverhoging, 
werkloosheld van een van beide) 
In de problemen komen, weegt 
kennelijk voor de bank niet op 
tegen het uitzetten van meer 
geld. Zelfs de Vereniging Eigen 
Huis en zelfs Tommei protesteer
den openlijk tegen deze praktij
ken. 

De huurders betalen het, 
de huiseigenaren 

geven het door en de 
banken incasseren het: 

12 miljard 

Verder heeft niemand ooit duidelijk ge
maakt waarom de regeling dan juist de rijke 
kopers extra moet bevoordelen. 
Ook is het maar de vraag of de aftrekrege
ling wel zo bevorderlijk is voor het eigen
woningbezit. De praktijk leert namelijk dat 
de huizenprijzen stijgen zodra mensen meer 
kunnen lenen voor de aanschaf van een wo
ning - en dat kan natuurlijk als de rente af
trekbaar is. Dit fenomeen is ook te zien bij 
stijging en daling van de hypotheekrente: de 
gemiddelde huizenprijs volgt vrijwel exact 
de 'leencapaciteit' van de gemiddelde koper. 
Hoe het ook zij, de regeling bestaat nog 
steeds en is voor de staat astronomisch duur 
geworden. Miste in 1975 de fiscus nog 1,3 
miljard gulden aan inkomsten door de hypo
theekrente-aftrek, in 1996 is dit opgelopen 
tot 12 miljard. En dit jaar zal het weer fors 
meer zijn. 

'Het is onrechtvaardig. Er is 
een wanverhouding tussen 

kopers en huurders' 

Twaalf miljard is een gigantisch bedrag, 
vooral als je het vergelijkt met de overheids
steun voor de huursector. Dat is een vergelij
king van appels met peren, roepen aftrekfa
naten dan altijd. Want eigenaren betalen 
overdrachtsbelasting bij de aankoop van een 
woning, ze moeten een huurwaardeforfait 
optellen bij hun belastbaar inkomen en ze 
betalen meer onroerende-zaakbelasting dan 
huurders. Laten we al die lasten nou eens 
meetellen, tezamen zo' n 6 miljard per jaar. 
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Dan nog steunt de staat de drie mi ljoen wo· 
ningbezitters met een subsidie van 6 miljard 
gulden. 
Voor de drie miljoen huurders ziet de ont· 
wikkeling er heel anders uit. De miljarden· 
objectsubsidies voor de sociale woning· 
bouw zijn onder het vorige kabinet afge· 
schaft, evenals de gewenningsbijdragen en 
renovatiesubsidies. Tegelijkertijd streefde 
de regering naar kostendekkende huren. Re· 
den waarom huurders jarenlang geconfron· 
teerd werden met huurverhogingen ver bo· 
ven de inflatie. Wat resteert is de indidivuele 
huursubsidie, waarvan één op de drie huur· 
ders profiteert. Deze huursubsidie - vorig 
jaar 2,3 miljard gulden - is meer dan tien 
jaar achtereen ten prooi gevallen aan bezui· 
nigingen . 
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'Huurders en kopers moeten gelijk behan
deld worden,' roepen alle partijen. Als er al 
ooit gelijke behandeling heeft bestaan, dan 
i daar na het snoeiwerk van Lubbers en Kok 
in ieder geval een eind aan gekomen. Prof. 
Stevens, fiscaal econoom van de Brasmus 
Universiteit, sprak hierover in HP/de Tijd 
een helder oordeel uit: 'Het is onrechtvaar
dig. Er is een wanverhouding tussen kopers 
en huurders .' En directeur Kempen van de 
Nationale Woningraad constateerde al op 
nieuwsjaarsdag 1995: 'Van een enigszins 
evenwichtige benadering is bij dit paarse ka
binet geen sprake meer.' Volgens onderzoek 
van het Nederlands Economisch Instituut 
zijn in de periode 197 5-1995 de netto woon
lasten voor kopers gestegen met 46 tot 86 
procent. Voor de huurders was dat 128 tot 
168 procent, waarbij de stijging het grootst 
was voor de laagste inkomens. 

De hypotheekadviseur: 'Steek 
geen eigen geld In een huis, 

maar leen het' 

Hogere huren en lagere huursubsidie heb
ben ertoe geleid dat veel mensen min of 
meer noodgedwongen kozen voor een koop
woning. Maar dat is slechts een onderge
schikte oorzaak van de geëxplodeerde rente
aftrek. De vergroting van de inkomensver
schillen in de laatste tien jaar heeft geleid tot 
een forse groei van het aantal topverdieners 
in Nederlanders, die er alles aan doen aftrek
posten voor de belasting te vinden. Een fer
me villa met een maximale hypotheek is 
daarvoor het aangewezen middel, om nog 
maar te zwijgen van het tweede huis. 

Hoe 
hoger je 
inkomen, 

hoe 
groter je 
voordeel 

tel, je leent 300.000 gul-
den bij een bank om een 
huls te kunnen kopen. Het 

huls zelf wordt onderpand en daar
mee heet de lening een 'hypotheek'. 
De bank vraagt 7 procent rente, dus 
jaarlijks 21.000 gulden. Die mag je 

aftrekken van je belastbaar Inko
men. Is dat onder modaal en zit je 
dus in de 37 procent-belastingschijf, 

dan levert deze aftrek een belas
tingvoordeel op van 7770 gulden. 
Reikt je inkomen In de tweede schijf 

(50 procent belasting), dan heeft 
dezelfde aftrek tot gevolg dat de 
fiscus 10.500 gulden meebetaalt. 
Verdien je meer dan 89.000 gulden 
en betaal je dus over de top daarvan 
60 procent belasting, dan Is je voor
deel 12.600 gulden. 
Voor Jan Modaal zijn de resterende 
netto rentelasten van jaarlijks 
13.230 gulden nog steeds meer dan 

een kwart van zijn Inkomen en dus 
onbetaalbaar. Hij zal daarom afzien 
van de koop of uitwijken naar een 
goedkopere woning. Voor Hans 
Tweemaalmodaal Is de netto-last 
van 8400 gulden nog geen 10 pro

cent van het Inkomen en dus een 
lachertje. Hij koopt daarom met 

gerust hart een veel duurdere wo
ning, of een tweede erbij. 

De huidige regeling werkt dus dub
bel In het voordeel van de rijken: ze 
krijgen een hoger percentage terug 
over een groter bedrag. 
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Een andere factor is de uitvinding van nieu
we hypotheek-constructies . Met een annuï
teitenhypotheek, eens de standaard-vorm, 
los je gedurende de looptijd de lening af. Bij 
de nieuwe spaar- en beleggingshypotheken 
los je geen cent af. Je betaalt gedurende de 
hele looptijd de volle mep aan (aftrekbare) 
rente, en daarnaast stort je geld in een spaar
of beleggingsfonds. Na 30 jaar zit daar ge
noeg in om in één klap je huis af te lossen. 
Deze constructie werd mogelijk door een 
overheidsbesluit om de rente op zulke spaar
potten helemaal niet te belasten. Bijna ieder
een kiest nu voor een spaarhypotheek, om
dat die in netto-maandlasten gemiddeld zo'n 
15 procent voordeliger is. Maar de nadelige 
gevolgen voor de fiscus zijn enorm, omdat 
steeds de volle rente wordt afgetrokken. Als 
de staat aan een annuïteitenhypotheek in to
taal twee ton meebetaalt, is dat bij een spaar
hypotheek voor dezelfde woning drie ton: 
de helft meer. En ook hier geldt weer dat de 
rijkste koper het meest profiteert. 
Er zijn nog veel meer lucratieve hypotheek
constructies, vooral voor de topverdieners. 
Je bent tegenwoordig een diefvan eigen por
temonnee als je ook maar één gulden eigen 
geld in de aankoop van een woning stopt. 
Zoals hypotheekadviseur F. Timmermans 
het zei in de Volkskrant: 'Wij zeggen: steek 
geen eigen geld in een huis, maar leen het. 
De voordelen die dat oplevert, dat gaat soms 
echt te ver. Je kunt zelfs uitkomen op nega
tieve lasten.' 
Prof. Stevens is 'verbijsterd' dat de nieuwe 
hypotheekvormen door de regering zijn ge
accepteerd. 'Ik heb er geen goed woord voor 
over. Daar moet echt gesnoeid worden.' 

Tornen aan de aftrekbaarheid 
van hypotheekrente Is In 

politiek Den Haag 'absoluut 
niet aan de orde' 

Onbeperkte aftrek, tweede hypotheken, con
structies met negatieve lasten - niet alleen 
de regering, ook vrijwel de hele Kamer wei
gert hier iets aan te doen. Hoewel alle par
tijen - behalve de VVD - lijken te beseffen 
dat het zo niet langer kan . Als parlementa
riërs voorzichtig een proefballon oplaten, 
wordt die onmiddellijk neergehaald, ook 
door hun eigen partij. Zo kwamen de 
PvdA'ers Van der Ploeg en Duivesteijn eind 
1996 met een nota waarin ze suggereerden 
dat er iets zou moeten gebeuren aan de 
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Beleggen 
op kosten van 

de fiscus 
Iemand weet het pre 
cies, maar waar 
schijnlijk was de laat 
ste jaren één op de 
vijf nieuwe hypothe 
ken een 'luxe-lening': 

een tweede hypotheek om luxe goede
ren zoals een boot aan te schaffen. 
Mede omdat dit verschijnsel zo'n hoge 
vlucht nam, heeft staatssecretaris Ver
meend per 1 januari 1997 grenzen ge
steld aan de aftrekbaarheid van rente 
van zulke 'consumptieve' leningen. Dit 
jaar Is nog 10.000 gulden aftrekbaar, 
volgend jaar 7500, daarna 5000 gul
den. Niet direct een schokkende maat
regel, als je bedenkt dat 5000 gulden 
aftrekbare rente nog altijd goed is voor 
een (hypothecaire) lening van zowat 
een ton. 
Maar evengoed, de geldboeren hebben 
er toch wat op gevonden om hun lucra
tieve handel te redden. De Robeco
groep legt haar klanten In een folder uit 
dat de volgende 'hefboomconstructie' 
nog steeds mogelijk Is. U neemt een 
hypotheek op de overwaarde van uw 
huls, rente 5 procent. Bij een belasting
tarief van 60 procent kost u dat netto 
maar 2 procent. U stopt dat geld In een 
aandelenfonds. De opbrengst daarvan 
Is gemiddeld per jaar 8 procent koers· 

winst en 2 procent dividend. Alleen het 
dividend is belastbaar inkomen en dus 
boekt u - op kosten van de gemeen
schap - een winst van bijna 7 cent op 
elke gulden die u leent. 'Het verschil 
van 6,8% tussen de beleggingsop
brengst (8,8%) en de te betalen hypo
theekrente (2%) kunt u in uw zak ste
ken.' schrijft Robeco. 
We checken dit verhaal bij het ministe
rie van Financiën. Is aftrek van hypo
theekrente nog steeds mogelijk als het 
geld voor belegging bestemd is? 
'Jazeker,' meldt woordvoerster H. Nij
kamp trots. Ze legt geduldig uit dat 
het voor de aftrekbaarheid niet uit· 
maakt waar u de lening vandaan haalt. 
Voor de fiscus telt alleen waaraan u het 
geld besteedt. Is dat aan de eigen wo
ning, dan is de rente volledig aftrek
baar. Is dat voor consumptie, dan is de 
aftrekbaarheld nu dus aan een maxi
mum gebonden. Maar besteedt u het 
geld aan de verwerving van Inkom
sten, dan Is de rente weer volledig af
trekbaar. Onder 'verwerving van In
komsten ' valt ook het beleggen In 
aandelenfondsen, als die maar enige 
belastbare Inkomsten opleveren, zo
als dividend. 
Geen wonder dat het zo druk Is op de 
beurs ... 
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groeiende kloof tussen kopers en huurders. 
En CDA' er Hillen pleitte kort daarop voor 
lagere belastingtarieven en afschaffing van 
het huurwaardeforfait. Dan zou ook de ren
te-aftrek mogen verdwijnen . Ze moesten 
hun voorstellen binnen enkele dagen in
trekken . Volgens een persbericht van de 
PvdA-fractie was herziening van de aftrek 
'absoluut niet aan de orde' . En De Hoop 
Scheffer verklaarde schielijk: 'Het CDA 
wenst niet te tornen aan de aftrekbaarheid 
van hypotheekrente.' De staatssecretarissen 
Vermeend (Financiën) en Tommei (Volks
huisvesting) waarschuwden dat de bouw 
zou instorten. Tommel : 'Ik ben mordicus 
tegen een beperking van de aftrek.' VVD
kamerlid Hoogervorst liet weten: 'Als 
PvdA en D66 morgen in het kabinet met 
plannen zouden komen om de hypotheek
rente-aftrek te beperken, dan hebben we 
overmorgen een kabinetscrisis.' Maar pre
mier Kok en zijn minister van Financiën 
Zalm verzekerden al eerder dat de kwestie 
in deze kabinetsperiode niet op de agenda 
staat. En wat de volgende vier jaar betreft, 
zou Kok 'er niet voor zijn ' de aftrekbaar
heid ter discussie te stellen. 'Het creëert 
onrust, het creëert onzekerheid.' 
Dat argument gebruiken vooral CDA en 
VVD al sinds jaar en dag. In het VARA
programma Lagerhuis legde VVD 'er Ro
bin Linschoten nog eens uit waarom de af
trek taboe moet blijven. Hij gebruikte exact 
dezelfde woorden als directeurVan Herwij
nen van de Vereniging Eigen Huis op een 
forumdiscussie: 'Mensen gaan hypotheek
verplichtingen aan voor dertig jaar. Dan 
mag je niet met dit soort discussies angst 
oproepen bij de helft van de bevolking dat 
hieraan gemorreld wordt.' 
Een nobele zorgvuldigheid, vooral als die 
ook van toepassing zou zijn op mensen die 
dertig jaar lang WAO- en WW-premie be
taald hebben en nu geen uitkering krijgen, 
of op mensen die 30 jaar contributie betaal
den aan de kruisvereniging en nu hoge ei
gen bijdragen moeten betalen. Daar gelden 
echter kennelijk andere omgangsvormen. 
Prof. Stevens constateert ronduit: 'Politici 
durven niet te wijzen naar de bevoorrechte 
woningbezitter. Want ze willen volgende 
keer weer gekozen worden.' 
Toch is ingrijpen in de onbeperkte aftrek 
niet alleen rechtvaar~ig, maar ook onver
mijdelijk. De Europese eenwording vraagt 
om regels die beter aansluiten bij die van de 
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andere landen. De OESO riep Nederland al 
in 1995 op de aftrekbaarheid te schrappen. 
De kosten van de huidige regeling lopen 
gierend uit de hand, ondanks de renteda
ling van de laatste jaren . In 1995 werden 
39 1.000 hypotheken verstrekt, het j aar erop 
waren dat er al 547 .000. SP-kamerlid Remj 

Poppe wees onlangs op de gevaren. 'De to
tale hypothecaire schuld in Nederl and be
draagt 372 miljard gulden. Stijgt de rente 
met één procent, dan is de staat meteen I ,7 
miljard extra kwijt alleen al aan de hypo
theekrente-aftrek .' 

Poppe: 'Een beetje minder 
onrechtvaardigheid en een 

beetje meer solidariteit' 

Er is een hele reeks verschill ende maatre
gelen mogelijk om een eind te maken aan 
de bevoordeling van vooral de rij ke eigena
ren. Alle aftrekposten naar de eerste belas
tingschij f. Of forse verhoging van het huur
waardeforfait, maar met een flinke vrije 
voet - een afgeschoten plannetje van PvdA 
en D66. Prof. Stevens wil de winsten op het 
paar- en beleggingsdeel van hypotheken 

belasten, óf mensen verplichten hun hypo
theek binnen een bepaalde termijn voor een 
redelijk deel af te lossen. 
Remi Poppe heeft in de Kamer herhaalde
lijk voorgesteld de hypotheekrente-aftrek 
af te toppen, bijvoorbeeld bij 250.000 gul
den. Dat betekent dat de 'kleine man' ont
zien wordt, terwijl de bewoner van een vil
la van vijf ton de helf t van zijn hypotheek
rente niet meer kan aftrekken. Poppe: 'Wij 
wi llen niet dé huiseigenaren pakken. Daar
om stellen we ook voor tot 250.000 gulden 
de aftrek ongemoeid te laten. De opbrengst 
van deze maatregel moet ten goede komen 
aan de huursubsidie. Een beetje minder on
rechtvaardigheid en een beetje meer solida
riteit in een steeds onrechtvaardi ger huis
vestingsbeleid.' 
Maar zoals gezegd: voorlopig doet de Ka
mer niets dan het afwijzen van de moties 
van Poppe. Dat geldt ook voor PvdA en 
066, die buiten de K amer graag roepen dat 
er iets moet gebeuren. Het wachten is op 
PvdA-staatssecretari s Vermeend, die in 
stilte werkt aan een herziening van het hele 
belastingstel sel. Het is echter zeer de vraag 
of hij van plan is een eind te maken aan de 
subsidiëring van villabewoners door de be
woners van rijtjeshuizen . • 

'Wij zijn al 40 jaar 

lid van een kruis
vereniging en heb
ben er gelukkig al 
die jaren geen ge

bruik van hoeven 
maken.' begon een 
oudere mevrouw 
haar brief aan de 
SP-fractie . De doel

pas toegewezen na 

zorgvuldige indica
tiestelling. 
Veel erger zijn ech· 
ter nog de boven

genoemde effec
ten. De LVT consta
teerde al eerder 
dat mensen afzien 
van noodzakelijke 

stelling van zo'n vereniging 
was , dat je zonder meer ge
holpen wordt wanneer je die 
hulp nodig hebt. Op 16 juni is 
daar echter een einde aan ge
komen. Ook voor de wijkzus
ter moet voortaan een eigen 

lneke Palm 

gezinszorg vanwege de eigen 
bijdragen . Nu die ook gelden 
voor wijkverpleging, verwacht 
de LVT dat dit probleem sterk 
zal groeien . Veel wijkverpleeg
kundigen waarschuwen dat de 

bijdrage worden betaald. 
Onmiddellijk komen de reacties binnen. 
Op 0800-022.5005, de SP-Aiarmlijn, 
belt een 71-jarige man die de wijkzorg 
heeft opgezegd omdat hij de 200 gul-
den eigen bijdrage per 

preventieve en begeleidende 
taken verloren zullen gaan: de voorlich· 
tende huisbezoeken bij mensen met 
suikerziekte, de begeleiding van kanker
patiënten, de spreekuren voor mensen 
met CARA of een stoma, de adviezen bij 

maand niet kan opbren
gen. Voor onze brief· 
schrijfster, die haar 
zwaar zieke echtgenoot 
thuis verzorgt, bete
kent de eigen bijdrage 
een 'kwelling' . 'Een 

Wij zijn getraind 
woningaanpassing. Ci· 
taat uit een brief: 'Wij 
kunnen u verzekeren 
dat het niet leuk is om 
bij een terminale pa
tiënt aan het bed te on
derhandelen over hoe-

in zorg, niet in 
verkoop

strategieën' 
kortdurende ziekte zou je financieel nog 
kunnen overbruggen , maar wanneer het 
langdurig is, kun je terecht spreken van 
een inkomensachteruitgang: omdat je 
ziek bent en hulp behoeft. ' Stichting Ph i· 
ladelphia, die thuiszorg regelt voor ge
zinnen met een ernstig gehandicapt 
kind, schrijft op 4 juli een brandbrief aan 
staatssecretaris Terpstra. 'Sinds halver
wege vorige maand de eigen bijdrage is 
ingevoerd hebben tientallen gezinnen 
de thuiszorg opgezegd , omdat ouders 
niet in staat zijn de eigen bijdrage te 
betalen. Deze maatregel is de druppel 
die de emmer doet overlopen .' 
De zoveelste maatregel uit het ramp
dossier thuiszorg is opnieuw overhaast 
en ondoordacht ingevoerd. Allereerst 
leidt deze eigen bijdrage tot enorme toe
name van de bureaucratie. Het gaat im· 
mers om veel kortdurende zorgcontac
ten die allemaal geregistreerd moeten 
worden. Volgens de Landelijke Vereni· 
ging thuiszorg (LVT) zijn de totale op
brengsten hooguit gelijk aan de extra 
beheerskosten, maar waarschijnlijk la· 
ger. Hiermee wordt het tegendeel be
reikt van wat werd beoogd. 
Ook het tweede motief- 'een rem op de 
vraag' - is onzinnig. Thuiszorg wordt 
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veel uren zorg met wel· 
ke mogelijke consequenties. Wij vinden 
dat zelfs ongepast. Medewerkers zijn 
getraind in het uitvoeren van zorg, maar 
niet in verkoopstrategieën .' 
Ook gespecialiseerde gezinsverzorg
sters, die bijspringen bij probleemgezin· 
nen en psychiatrische problemen in 
thuissituaties, zien veel van hun cliën· 
ten tussen wal en schip raken en de 
problemen verergeren . 
Jan Marijnissen heeft in de Kamer ge
probeerd de eigen bijdrage tegen te 
houden. Zijn moties kregen echter on· 
voldoende steun . Wel was de staatsse
cretaris bereid een 'hardheidsclausule' 
te maken voor die gezinnen waarvan 
anderen vinden dat hulp absoluut nood
zakelijk is en die mogelijk anders niet 
zouden meewerken. 
Ik vrees dat dit niet voldoende is. Oe eer
ste ervaringen wijzen daar al op. Mensen 
met lage inkomens zullen afzien van 
zorg. En dat is onverteerbaar als je be
denkt dat deze mensen gemiddeld al 
een slechtere gezondheid hebben dan rij· 
ke mensen. Niet zo verwonderlijk met 
een kabinet dat de toegankelijkheid van 
de zorg vermindert met steeds meer en 
hogere eigen bijdragen en met uitdun
ning van het ziekenfondspakket. • 
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Natuur- en milieu-thema 
park Ecodrome in Zwolle 

opende eind juni zij n deuren. 
Volgens directeur Van Dijk is 
Ecodrome 'het enige park in 
Nederland dat zonder schulden 
is gestart. ' Dat mag ook wel, 
want de gemeente heeft inmid
dels al zo' n 7 miljoen bijge
dragen en staat tot 2010 garant 
voor een jaarlijkse subsidie 
van 647.000 gulden. Volgens 
het Zwolse SP-bestuurslid 
Ineke Scholte betaalt iedere 
inwoner dus al 275 gulden 
voordat hij ooit binnen is. 'De 
SP had die gelden liever an
ders besteed', aldus Scholte. 
Om de Zwollenaren toch 
enigszins te compenseren 
deelde de SP bij de opening 

Ecodromen zijn bedrog 

zelfgemaakte 
gratis toegangs
kaarten uit. Van 
Dijk had daar 
flink de pest over 
in: 'Onze kassa
juffrouw raakte 
helemaal in de 
war.' Veel bezoe
kers hadden meer 
waardering voor 
de actie. Scholte: 
'Een mevrouw 
kwam ons twee 
echte toegangs
kaartjes brengen, 
zodat wij binnen
kort ook eens zelf 
kunnen zien waar 
ons belastinggeld 
blijft.' 

Heerlen wijst souteneurs de weg 

De gemeente Heerlen 
weet het echt niet 

meer. Na vasthoudende 
acties van de omwonen· 
den besloot een raads
meerderheld de omstre
den tippelzone voor he
roïnehoertjes te sluiten. 
Vervolgens moest hij 
weer open op bevel van 
de rechter. Met als gevolg 
dat de buurtbewoners als 
vanzelfsprekend hun da
gelijkse bezetting van de 
afwerkplek hervatten en 
de impasse voortduurt. 
Dat hierdoor de wanhoop 
bij de gemeente nu wel 
erg groot is, merkte ook 
SP-fractievoorzitter Riet 
de Wit. Zij werd gebeld 

door 'Hennie uit Poster-
holt', de grootste soute-
neur van Heerlen. Hennie 
wilde een 'afwerkplaatsje' 
voor zijn meisjes, waarop 
hij van de gemeente het 
advies kreeg mevrouw De 
Wit te bellen omdat nu 
'de raad aan zet is'. Het 
telefoonnummer kreeg hij 
erbij geleverd. 
'Blijkbaar is het de offi· 
ciële tactiek van burge-
meester en wethouders 
om de boel de boel te 
laten en de oppositie het 
werk te laten doen' con· 
eludeerde een verbaasde 
De Wit. 'Wel, dan moet 
het college ook conse-
quent zijn, en opstappen.' 

Een kliko vol 
bezwaren 

De SP-afdeling Val· 
kanswaard haalde in 

een actleweek bijna 700 
handtekeningen op tegen 
de steeds hoger worden· 
de afvalstoffenheffing in 
deze Brabantse gemeen· 
te. 'Vorig jaar ging de hef· 
fing met maar liefst 102 
gulden omhoog', betoogt 
SP'er Hans Janssen. 'In 
plaats van dat mensen 
worden beloond voor het 
scheiden van hun afval, 
krijgen ze stelselmatig 
een hogere rekening ge
presenteerd. Het heeft er 
veel van weg dat de ge
meente deze heffing al· 
leen maar ziet als een 
bron van inkomsten'. De 
handtekeningen werden 
verzameld in een kliko 
{afvalcontainer) en aange
boden aan wethouder 
Boom van Financiën. Die 
vond de actie goed geti· 
med: 'Op dit moment 
wordt net de begroting 
voor 1998 samengesteld'. 
Hans Janssen is echter 
pas tevreden als de be
pleitte lastenverminde
ring ook daadwerkelijk 
doorgaat. 

Succes Stichting Skate-academie 
Valkenburg 

H et rampzalige jeugd wel- van Kleijnen de toegang tot de 
zijnsbeleid van de ge- raadszaal en boden ze de 

meente Valkenburg vroeg om plaatselijke politici een petitie 
een daadkrachtige reactie, en met 1250 handtekeningen aan. 
de jongeren hebben die ook 'Als kinderen nergens kunnen 
gegeven', zo verwoordt de spelen worden het op den duur 
plaatselijke SP voorzitter Sjef kleine criminelen', waar-
Kleijnen het recente kabaal in schuwden de actievoerders. 
het Limburgse toeristendorp. En dat bleek te werken, want 
'Jongeren hebben hier geen inmiddels heeft de gemeente 
eigen plaats, ze kunnen alleen toegezegd een skate-baan aan 
terecht in de gokhallen. Daar te leggen en een trapveldje te 
hebben we er weliswaar meer voorzien van doelpalen. De 
dan genoeg van, maar of dat jeugd heeft zich ondertussen 
nu zo geschikt is voor de verenigd in de Stichting Skate-
jeugd?' Het ziet er naar uit dat Academie en heeft laten weten 
er binnenkort echter verbete- dat ze in de toekomst zal blij-
ring komt in de beroerde situa- ven toezi<;!n op de beloofde 
tie. In april blokkeerden zo'n uitbreiding van het jeugdwerk 
70 jongeren onder aanvoering in Valkenburg. 
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Vakantie? 

Schulden-geld' zou een 
betere benaming zijn voor 

het 'vakantiegeld' dat iemand 
met een bijstandsuitkering 
ontvangt. Die conclusie is te 
trekken uit het onderzoek dat 
het SP-comité Eerlijk Delen in 
Oss gehouden heeft. Ruim 500 
mensen die moeten rondko
men van een uitkering werd 
gevraagd waaraan ze hun va
kantiegeld besteden. De mees
te genoemde bestedingen wa-

Dat wordt weer Costa Balkona! 

ren schulden afbetalen, 'gaat
jes vullen', kleding voor de 
kinderen kopen en het huis 
opknappen. Slechts zes pro
cent van de ondervraagden gaf 
aan dat ze het volledige vakan
tiegeld daadwerkelijk aan 
vakantie of uitstapjes kunnen 
besteden. 21 Procent van de 
mensen weet in ieder geval 
nog iets over te houden om er 
eens uit te zijn en bij 73 pro
cent ontbreekt zelfs die moge-

lijkheid. Hun hele vakantie
geld gaat op aan zaken die 
onmogelijk als luxe gezien 
kunnen worden, maar die toch 
onbetaalbaar zijn van de nor
male maanduitkering. ' In een 
land waar steeds meer mensen 
meerdere keren per jaar op 
vakantie gaan is dat een hele 
trieste conclusie', schrijft het 
comité in het rapport dat als 
treffende titel meekreeg 'Groe
ten uit Oss' . 

SP-Schijndel vraagt: 'Wat vindt û ervan?' 

Als een gemeenteraad 
's zaterdags in de vakan

tie vergadert, dan moet er iets 
aan de hand zijn. Aanleiding 
voor de opmerkelijke bijeen
komst van de Schijndelse raad 
was een onderzoek naar het 
functioneren van CDA-wet-

houder Kelders. 
De uitkomst van 
het debat was dat 
Kelders zijn ont
slag nam. 'Min
stens een half jaar 
te laat ', conclu
deerde SP-fractie
voorzitter Ger 
Wouters, die al in 
februari een mo

tie van wantrouwen ingediend 
had tegen de wethouder. 
De Schijndelse politiek buigt 
zich nu over de vraag hoe de 
gemeente tot aan de verkiezin
gen bestuurd moet worden. 
'Laten we daarbij de mensen 
buiten de raad betrekken ', 

besloot de SP, die in Schijndel 
de grootste partij is. 'Zij beta
len immers de tol voor de 
blunders van de wethouder.' 
Een week na het debat zat 
daarom een SP-delegatie op de 
Schijndelse markt. Met een 
keukentafel, een parasol , kof
fie, koek en stoelen was een 
zitje gemaakt waarin zo'n 100 
voorbijgangers aanschoven. 
Wouters sprak na afloop van 
een ' nuttige en leuke dag' . 
'We hebben onze opstelling 
heel goed duidelijk kunnen 
maken en we hebben veel 
gehoord wat we prima kunnen 
gebruiken in de komende de
batten.' 
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De Almeerse woning
stichting WVA gaat samen 

met de SP protesteren in 
Den Haag tegen de stij
gende woonlasten . Deze 
opmerkelijke afspraak 
kwam tot stand tijdens 
een actie van de SP tegen 
de jaarlijkse huurverho
ging. De WVA heeft ook 
besloten de OZB-verho
ging niet door te bereke
nen in de huren. 

Na aandrang van de SP
raadsfractie weigerden 
burgemeester en wethou
ders van Den Bosch een 
vergunning te verlenen 
voor het 'Chesterfield
evenement' van sigaret
ten-fabrikant Philip Mor
ris. De manifestatie zou 
zich volledig richten op 
jongeren. 

De SP In Heerlen boekte 
opnieuw een succes in de 
huurstrijd. 17 Huurders 
van bejaardenwoningen 
krijgen bijna 3.000 gulden 
terug aan teveel betaalde 
servicekosten en onte
rechte huurverhogingen. 
Tevens is hun huur met 
130 gulden per maand 
verlaagd 

De Rotterdamse ge
meenteraad steunde 
unaniem een motie van 
de SP-fractie om bij iedere 
nieuwe klant van de So
ciale Dienst na te gaan of 
er recht is op een uitke
ring via de Regeling bijdra
ge huurlasten (Rbh). De 
motie kon echter niet in 
stemming worden ge
bracht omdat de verant
woordelijke wethouder 
moest toegeven dat ie 
nog nooit van de Rbh had 
gehoord. Na de vakantie 
komt de kwestie opnieuw 
aan de orde in de ge
meenteraad. 
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Hoezeer de opvattingen ook verschillen 
over de ideeën van het Leger des Heils, 
'majoor' Boshardt geniet ieders respect. 
Al bijna 50 jaar is de bekendste heilso· 
daat van Nederland dagelijks actief in de 
rosse buurt van Amsterdam. In de Tribune 
vertelt ze over haar drijfveren en over 
haar zorgen rond de toenemende indivi
dualisering en vereenzaming. 'Ontelbare 
mensen balanceren nog steeds op het 
randje van het bestaan.' 

'Majoor' 

'Een hongerige maag 
luistert niet naar het evangelie' 

'Majoor' Boshardt wordt in 1913 ge
boren als Alida Margaretha Boshardt. 
Haar naam Is onlosmakeliJk verbonden 
aan het Amsterdamse Goodwillcen
trum dat ze In 1948 opzet. Vanuit het 
centrum bezoeken de heilsoldaten 
kroegen, krotten en bordelen. Natio
nale bekendheld krijgt majoor Bos
hardt in 1959 door een TV-optreden in 
het programma 'Anders dan anderen.' 
In 1965 vergezeld Prinses Beatrlx de 
majoor op haar ronde over de Wallen. 
Het geheime tripje lekt uit en be
heerst dagenlang het nieuws. Sinds 
1978 Is de inmiddels tot luitenant
kolonel bevorderde Boshardt gepen
sioneerd. Maar ze bliJft werken. 

14 

'Ik ben vierentachtig jaar, 
maar ik heb het nog 

steeds ontzettend druk: 
met lezingen, kerkdien

sten en de verkoop van Strijdkreten. Nie
mand zegt dat het moet, maar ik doe het 
nou eenmaal graag. Ik sta momenteel wat 
wankel op mijn benen, want van de week 
ben ik heel slecht gevallen. Dus noodge
dwongen moet ik het nu een tijdje wat rus

tiger aandoen. 
Het Leger lag eigenlijk helemaal niet na
tuurlijk op mijn weg. Mijn vader was 

Rooms Katholiek geworden. Mijn moeder 

was Hervormd. Het gezin was niet echt ker
kelijk belevend. Als meisje van achttien, ik 
werkte toen al vier jaar want ik wou niet 

meer naar school, ben ik naar een openlucht-
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samenkomst van het Leger geweest. Dat 
heeft mij heel erg aangesproken. Ik ben toen 

bekeerd, zoals wij dat noemen. Mijn ouders 
waren het er niet mee eens dat ik het Leger 
inging. Ze zeiden: ga dan naar een kerk. 
Maar dat wilde ik niet. De manier van wer

ken van het Leger sprak me heel erg aan. 
In 1948 is het Goodwillcentrum van start 
gegaan. Daarvóór heb ik tien jaar in een 

kinderhuis van het Leger op Rapenburg 
gewerkt. Na de oorlog kwam ik op het 
hoofdkantoor terecht. Daar heb ik ruim drie 
jaar in de opbouw van het Leger gezeten. 

Het hoofdkantoor was vlakbij de Wallen en 
de Zeedijk. Regelmatig maakte ik er een 
wandel ingetje. Ik verbaasde me erover dat 
het Leger niet actief was in een wijk vol 

met prostitutie en daklozen . Meerdere ma
len heb ik daar bij de leiding voor gepleit. 
Op een gegeven moment werd er tegen me 
gezegd: We gevenjou honderd gulden, een
vlag, de zegen van de leiding en dan ga je 
maar beginnen. 

Ik werd vrijgemaakt op het hoofdkantoor 
en vanuit de behoefte aan evangelisatie en 
dienstverlening ben ik aan de slag gegaan. 

Woongelegenheid en werkruimte moest ik 
zelf zoeken. Wonder boven wonder is het 
Goodwillcentrum aangeslagen . Tegen
woordig werken er 160 mensen in vaste 

dienst en zo' n I 00 vrijwilligers. Tien jaar 
lang, van 1948 tot 1958, heb ik het alleen 
gedaan met een paar vrijwilli gers. We gin

gen op huisbezoek en bezochten de zich
zelf prostituerende meisjes. In het eerste 
jaar al vierden we samen met die meisjes 

kerstfeest. 
Voor mijzelf was het evangelisatiewerk al
tijd het belangrijkste. Daardoor zullen men
sen andere normen in hun leven accepteren 
en andere keuzes maken. Maar evangelisatie 
kan niet zonder het sociale werk. William 
Booth, de oprichter van het Leger des Heils, 
zei in de vorige eeuw al dat een hongerige 
maag geen oren heeft om naar het evangelie 

te luisteren. Je moet mensen de boodschap 

brengen en tegelijkertijd de dienstverlening 
doen, dat gaat hand in hand. 
Maar we doen natuurlijk veel meer dan de 

hongerigen voeden: bejaardenzorg, thuis-
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zorg, maatschappelijk werk, reclassering, 
schuldsanering, kinderbescherming, gezins

verzorging, opvang van dak- en thuislozen 
en drugsverslaafden, noodopvang en wer
ken met prostituées. De vraag naar hulp van 
het Leger is heel groot en neemt nog steeds 

toe. Er zijn momenteel ongeveer 10.000 
heilsoldaten in Nederland. Met name de op
vang van daklozen groeit nog steeds. Door 
echtscheiding, alcohol, drugs, ruzie komen 
mensen op straat te staan, Maar ook asiel
zoekers en vluchtelingen hebben niet direct 
onderdak. Psychiatrische patiënten moeten 
zonder begeleiding voor zichzelf zorgen. 
Als al die mensen geen hulp krijgen dan 
zakken ze steeds dieper weg. 
In het begin vond ik het best moeilijk om te 
werken met prostituées, verslaafden en dak
lozen, maar ik ben er helemaal ingegroeid. 
Erg om te doen heb ik het in ieder geval 
nooit gevonden. Volgens mij is ieder mens 
door god geroepen tot een bepaalde bestem
ming. Dat geloof ik echt! 
In 1865 is het Leger des Heils van start ge
gaan als een leger van christenen dat strijdt 
tegen de lichamelijke en geestelijke honger 
en armoede en dat zich verzet tegen maat
schappelijke wantoestanden. Tegenwoor
dig is het leger actief in meer dan 95 lan
den, waaronder tientallen ontwikkelings
landen. In Afrika en Azië doen we veel me
disch werk. Het leger heeft er ziekenhuizen 
en kraamklinieken. We geven er onderwijs 
en helpen dagelijks duizenden baby 's, 
straatkinderen en bejaarden aan een gratis 
maaltijd. 
Sinds I 990 zijn we. ook weer actief in Oost
Europa, waaronder Rusland, Tsechië, Let
land en Hongarije, landen waar het leger 
tientallen jaren verboden is geweest Vanaf 
het begin al geldt dat we mensen helpen, on
geacht hun afkomst, achtergrond, geloof of 
geaardheid. En dat is nog steeds zo. 
Inmiddels hebben de sociale wetten een ein
de gemaakt aan de zichtbare armoede op 
grote schaal. Maar er zijn nog altijd ontelba
re mensen die ondanks alles op het randje 
van het bestaansminimum balanceren. Ook 
zijn er mensen die hun geld niet verstandig 
benutten, bijvoorbeeld doordat ze te veel 
drinken. Echt honger lijden is in ons land ei
genlijk niet nodig. Maar voor een alleen
staande moeder met een paar kinderen kan 
het heel erg moeilijk zijn om elke maand 
weer rond te komen. Ik denk dat het voor be
paalde groepen mensen steeds moeilijker 
wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Soms denk ik ook dat mensen best iets zui
niger kunnen doen. Er wordt wel heel snel 
iets weggegooid. Maar zo groeien de men
sen vandaag de dag op. De televisie wekt al
lerlei verlangens en verwachtingen die voor 

veel mensen niet zijn 
weggelegd. Mijn 

generatie gaat 
daar toch an-
ders mee 
om . 

Grote 
zorgen 
maak ik 
me over 
de groei
ende ver
een za

ming. Er 
zijn ont
zettend veel 
mensen echt 
eenzaam, dat 
komt doordat 
de samenle
ving veel 
individua
listischer is 
geworden. 
Verenigingen, 
maatschappelijke 
verbanden en de 
kerk hebben aan bete-
kenis ingeboet. Ik vind 
dat geen goede ontwikke
ling. De mens is in wezen toch 
een gemeenschapsdier, dat is 
een natuurlijke behoefte. Die 
toenemende individualisering 
lijdt ook tot vervaging van normen 
en waarden. Maar als we het samen 
willen, dan is dat te keren. Dat is 
mijn overtuiging en dat probeer ik al-
tijd uit te dragen. Soms voel ik me 
echter een roepende in de woestijn. 
Mensen moeten weer méér bij elkaar be
trokken zijn. 
In Amsterdam wonen veel mensen met een 
andere huidskleur, andere gewoonten en 
andere geloven. Ik heb nooit problemen 
met iemand van een andere cultuur. Wij 
moeten leren om de ander te accepteren en 
te waarderen zoals die is. Helaas zijn er te 
veel mensen die dat niet willen. Dat heeft 
ook te maken met de vervaging van normen 
en waarden. Als normloosheid norm wordt, 
dan leidt dat tot geweld, misdrijven, prosti
tutie, drugsgebruik, tot de ontaarding van 
het mens zijn. Ik denk niet dat de mensen 
daar beter van worden . Op de jeugd heeft dat 
soort ontwikkelingen nog wel de meeste in
vloed. Mensen van mijn leeftijd trekken zich 
er veel minder van aan. Het overbrengen van 
normen en waarden aan 
onze jeugd is ontzettend 
belangrijk, maar helaas 
gebeurt het veel te weinig. 
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Wij 
moeten 
leren om de 
ander te accepte
ren en te waar
deren zoals 
die is. 





'Een volslagen mislukking', zo oordeel· 
de de milieubeweging over de recente 
milieutop in New Vork. De Verenigde Sta· 
ten verzetten zich zo hevig tegen de Eu· 
ropese wens om de C02·uitstoot dras
tisch te beperken, dat er uiteindelijk 
geen enkel hard besluit is genomen. 
Raakt ons weer nu blijvend in de war? Of 
zijn wij in de war, en is er met het weer 
niks aan de hand? 
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tuurgrafieken laten voor de afgelopen tien 
jaar een stijging zien. ( ... ) De directe oor
zaak van de stijging gedurende het afgelo
pen decennium is niet zozeer een wereldwij
de opwarming door het broeikaseffect, maar 
eerder het feit dat ons weer de afgelopen ja
ren vaak gekenmerkt werd door luchtaan
voer vanuit warmere streken." Dergelijke 
langdurige veranderingen in de luchtaan
voer zijn volgens het KNMI ook in het ver
leden regelmatig voorgekomen. Voor moge
lijke veranderingen in het klimaat op we
reldschaal verwijst het nationale weerstation 
naar het International Panel on Climate 
Change (JPCC). Dat IPCC werd in 1980 
door de Verenigde Naties in het leven geroe
pen, om onderzoek naar klimaatverandering 
te bevorderen en om aan de politiek aanbe
velingen te doen over eventueel te nemen 
maatregelen. Volgens het meest recente 
IPCC-rapport zou inmiddels wetenschap
pelijk zijn bewezen dat de aarde langzaam 
warmer wordt, en dat die opwarming in ie
der geval deels wordt veroorzaakt door 
menselijk handelen. Vandaar dat het IPCC 
erop aandringt dat met name de uitstoot 
van het broeikasgas C02 de komende jaren 
sterk wordt teruggedrongen. In Nederland 
is het terugdringen van de C02-uitstoot, 
mede door toedoen van de milieubeweging, 
al jaren een belangrijke beleidsdoelstelling 
van het ministerie van VROM. Tot onge
noegen van de milieubeweging komt er van 
dat beleid overigens weinig terecht. Van
daar dat de milieubeweging zich grote zor
gen blijft maken over het broeikaseffect. Is 
dat terecht? 
'Ja,' zegt Reinier van den Berg, weerman bij 
RTL-5 Weer en Nieuws. 'Je kunt het gerust 
zorgwekkend noemen dat er nog steeds een 
stijgende lijn zit in de C02-uitstoot. We heb
ben weliswaar geen harde bewijzen over hóe 
het klimaat precies beïnvloed wordt, maar dát 
het zal gebeuren, daar ben ik persoonlijk wel 
van overtuigd. En wat mij betreft kun je er 
niet genoeg aan doen om mogelijke klimaat
veranderingen te voorkomen.' 

Als je de modellen om 
klimaatveranderingen te 

voorspellen toepast op het 
verleden, blijkt dat ze niet 

kloppen 

Maar uit wetenschappelijke hoek klinken 
ook heel andere geluiden. 'Er valt heel wat 
af te dingen op de conclusies van het IPCC,' 
zegt geoloog prof. ing. H.P. Priem uit Am
sterdam. 'De modellen om klimaatverande-
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ringen te kunnen voorspellen, deugen niet. 
Als je ze namelijk toepast op het klimaat uit 
het verre verleden, blijken ze niet te klop
pen. Dus is er geen reden om aan te nemen 
dat ze in de toekomst wel zullen kloppen. 
Daarom staan wij in de geologische wereld 
al heel lang nogal sceptisch tegenover dat 
zogenaamde 'versterkte broeikaseffect' . Het 
is wel zo dat de door de mens geproduceerde 
broeikasgassen enig effect hebben op het 
klimaat, maar die invloed is veel en veel 
kleiner dat ze ons willen doen geloven.' 
Priem en zijn medestanders voelen zich ge
sterkt door recente onderzoekingen uit De
nemarken. Die tonen aan dat de verhoogde 
activiteit van de zon van veel grotere invloed 
is op de temperatuur van de aarde. En aan 
die zonoe-activiteit kunnen noch de milieu
beweging, noch de Verenigde Naties iets 
veranderen. 

'VN-Rapport over 
broeikaseffect is een politiek 
stuk - geen wetenschappelijk 

verhaal 

Wat betekent dit nu voor de politiek? Heb
ben de Amerikanen gelijk dat ze niet mee 
willen doen aan de door Europa gewenste 
terugdringing van de C02-uitstoot? 
Remi Poppe, SP-kamerlid en milieudeskun
dige, volgt het debat rond het broeikaseffect 
al vele jaren. Hij zegt: 'Het rapport van het 
IPCC waarin het broeikaseffect voor het 
eerst wereldwijd wordt erkend, is een poli
tiek stuk - geen wetenschappelijk rapport. 
Voor zover wetenschappers het versterkte 
broeikaseffect onderschrijven, zijn ze veel 
genuanceerder dan het rapport wil doen ge
loven. En er zijn heel veel wetenschappers 
die de discussie over vermindering van de 
C02-uitstoot vanuit wetenschappelijk oog
punt totaal oninteressant vinden.' 
Maar wat verklaart dan de hardnekkigheid 
waarmee wordt vastgehouden aan die uit
stoot-vermindering? 
Poppe: 'Het is voor politici veel makkelijker 
om te praten over zoiets abstracts en on
grijpbaars als de C02-uitstoot, dan over 
concrete problemen die zich voordoen in het 
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milieu direct om ons heen. Het klinkt mis
schien gek, maar wat echt goed is voor het 
milieu, is een samenleving waarin de men 

voorop staat, in plaats van de economie. Ga 
maar eens na: in het belang van de economie 
wordt alle menselijke activiteit steeds meer 
samengepropt op een klein oppervlak. In 
Nederland is dat de Randstad, waar mensen 
steeds verder moeten reizen om nog een 
stukje groen te zien. In Frankrijk zijn dat de 
industriële en stedelijke centra, als Lille, Pa· 
rijs en Marseille. Tussen die economische 
centra worden enorme hoeveelheden goede
ren heen en weer gesleept, van de ene main 
port naar de andere stedelijke agglomeratie. 
Ondertussen raken niet alleen de economi
sche activiteit en de welvaart steeds meer 
geconcentreerd, maar ook het afval en de ar
moede. In het huidige economische systeem 
kán het gebruik van energie en grondstoffen 
helemaal niet worden teruggedrongen, want 
het systeem vereist dat er steeds méér pro
ducten worden afgezet, die steeds korter 
meegaan, zodat de vraag blijft groeien. Wat 
mensen werkelijk nodig hebben, rust, ruim
te, zeggenschap over hun eigen bestaan, 
daar heeft het economische systeem geen 
boodschap aan. En dus is ook het milieu 
voortdurend de dupe. Maar dáár willen de 
politieke leiders natuurlijk niet over praten.' 
Ook geoloog Priem is ervan overtuigd dat de 
door het IPCC gesuggereerde consensus 
over het broeikaseffect vooral een politieke 
aangelegenheid is. 'U moet zich voorstellen 
dat daar allerlei ambtenaren bij betrokken 
zijn, met de opdracht om met aanbevelingen 
te komen. De uitkomsten van het weten
schappelijk onderzoek dat onder de paraplu 
van het IPCC wordt uitgevoerd, worden net 
zo lang ge-herformuleerd tot de gewenste 
uitkomst is bereikt.' 

Als de watersnoodramp nu zou 
plaatsvinden, gaf ledereen de 
schuld aan het broeikaseffect 

Ondertussen blijven er echter nog steeds 
alarmerende berichten in de kranten ver
schijnen over klimaatveranderingen. Nog op 
25 juni jongstleden schreef onderzoeker 
Hansen van het NASA Goddard Institute for 
Space Studies in de Volkskrant: 'Opwar
ming van de aarde door het broeikaseffect 
veroorzaakt meer verdamping, en dus meer 
zware regenval en overstromingen. Aan de 
andere kant maakt het de droge periodes nog 
intenser, zodat de ,droogtes nog droger en 
bosbranden nog feller worden.' En de inkt 
van de krant was nog niet droog of daar ver-
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chenen berichten over ernstige overstro
mingen in Noord-Spanje, Tsjechië en Polen. 
Maar zelfs RTLS-weerman Reinier van den 

Berg vindt dat je daar geen conclusies aan 
kunt verbinden. 'Ik las dat die overstromin
gen in Polen de ernstigste zijn in vij f tig j aar,' 
zegt hij. 'Dat is dus heel ernstig, maar het 
betekent tegelijkertijd dat het vermoedelijk 
niks te maken heeft met het broeikaseffect, 
want dat was er vijftigjaar geleden ook niet. 
Als de watersnoodramp uit 1953 niet toen 
maar nu had plaatsgevonden, zou vast ieder
een roepen dat die het gevolg is van het 
broeikaseffect. Maar zo simpel is het dus al
lemaal niet. Het is wel mogelijk dat bepaal 
de klimaatgrillen van dit moment zijn toe te 
chrijven aan het broeikaseffect, maar dat 

weten we niet zeker. Het kunnen ook norma
le schommelingen zijn.' 
Remi Poppe: 'Het broeikaseffect is een 
prachtig middel om de burger een schuld
gevoel aan te praten. We moeten met z' n 
allen minder energie gaan gebruiken, we 
moeten minder auto r ijden, minder versto
ken, noem maar op. M aar het zijn nu juist 
de burgers die de laatste j aren hun energie
verbruik al drastisch hebben teruggebracht. 
Spaarlampen, ZUinige ketels, zumtge 
douchekoppen, Nederl and stapt er massaal 
op over. Het is dus onzin om nu ook nog 
eens een extra ecotax in te voeren om het 
energieverbruik nog verder omlaag te bren
gen. Vooral als de grootverbruikers daar 
vervolgens van worden vrij gesteld, omdat 
dat de Nederlandse economie zou schaden. 
En hetzelfde geldt voor het terugdringen 
van het autogebruik : natuur! ijk zou het veel 
beter zijn als we minder autorijden, al is het 
maar vanwege de fi les, het lawaai en de 
stankoverlast. M aar dan moet j e niet tege
lijkertijd het fijnmazige openbaar vervoer 
door privatisering om zeep helpen. Dan 
moet je de miljarden van de hoge-snel
heidslijnen inzetten voor lokaal vervoer. En 
dan zie je opnieuw dat een samenleving die 
op de mensen is toegesneden veel beter is 
voor het milieu dan een samenleving die 
alleen maar tot doel heeft om zo veel moge
lijk economisch gewin te creëren. De 
broeikas-adepten zouden zich dus beter 
kunnen inzetten voor een politiek die zich 
richt op menselij ke waardigheid, dan de 
huidige schijngevechten te leveren tegen de 
terugdringing van de C02-uitstoot. Die lei
den alleen maar tot een enorme produktie 
van papier, om nog maar te zwijgen over de 
plas kerosine die nodig is om al die beleids
makers keer op keer naar die conferentie

oorden toe te vliegen.' • 

Rond de zomer ko

men op onze 
spreekuren altijd 
extra veel vragen 
binnen over vakan

tierechten . Daarbij 
is het meestal niet 
de vakantietoeslag 
die voor problemen 
zorgt. U hebt mini-

ge CAO 's of ar
beidsovereenkom

sten is echter een 
langere periode 
vastgelegd. 

Bij het einde van de 
arbeidsovereen
komst moeten de 
niet-genoten vakan
tiedagen worden af

gerekend. Neemt u echter na 
een periode van arbeidsonge
schiktheid zelf ontslag, dan 
vervalt uw recht op de vakan-

maal recht op 8 procent van 
uw bruto jaarinkomen en uit
betaling vindt gewoonlijk 
plaats in mei of juni . De bere
kening en ook de eventuele 
uitbetaling van de vakantie
dagen leveren echter wèl 

tiedagen die opgebouwd zijn 
Jean-Louis van Os tijdens uw ziekte. Zelf ontslag 

vaak moeilijkheden op. Om u wegwijs te 
maken volgt hier een samenvatting van 
uw rechten . 
Het aantal vakantiedagen waarop u per 
jaar recht hebt, is minimaal vier maal 
het aantal dagen dat u per week werkt. 
Vaak is echter in de CAO of de arbeids-
overeenkomst een groter aantal afge

nemen is in een situatie als 
deze dus onverstandig. Beter is het om 
de kantonrechter te vragen de arbeids
overeenkomst te ontbinden. In een aan
tal rechterlijke uitspraken is het stand
punt terug te vinden dat er dan géén 
sprake is van ontslagname door de 
werknemer. 
Ook in andere uitspraken zijn kanton

sproken. 
Eén vakantiedag is 
even lang als het ge
middeld aantal gewerk
te uren per dag. Uit
gangspunt voor de op-

'Hoe zit het 
met mijn 
vakantie· 
dagen?' 

rechters werknemers 
tegemoet gekomen. Zo 
is de bepaling ongeldig 
verklaard dat de vakan-
tiedagen vervallen als 
ze niet opgenomen zijn 
in een bepaald jaar. bouw van vakantieda-

gen is het kalenderjaar. Is het dienstver
band ingegaan in de loop van het jaar, 
dan is het aantal vakantiedagen evenre
dig kleiner. 
Wie ziek is, hoeft daarvoor geen vakan
tiedagen in te leveren. Wordt u ziek tij
dens uw vakantie , dan moet u dat wel 
direct melden aan uw werkgever. Als u 
na de ziekte het werk weer hervat, hebt 
u recht op de vakantiedagen die u door 
de ziekte niet hebt kunnen opnemen , 
plus op de vakantiedagen die opge
bouwd zijn tijdens de ziekte. 
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
gaat de opbouw van vakantiedagen niet 
onbeperkt door. Wettelijk is geregeld 
dat u gedurende maximaal zes maan
den vakantiedagen opbouwt. In sommi-

Voor zover ze niet verjaard zijn, moeten 
ze bij het einde van het dienstverband 
uitbetaald worden. 
Een andere uitspraak luidt dat een werk
gever bij het einde van het dienstverband 
geen dagen in rekening kan brengen als 
de werknemer meer vakantie heeft opge
nomen dan hij waarop hij recht had. 
Wilt u na uw dienstverband uitbetaling 
eisen van niet-opgenomen vakantieda
gen, dan moet u de vordering instellen 
binnen vijf jaar na het ontslag. 
Handelt uw werkgever in strijd met de 
hier weergegeven regels, schroom dan 
niet aan de bel te trekken . En als dat 
niet helpt, kunt u altijd terecht op de 
spreekuren van de SP-Hulpdienst. Maar 
dat wist u natuurlijk al. • 

SP-nieuws, acties, op1n1es en 
discussies dagelijks vers op 
Internet: http://www.sp.nl 
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Groene Hart alleen voor Dagobert Ducks? 

Ei genlijk mag in het Groene 
Hart helemaal niet ge

bouwd worden, maar bij wijze 
van experiment wordt nu uitzon

'We subsidiëren zo mensen die 
blijkbaar toch al rijk genoeg zijn 
voor het aanleggen van een 
landgoed, nota bene met als 

resultaat bebouwing dering gemaakt voor 
welgestelde Nederlan
ders. Die mogen nu 
toch een huis of kan
toor bouwen, als ze 
tegelijkertijd maar een 
landgoed aanleggen 
en onderhouden. In 
ruil hiervoor krijgen 
ze dan nog wat leuke 
subsidies, verschillen
de belastingfaciliteiten 

Fenna Vergeer 

en verkeer in een 
gebied waar we dat 
helemaal niet willen 
hebben', aldus Fenna 
Vergeer van de SP die 
hierover vragen heeft 
gesteld aan Gedepu
teerde Staten. Verg
eer: 'Dergelijke privi
leges voor Dagobert 

en een forse hypotheekrente
aftrek. De SP Statenfractie in 
Zuid-Holland was verbijsterd. 

Ducks zijn niet van 
deze tijd.' De SP vraagt dan 
ook dringend om stopzetting 
van het experiment. 

Zaterdag 27 september 
Jaarbeurs, Utrecht 

ONDERWIJS 
1-------- vanuit------~ 

soc·alis isch 
perspecti f 

Conferentie over: 

... tweedeling in het onderwijs 
... de kloof tussen leiding en lesgevers 

... de sociaal-pedagogische taak van scholen 

met workshops en Inleidingen door Jan Erdtsleck 
(Ahasveros) en Jaap Dronkers (UvA) 

Deelname is kosteloos. 
Bel voor een uitnodiging en programma met 
de Socialistische Partij: (010) 243 55 55 

Provincie aan zet bij silicose-kwestie 

Nu de Raad van State 
en de landelijke over· 

held geen oplossing bie· 
den, moet de provincie 
Limburg haar verantwoor
delijkheid nemen in het 
inlossen van de ereschuld 
aan de silicose-weduwen. 
Dat stelt de Limburgse 
SP-statenfractie. Eerder 
al had de fractie hiervoor 
een initiatiefvoorstel in· 
gediend. De behandeling 
daarvan werd uitgesteld 
totdat zeker was dat an· 
dere oplossingen ontbra· 
ken. Die duidelijkheid is er 
nu en dus - stelt de SP -
is de provincie aan zet. 
Na jarenlange acties van 
het comité Ereschuld 
Mijnwerkers, dat opga-

richt is door de SP, heb
ben veel oud-mijnwerkers 
met stoflongen een 
schadevergoe· 
ding ontvan· 
gen. Eén 
van de 
proble· 
men Is 
nog 
dat de 
mijn· 
werkersweduwen waar
van de man Is overleden 
vóór 16 december 1992, 
buiten de regeling vallen. 
De SP en het actiecomité 
noemen dit een 'onaan· 
vaardbaar onrecht' dat 
door de provincie Lim· 
burg weggenomen moet 
worden. 

Directeuren 
steeds rijker 

Het gaat goed met de econo
mie! Dat wi l zeggen, met 

de economie van de directeu
ren . Ondanks magere prestaties 
of ronduit grote verliezen geven 
de directies van 's lands grootste 
bedrijven zichzelf elk jaar weer 
een hoger salaris. Bij 60 Neder
landse ondernemingen verdie
nen de managers inmiddels 
meer dan een miljoen per jaar. 
In 1988 was dat nog maar bij 12 
bedrijven het geval. Philips 
spant de kroon: met ruim 4 
miljoen gulden per jaar zijn de 
bestuurders de best betaalde 
bazen. Daar komt nog bij dat 
Boonstra en co vorig jaar als 
extra beloning 3,3 miljoen netto 
opstreken aan winst met opties 
op aandelen. Voor de volledig
heid: Philipsleed vorigjaar nog 
verlies. Ook bij papierfabrikant 
KNP BT vinden directeuren een 

warm nest: ruim 3 miljoen per 
jaar salaris en 3,5 ton aan opties. 
Van de Perscombinatie, uitgever 
van onder andere de Volkskrant, 
waren geen cijfers over 1996 
beschikbaar. Vier jaar geleden 
verdienden bestuurders daar al 
zo'n 6,5 ton. 
Gemiddeld stegen de inkomsten 
van directieleden met 4 procent. 
Werknemers, voor zover ze niet 
werden ontslagen, kwamen 
gemiddeld niet meer dan 2,25 
procent vooruit. 
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Landelijk SP-kantoor klaar 
voor de verkiezingsstrijd 

De files in het telefoonverkeer met het 
SP-hoofdkantoor behoren vanaf nu tot 

het verleden. Op 1 augustus is namelijk een 
nieuwe, grotere centrale -MET NIEUWE 
NUMMERS - in gebruik genomen. Tegelij
kertijd wordt een ingrijpende verbouwing 
gerealiseerd die ervoor moet zorgen dat elke 
vierkante meter van het pand aan de Rotter
damse Vijverhofstraat optimaal gebruikt 
wordt. Door de snelle groei van de partij 
waren de aanpassingen hard nodig: regelma
tig waren alle telefoonlijnen bezet of was het 
vechten om een werkplek. In september 
moet de complete operatie achter de rug 
zijn. 'En dan zijn we volledig op orde voor 
de komende verkiezingscampagne', verze
kert Theo Comelissen die de organisatori
che leiding heeft van het partijbureau. 

Poppe daagt uit in 
milieu-match 

Op 11 oktober vindt op initiatief van de 
SP in het Rotterdamse Maastheater 

een grote 'Milieu-match' plaats, over hei
kele onderwerpen in de milieupolitiek. Een 
dag lang worden de degens gekruist door 
onder andere SP-kamerlid Remi Poppe, 
milieuminister Margreeth de Boer, Natuur
en Milieu-directeur Ad van den Biggelaar, 
Club van Rome-lid Wouter van Dieren en 
een groot aantal milieu-wetenschappers. 
Op het programma staat naast een pittige 
discussie ook een blik op de praktijk: een 
milieu-excursie per boot door de Rotter
damse haven. 

Euro-perikelen 

0 ndernemers zijn zorgelijke 
mensen. Ze piekeren nu al over 

het omprijzen van hun waren na 
Invoering van de euro. Na 1 januari 
1999 zouden, als de plannen door
gaan, alle artikelen tijdelijk voor
zien moeten worden van prijzen in 
guldens én in euro's, totdat de 
gulden definitief ongeldig wordt in 
2002. Wat nu te doen met de ty· 
pisch Nederlandse prijzen als 
/1,99? Straks moet er een bedrag 
in euro's naast komen te staan. De 
verhouding zal waarschijnlijk vast
gesteld worden op ongeveer 1 euro 
= 2,10 gulden. Bovenge
noemde "psychologi
sche prijs" wordt dan 
omgerekend 0,95 euro. 
De winkeliers piekeren 
al: maken we daar 0,99 of 
0,89 euro van? 
In de periode dat alle artikelen 
dubbel geprijsd in de winkel staan, 
doet u er daarom goed aan met 
euro's, guldens én een zakjapan
nertja op pad te gaan en uw bood
schappen zo uitgekiend mogelijk af 
te rekenen: met euro's in die win
kels waar de prijs naar beneden 
afgerond is, en in guldens daar 
waar dát voordeliger is. 
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DE WOORDE~I 
UIT DE IüO~ID 

Hans van Mierlo , • • · 
(Over Els Borst als D66-lijsttrekker) 
'Alle Pausen zijn tussenpausen' 

Voorz itter 
VARA 

Marcel van Dam 
'Politici bereiden zich hun hele leven 
voor op antwoorden, nimmer op vra
gen' 

Hanja Maij Europarlementariër 
CDA 

[over het Verdrag van Amsterdam] 
'Als 15 heren anderhalf jaar zwanger 
zijn en vervolgens drie dagen over de 
bevalling doen, dan is het resultaat 
wel een erg klein kindje. Dus laat 
bevallen voortaan maar weer aan 
vrouwen over.' 

oud-president 
van de USA Jimmy Carter 

'Het makkelijkste wat je kan doen als 
president, Is een militaire aanval lan· 
ceren. Dat Is erg populair.' 

Elske ter Veld ex-staatssecre
taris, PvdA 

'Ik heb Ernst Hlrsch Ballln gezegd dat 
je de politiek moet zien als een teken
film van Tom en Jerry. Er rijdt een 
stoomwals over je heen en je bent 
helemaal plat en daarna: pffft, je 
staat gewoon weer op en je wandelt 
verder.' 

Yvonne van Rooy kamerlid 
CDA 

'Dat alom bejubelde poldermodel waar 
het paarse kabinet de vruchten van 
plukt, is een uitvinding van het CDA. 
Dit is gewoon het vierde kabinet
Lubbers.' 

Marjet van Zuijlen PvdA 
kamerlid 

'Als ik mij lamlendig voel kijk Ik eerst 
naar The Bold & t he Beautiful, dan 
Goudkust, vervolgens Onderweg naar 
Morgen en als het kan Goede Tijden, 
Slechte Tijden als afsluiter.' 

Bronnen: NRC Handelsblad, Vrij Nederland, 
Algemeen Dagblad, Volkskrant, VARA TV
magazine 
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Twee ouderen zitten aan een tafeltje in de 
verder nog lege eetzaal van verzorgingstehuis 
Sainte Marie in Apeldoorn. Het gesprekson
derwerp wisselt tussen de problemen van het 
ouder worden en de Tweede Wereldoorlog. 
'Wij hadden Duitsers ingekwartierd, maar 
het eten dat zij voor ons meebrachten ging 
regelrecht de vuilnisbak in '. Een typisch tafe
reeltje met bewoners van een verzorgingste
huis? Nog twee mannen op leeftijd schuiven 
aan. Adreslijsten komen op tafel en het vier
tal verdeelt de werkzaamheden van die dag. 
Geen bewoners dus, maar een aantal van de 
ongeveer honderd vrijwilligers van Sainte 
Marie. De jongste is bijna 60. 'Hij komt nog 
maar net kijken, de snotaap', verduidelijkt 
een collega van ver in de zeventig. Sainte 
Marie telt 113 bewoners, verzorgd door on
geveer 80 man personeel. Een groot deel 
daarvan werkt part-time, soms zelfs niet 
meer dan 2 uur per dag. 'Zonder de vrijwil
ligers zijn we nergens', aldus de heer de 
Laat, directeur van het verzorgingstehuis. 
Nederlanders worden gemiddeld steeds 
ouder. In 1980 was ruim 2 procent van de be
volking ouder dan 80 jaar, in hetjaar 2010 zal 
dat 4 procent zijn. In Sainte Marie is de ge
middelde leeftijd 83 jaar. Ruim 85 procent 
van de bewoners is vrouw. Vrouwen leven 
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langer dan mannen, en men gaat vaak pas 
naar een verzorgingstehuis als de partner is 
overleden. Daar komt bij dat van doorstroom 
naar verpleegtehuizen nauwelijks sprake is. 
Tegenwoordig moet je volledig afhankelijk 
zijn van intensieve zorg om daar nog een 
plaats te krijgen. Steeds meer ouderen zijn 
daarom aangewezen op de diensten van een 
verzorgingstehuis. Maar na de bezuinigingen 
van eerst Hedy d' Ancona en nu Erica Terps
tra, is de rek er behoorlijk uit. Begin juni trok 
een 'grijze stoet' naar Den Haag om aandacht 
te vragen voor de problemen in de sector. De 
honderden demonstranten trotseerden de re
gen om politici duidelijk te maken dat de 
druk te groot is geworden. Getuige hun span
doeken en leuzen zijn personeel en bewoners 
'paars van woede' en vinden zij Erica de 
'stiefmoeder van de ouderenzorg'. Twee we
ken later is de boot goed aan en gaat een aan
tal Gelderse verzorgingstehuizen zelfs in sta
king. De Stichting Katholieke Bejaardenzorg 
Apeldoorn SKBA stuurt een brief naar al haar 
verzorgingstehuizen waarin zij oproept 'de 
huizen plat te gooien voor een werkonderbre
king'. De taal van de SKBA spreekt boekde
len: 'Wij zijn woedend op Terpstra, het is de 
hoogste tijd voor harde actie, staak voor het te 
laat is!' In een demonstratieve optocht trek-
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ken personeel, directie en bewoners van Sain· 
te Marie met spandoeken en pamfletten door 
het centrum van Apeldoorn. Familie was op· 
geroepen om tijdelijk de zorg voor achterblij
vende bewoners over te nemen. De actievoer
ders in Den Haag en die in Apeldoorn eisen 
100 miljoen jaarlijks erbij voor de verzor
gingstehuizen. De ouderenpartijen, Groen
Links en de SP ondersteunen de eis. Al ruim 
12 jaar is het budget voor verzorgingstehui
zen niet meer omhoog gegaan, terwijl de 
zorgzwaarte behoorlijk is toegenomen. Sain
te Marie-directeur De Laat: 'Het water staat 
ons tot de lippen. Overal worden vrijwilligers 
ingezet, om bewoners naar het ziekenhuis te 
begeleiden, en zelfs om 's nachts de receptie 
te bewaken. Dat mag wel niet, maar wat moe
ten we anders? 

Personeelsgebrek dupeert 
bewoners én verzorgenden 

Om tien uur drinken de meeste bewoners 
van Sainte Marie beneden in de eetzaal hun 
kopje koffie. Even ontstaat er een kleine file 
bij de deur. Rolstoelen, krukken, 'rollators' 
en Jooprekjes kom~n maar langzaan1 voor
uit, geholpen door - alweer - vele vrijwilli
gers. De warme maaltijd gebruiken de be-
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woners ieder op hun eigen kamertje. 'Soms 
eten we in de gezamenlijke huiskamer op 
onze etage' , vertelt bewoonster mevrouw 
Donner, 'maar daar. is maar plaats voor zes 
man. Ik heb het hier goed naar m' n zin . Ik ga 
elke week naar de bingo en het handwerken, 
maar dat is nu afgelopen omdat het vakantie 
is.' Vroeger ging ze zelf ook op vakantie. 
Een week naar Lunteren. 'Maar nu zou ik in 
een rolstoel moeten, en dat is zo lastig. Soms 
ga ik met mijn broer even de stad in, maar 
die woont helemaal in Zwolle. Ik kom nog 
maar weinig buiten, omdat ik niet alleen kan 
lopen. Alleen in de douche mag ook niet 
meer, dus een keer per week komt de zuster 
mij daarmee helpen.' Eén keer per week 
douchen, meer zit er niet in. Het personeels
gebrek speelt niet alleen de bewoners par
ten, ook voor de verzorgenden is er geen lol 
meer aan. 'Wij werken vanmiddag met twee 
mensen voor 72 bewoners, verdeeld over 
drie verdiepingen. Vroeger gingen we nog 
wel eens met de bewoners naar de markt, 
maar nu moeten we al blij zijn als we aan het 
eind van de ochtend iedereen gewassen heb
ben', aldus Marti, één van de twee dienst
doende verzorgers. Mevrouw Donner: 'De 
zusters zijn zo lief, maar ze hebben te weinig 
tijd. Ze brengen en halen het eten en af en toe 

komen ze even om de hoek kijken. Op de 
gang kom ik ze ook wel eens tegen.' Ze belt 
niet vaak voor hulp, want 'ze hebben nog zo 
veel andere dingen te doen dan voor mij te 
zorgen' . Jolanda, de andere verzorgende: 'De 
bewoners zijn van een generatie die niet 
gauw klaagt. Maar dat betekent wel dat ze er 
vaak overschieten. Als we met een bewoner 
bezig zijn, weten we dat er anderen liggen te 
wachten die niet durven vragen om aan
dacht' . Ze schetst het bekende beeld van een 
zuster die zich met de deurklink in de hand en 
een voet al buiten de kamer nog even om
draait: 'Verder nog iets, mevrouw?' Het leuke 
van het werk is er wel vanaf. 'Het is wassen 
en wegwezen', aldus Marti, die later voor 
geen goud zelf naar een verzorgingstehuis 
zou willen. 

'De actie was een noodkreet, 
maar veel vertrouwen in de 

politiek hebben we niet meer.' 

Over de kwaliteit van zorg hebben Marti en 
Jolanda nu al hun twijfels. Het chronische 
tekort aan tijd kan maar op één manier wor
den opgelost: meer handen aan het bed. 'De 
werkonderbreking van 26 juni was een 
noodkreet, maar veel vertrouwen in de poli-
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tiek hebben we niet meer' aldus beide ver
zorgenden. Zowel de directie als het perso
neel zien geen mogelijkheden om nog ver
der te bezuinigen. En een nog groter beroep 
op de zogenaamde mantelzorg is niet te 
doen. 'Ik heb geen kinderen, en mijn twee 
broers wonen ver weg' , aldus Mevrouw 
Donner. Een paar jaar geleden was zij 
waarschijnlijk nog opgenomen in een ver
pleegtehuis, maar daar kom je nu pas te
recht als je echt helemaal in de lappenmand 
zit. Directeur de Laat: 'Er ontstaat een 
enorme file. De verpleeghuizen zijn bijna 
ziekenhuizen geworden en de verzorgings
tehuizen lijken steeds meer op verpleegin
stellingen. De dagopvang wordt dagverzor
ging en verstopt in hun huizen vereenza
men en verzieken mensen achter de gera
niums en gebeuren de eerste ongelukken. 
Maar dat blijft onopgemerkt.' 
In de middag maakt Sainte Marie een verla
ten indruk. Achter iedere deur slaapt een be
jaarde. Het duurt nog een tijd voor het 
avondeten wordt rondgebracht. Mevrouw 
Donoer zit zwaarademig aan tafel in haar 
kamertje, beide benen strak ingezwachteld. 
Het looprekje staat binnen handbereik, maar 
ze kan nergens naar toe. 'Gelukkig houd ik 
veel van lezen en TV- kijken.' • 
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~ Moet het gebruik van een leugendetector 

~ In het strafrecht toegestaan worden? 

~ Ja, maar onder voorwaarden. Het moet om ernstige za-

~ ken gaan, waar veel rechercheurs bij betrokken zijn. 
~ De verdachte moet vrijwillig meewerken en het moet 
o!! gebeuren in een vroege fase van de opsporing. Het gaat 

er namelijk om te kijken of iemand 'schuldige kennis' heeft, 
guilty knowledge. Na enige tijd is er zoveel informatie gelekt 
dat iedereen die kennis kan hebben en niet alleen maar de 
dader. En het moet gebeuren door onafhankelijke personen. 
De politie vertrouw ik dat niet toe. 

Hoe betrouwbaar Is een leugendetector? 

Het apparaat zelf is 100% betrouwbaar. Het meet de ademha
ling, bloeddruk, hartslag en zweetsecretie en eventueel wat 
hersengolven. Die dingen kan niemand faken. De moeilijk
heid is de goede vragen te stellen. Met de guilty knowiedge
methode kom je dan uiteindelijk nog boven de 80% betrouw
baarheid uit. Als dan iemand positief reageert op de test, dan 
heeft ie wel iets uit te leggen. 

Wat zijn de voordelen? 

Er zijn twee heel belangrijke voordelen. Als je het in een 
vroeg stadium gebruikt, kun je er een hoop geld mee bespa
ren. De politie komt dan eerder en gerichter op het spoor van 
de daders. En er hoeven minder onschuldige verdachten te 
worden opgepakt, of ze kunnen eerder worden vrijgelaten. 

Wat zijn de nadelen? 

Onder de voorwaarden die ik heb genoemd zitten aan het 
gebruik van de leugendetector als zodanig geen nadelen. Dan 
heb je namelijk de belangrijkste bezwaren al ondervangen. 

Is het een ernstige Inbreuk op de privacy? 

Nou, dat weet ik niet, dat is meer een juridische vraag. Maar 
als je de vrijwillige medewerking van iemand hebt, natuur
lijk niet. Een verdachte heeft natuurlijk recht op z'n privacy, 
maar aan de andere kant wordt ie wel van een emstig misdrijf 
verdacht. Juristen moeten die afweging maar maken. 

En als het wordt toegestaan op basis van vrijwilligheid? 

Het moet altijd vrijwillig zijn. Iedere verdachte heeft ook 
nu het recht om te zwijgen. Maar op het moment dat ie
mand zwijgt vraagt de politie zich natuurlijk wel af waarom 
die persoon niks wil zeggen. Een verdachte heeft ook nu al 
in Nederland het recht om zijn onschuld aan de rechter aan 
te tonen door een vrijwillig ieugendetectie-onderzoek, en 
dat gebeurt ook. 

Wat leert de ervaring in andere landen? 

In de Verenigde Staten is een speeltje dat gebruikt wordt door 
30.000 mensen die daar hun brood mee verdienen. En daar 
zit heel wat kaf tussen het koren. De meesten missen de psy
chologische kennis om de gegevens goed te interpreteren. 
Positieve ervaringen? Dat is lastig. In andere landen van Eu
ropa wordt de leugendetector niet gebruikt. 

Kan de leugendetector gebruikt worden buiten het strafrecht? 

Daar zou ik faliekant op tegen zijn. Dan krijg je dezelfde 
misstanden als in de VS. Als je wilt checken of iemand eer
lijk is, kun je de leugendetector niet gebruiken. Als de test 
voor 80% betrouwbaar is, heb je een kans van één op vijf datje 
ten onrechte als oneerlijk wordt bestempeld. Je ruïneert dan 
hele carrières, terwijl dat werkelijk nergens op gebaseerd is. 

Mag een mens liegen? 

Van mij wel. Iedereen liegt wel eens, om grote en kleine 
zaken. Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Zeker 
een verdachte mag alles gebruiken en doen om zich te ver
dedigen, ook liegen. 

is psycholoog aan de 
Katholieke Universiteit 

Brabanten 'onder 
voorwaarden' voorstander 

van het gebruik van de 
leugendetector in het 

strafrecht. 'Hetapparaat is 
100% betrouwbaar, het 

bespaart een hoop tijd en 
geld en er hoeven minder 

onschuldige verdachten te 
worden opgepakt. ' 
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is psycholoog aan de 
Rijksuniversiteit van 
Maastricht en fervent 
tegenstander van 
leugendetectie. 'De 
minister wil het niet 
toestaan, en dat moet 
ook zo blijven. Het is 
onbetrouwbaar, er zitten 
geen voordelen aan en geen 
fatsoenlijk land wil de 
leugendetector gebruiken. ' 

Moet het gebruik van een leugendetec
tor In het strafrecht toegestaan worden? 

Nee, daar ben ik tegen. Zelfs als het volmaakt zou 
werken, dan zouden we het nog niet moeten willen. 
Juist dan niet! Het is in Nederland verboden, de mi
nister wil het niet toestaan, en dat moet ook zo blij

ven. Wat dat betreft ben ik het helemaal met Sorgdrager eens. 
Hoe betrouwbaar Is een leugendetector? 

Die betrouwbaarheid is onvoldoende. Wat je in feite meet, 
zijn lichamelijke reacties op emoties, en dat kunnen alle 
emoties zijn en zeker niet alleen liegen. Het zou een soort 
wonderinstrument zijn waarvan ik denk dat het nooit goed 
genoeg zal werken om in het strafrecht te kunnen gebruiken. 

Wat zijn de voordelen? 

Er zijn helemaal geen voordelen aan het gebruik van de leu
gendetector verbonden. Ook niet buiten het strafrecht. Daar 
is het misbruik zo mogelijk nog erger. 

Wat zijn de nadelen? 

Het is een onbetrouwbaar middel en het doet enorme schade 
aan iemands privacy. Bovendien begeef je je op glad ijs. Stel 
dat je de leugendetector alleen gebruikt in de opsporing en 
niet als bewijsmateriaal. Dan gaat het later toch fout, dat zien 
we ook met bijvoorbeeld informatie van de CID. Die mag 
gebruik worden in de opsporing maar niet als bewijs, en toch 
gebeurt dat. 

Is het een ernstige Inbreuk op de privacy? 

Nou en of! Iedere methode om bij mensen die dat niet willen, 
gedachten uit hun hoofd -te halen, hoort in een fatsoenlijk 
land niet thuis. Mensen moeten zelf controle houden over 
wat ze wel of niet kwijt willen. Ook verplichte bloedtesten of 
DNA-onderzoeken zijn stappen in dezelfde richting, waarbij 
je je moet afvragen wat er dan van privacy nog overblijft. Er 
moet een grens zijn, en de leugendetector gaat daar overheen. 

En als het wordt toegestaan op basis van vrijwilligheid? 

Volgens de wet mag je verdachten sowieso niet dwingen. 
Maar vreemd genoeg geldt in Nederland nu dat het gebrui
ken van je recht om te zwijgen, tégen je mag worden ge
bruikt. Dan is er in principe geen sprake meer van zwijg
recht. En hetzelfde geldt voor de leugendetector: als je niet 
vrijwillig meewerkt, zal dat tegen je gebruikt worden en is er 
dus geen sprake meer van vrijheid en vrijwilligheid. 

Wat leert de ervaring in andere landen? 
Het wordt eigenlijk alleen geaccepteerd in de Verenigde Sta
ten, en daar wemelt het van het misbruik. In Duitsland is het 
helemaal verboden. En dat we dat van Duitsland kunnen le
ren mag ons extra aan het denken zetten. De ervaring leert 
dus vooral dat geen fatsoenlijk land de leugendetector wil 
gebruiken. 

Kan de leugendetector gebruikt worden buiten het 

strafrecht? 

In de VS vragen werkgevers al aan hun werknemers een test 
te doen, met vragen over drugs of overspel enzo. Daar heeft 
niemand iets mee te maken! Buiten het strafrecht is het ge
bruik van een leugendetector zo mogelijk nog erger. In het 
strafrecht zijn de rechten van de verdachte tenminste nog 
omschreven, maar in bijvoorbeeld de relatie van een werkne
mer met z' n baas gelden zulke regels niet. 

Mag een mens liegen? 

Jazeker, en zeker een verdachte mag liegen, dat staat ook in 
de wet. Het recht op liegen is inderdaad fundamenteel, nu ik 
er zo over nadenk. Niet iedere leugen is natuurlijk goed, 
maar ik vind dat iedereen daar zelf iets over te zeggen heeft. 
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e jongeren zélf 
pleitten ervoor 
niet langer in een 
aparte organisatie 
gestopt te worden, 
maar meteen vol

waardig te kunnen meedraaien in de 
SP', vertelt landelijk bestuurslid Emile 
Roemer, verantwoordelijk voor jonge
ren-activiteiten. 'Ik ben het daar hele
maal mee eens. We hebben immers ook 
geen aparte huurders- of ouderenorgani
satie. De hele partij moet zich bezighou
den met de problemen van alle groepen. 
Wij hebben als SP één maatschappijvisie 
en daar moeten we sámen voor knokken.' 

'Bij de Sp worden jongeren niet tot hun 
dertigste in een crèche gestopt!' 

De 19-jarige Guido van de Luitgaarden uit 
Beek is al bijna drie jaar lid van de SP. Hij 
vindt de opheffing van de SP-Jongeren een 

26 

Steeds meer jongeren kiezen 
voor de SP. Toch schafte het 

partijcongres vorig jaar de 
SP-Jongeren als aparte 

organisatie af. Hoe staat 
het nu met al die actieve 
jonge hon
den. Wat is 

hun rol in 
de partij? 

goede zaak. 'Jongeren worden meteen se
rieus genomen. Ze hoeven niet tot hun der
tigste in een crèche te blijven voordat ze 
met de grote mensen mogen meepraten.' 
Toch betekent de opheffing van de SP-J 
niet dat de SP geen activiteiten organiseert 
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die vooral op jongeren gericht zijn. Emile 
Roemer: 'Kort na het laatste congres heb
ben we het J-Team opgericht, hetJon geren
Team, om de SP aantrekkelijk te maken 
voor jongeren. Dat team is een soort denk
tank. Het zorgt ervoor dat de afdelingen 
voortdurend aandacht besteden aan jonge
ren, is vraagbaak voor afdelingen, ver
zorgt de promotie onder jongeren en het 
bedenkt en voert acties uit.' Vooral dat 

laatste is het afgelopen jaar veel gebeurd. 
Roemer: 'We zijn present geweest op een 
aantal grote landelijke demonstraties en 
festivals. Onder het .motto: Racisme groeit 
waar onrecht bloeit hebben we in Amster
dam meegedaan aan de grote anti-racisme 
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demonstratie, met folders , spandoe
ken en muziek. We waren op het be
vrijdingsfestival in Haarlem en bij de 
studentenacties in Zoetermeer en Den 
Haag voor de OV-studentenkaart. We 
organiseerden een jongerenbezoek aan 
de Tweede Kamer: een hele leuke mid
dag met een rondleiding en een discus
sie met SP-kamerlid Remi Poppe.' In 
Bergen op Zoom organiseerde het J
Team samen met de plaatselijke afdeling 
een enquête onder Jongeren. Afdelings
voorzitter Frans de Neys: 'De gemeente 
besteedt te weinig aandacht aan jongeren. 
Vandaar die enquête. Op scholen hebben 
we 2000 folders verspreid, met de titel Get 
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brand new start. ' 
Als onderdeel van de Euro-
Nee campagne heeft het J-Team 
voor de deur van de Nederlandse Bank actie 
gevoerd. Edwin Koopman uit Amsterdam: 
'Wij wilden duidelijk maken dat de invoe
ring van de Euro de nekslag is voor veel 
voorzieningen. Dus bouwden we een heuse 
guillotine waarmee we symbolisch de socia
le zekerheid, het onderwijs en de werkgele
genheid een kopje kleiner hebben gemaakt.' 
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J bent 

De 26-jarige Koopman, afgestudeerd als 
chemisch ingenieur, doet momenteel allerlei 
uitzendwerk. Sinds twee jaar is hij lid van de 
SP. 'Ik ben in aanraking gekomen met de SP 
door de acties tegen de tippelzone. Wat mij 
aanspreekt in de partij is dat ze mensen be
langrijker vindt dan geld.' 

De directie baalde dat de SP 
op de Open Dag actie voerde 

tegen de dwang achter de 
'vrijwillige ouderbljdrage'. 

De 19-jarige Guido van de Luitgaarden is lid 
van het J-Team. Na de zomer gaat hij sociaal 
pedagogische hulpverlening studeren. On
danks zijn eindexamen voerde hij afgelopen 
jaar op zijn middelbare school, scholenge
meenschap Sint Miehiel in Geleen, een op
merkelijke actie. Van de Luitgaarden: 'Leer-

lingen werden onder druk gezet omdat hun 
ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kon
den of wilden betalen. Die bijdrage is hon
derd gulden. Als je niet betaalde mocht je de 
mediatheek niet in, kreeg je geen soospas en 
moest je extra betalen voor een kluisje. Die 
leerlingen werden daarvan de dupe. Dat vindt 
ik onnozel. Als je vader bij de NSB is ge
weest sla ik jou toch geen blauw oog. Wij 
hebben op de Open Dag pamfletten uitge
deeld. De directie was daar niet blij mee, 
vooral omdat we uitgebreid de pers haalden. 
Vervolgens kwam er een flinke discussie in 
de medezeggenschapsraad. De actie heeft in 
ieder geval opgeleverd dat scholieren waar
van de ouders de bijdrage niet betalen wél de 
mediatheek in mogen om naslagwerken te 
raadplegen. Boeken lenen mag nog steeds 
niet. En het dreigement om leerlingen van de 
fietsenstalling uit te sluiten, is ingetrokken.' 

Of liever een 
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menselijke toekomst? 

Kampeerboerderij Het Ooievaars
nest in Herksen, vlakbij Zwolle. 
Van vrijdag 26 september 18.00 uur 
tot zondagavond 28 september. 
Jongeren van 15 tot en met 25. 
Muziek, kampvuur, sport, spel, 
discussie en actie. 
Vijftig jongeren, een SP-kamerlid 
en buitenlandse gasten. 
Drie tientjes voor het hele pro
gramma inclusief overnachtingen, 
eten, koffie en thee. 
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Voor jongeren Is plaats als 
afdelingsvoorzitter, raadslid of 
coördinator van de Hulpdienst! 

De meeste actieve jonge mensen binnen de 
SP houden zich niet bezig met jongerenza
ken, maar maken volwaardig deel uit van 
de partij . Neem bijvoorbeeld de 21-jarige 
Johan Kwisthout, in het dagelijkse leven 
student informatica. Kwisthout is voorzit· 
ter van de afdeling Breda en sinds de herin· 
delingsverkiezingen lid van de gemeente· 
raad. 'Ik zit nu zes maanden in de raad. 
Ondanks dat ik de jongste ben, denk ik wel 
dat ze ons serieus nemen. Toch moet je als 
eenmansfractie niet de illusie hebben datje 
meteen veel kunt bereiken. Zeker niet in 
Breda, waar echt aan machtspolitiek wordt 
gedaan.' 
Namens de SP gaat Kwisthout, samen met 
Jolanda Gooiker, op 23 juli naar het Inter
nationaal Wereldjongerenfestival op Cuba. 
Kwisthout: 'Daar komen zo'n vijfduizend 
jongeren bij elkaar uit de hele wereld. Wij 
gaan erheen om contacten te leggen en er
varingen uit te wisselen met jongeren van 
bijvoorbeeld het ANC, de Duitse PDS, de 
Franse en Portugese communisten en met 
Amerikaanse Jongerenorganisaties.' 
In de afdeling Groningen hebben de jonge 
honden inmiddels zowat de leiding over 
genomen. Fractievoorzitter Peter Verschu
ren: 'Op de laatste algemene ledenvergade
ring zijn drie jonge meiden in het afde
lingsbestuur gekozen die inmiddels een be
langrijk deel van het werk verrichten. Ma
rianne is voorzitter, Wendy is verantwoor
delijk voor de Euro-Nee campagnes en Ro
sita runt de Hulpdienst'. 
Rosita van Gijlswijk (23): 'Mijn moeder 
is al heel lang lid van de SP, daardoor ben 
ik erin gerold. De SP is een partij waar je 
nog lekker in kan groeien.' Van Gijlswijk 
studeert Sociaal Juridische Dienstverle
ning. 'Ik ben begonnen als medewerker van 
de Hulpdienst, sinds kort mag ik de boel 
leiden. 
Op het spreekuur komen mensen met aller
lei problemen. We vullen huursubsidie- en 
belastingformulieren in, helpen bij klach
ten over de sociale dienst, bezwaarschriften 
over de Wet Voorzieningen Gehandicapten 
etcetera. In totaal draaien we met zijn vij
ven het spreekuur.lk begeleid de medewer
kers, doe de coördinatie en zit het werk
overleg voor.' 
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Tweeduizend jongeren hebben 
Inmiddels hun weg gevonden 

naar de SP 

De 23-jarige Annette van der Eist studeert 
Culturele en Maatschappelijke Vorming. 
Voor haar studie liep ze acht maanden stage 
op het hoofdkantoor van de SP in Rotter
dam. 'Maar ik ben al langer lid. Eigenlijk 
ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het 
ocialisme. Toen ik van een kennis de Eer

lijk Delen-folder kreeg, besloot ik meteen 
lid te worden. Belangrijk voor mij was dat 
de SP vindt dat bijstandsmoeders moeten 
kunnen kiezen voor de opvoeding van hun 
kinderen in plaats van verplicht werk te 
moeten zoeken. Dat vind ik belangrijk, 
vooral ook omdat mijn eigen moeder in de 
bijstand zit.' 
Over haar stage zegt ze: 'Voor mijn studie 
heb ik de huuracties onder de loep geno
men. In tegenstelling tot mijn vorige stage 
was de sfeer bij de SP heel informeel. Erg 
leuk. Iedereen bemoeit zich met je, maar 
laat merken er vertrouwen in te hebben dat 
je het werk aankunt. Dat is belangrijk.' An
nette is inmiddels voorzitter geworden van 
de afdeling Hellevoetsluis. 
De jongeren die doordringen in de afde
lingsbesturen vormen nog maar het topje 
van de ijsberg. Volgens de ledenadministra
tie zijn ongeveer 2.000 jongeren lid van de 
snelst groeiende partij van Nederland. 
Zoals bijvoorbeeld de 16-jarige scholiere 
Shantih Lalta uit Rotterdam. 'Ik ben lid 
sinds oktober 1996 omdat ik het een 
goeie partij vind met goede standpunten. 
De SP doet tenminste wat voor de gewone 
mensen.' 
Op het Marnix Gymnasium zijn inmiddels 
meer SP-leden. Shantih: 'We wilden leden 
werven en we hadden zin in een feest, dus 
hebben we laatst bij iemand thuis een SP
feest gegeven. We hadden het hele huis ver
sierd met SP-ballonnen, posters en vlag
gen. Toen hebben we een hele hoop vrien
den uitgenodigd. Uiteindelijk hebben we 
drie leden ingeschreven, van de twintig die 
er waren.' 
Voor de schoolkrant heeft Shantih SP-ka
merlid Remi Poppe geïnterviewd. 'Dat was 
hartstikke leuk. Het was net alsof hij een 
goede buurman was. Hij legde alles heel 
goed uit. Remi gedroeg zich helemaal niet 
zo van ik ben kamerlid en jullie zijn maar 
een stel pubers. Dat was echt cool.' • 

Euro-fiasco 

0 p 8 juli kregen wij een mooi 
geschenk in de bus: een exem
plaar van de Tribune met daar

in veel indrukken over de demonstra
ties en de voors en vooral tegens van de 
Euro. 
De Eurotop is gelukkig een fiasco ge
worden. Laten we nu als verstandige 
Nederlanders allemaal tegen de Euro 
stemmen op een referendum dat er 
moet komen. 
Op 4 juli werd in een radiodiscussie 
nog eens duidelijk gemaakt dat we 
niets, maar dan ook niets van die Euro 
moeten hebben. Piet de Visser was de 
initiatiefnemer en het regende telefoon
tjes van mensen die tégen de Euro zijn 
en vóór een referendum dat ertoe moet 
leiden dat Kok een zijn consorten hun 
zin niet krijgen. 

Te kijk gezet 

Amsterdam, 
Fam. Haan 

Heel goed, het stukje van Theo 
van Gogh in Tribune nummer 
7. Er lopen heel wat gekken 

rond in ons land die kranten, tijdschrif
ten, films en tv vervuilen, die materi
aal, tijd en geschiedenis consumeren 
als was het rinse appelstroop. Goed dat 
de Tribune eentje ervan te kijk heeft 
gezet. 

Gefrustreerd 

Oegstgeest, 
Hans Rosner 

A
ls reactie op het dilemma van 
Theo van Gogh in Tribune 17 
het volgende. Hij schrijft 

'Mocht de SP ooit aan de macht komen 
- wat God (lees Theo van Gogh) ver
hoede - dan zal ondergetekende (Theo 
dus) als één der eersten worden opge
hangen'. 
Blijkbaar heeft hij het waanidee dat hij 
door de SP als staatsgevaarlijk wordt 
aangemerkt, en dat de SP dergelijke 
lieden uit de samenleving zou willen 
verwijderen. Staatsgevaarlijk, hij . .. ? 
Ik kan hem geruststellen. Volgens mij 
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en vele anderen is hij daar niet slim 
genoeg voor. Bovendien, hem met dfe 
schande te laten leven, lijkt mij een veel 
beterestraf. Ik adviseer hem aan zijn 
titels: filmer, schrijver en presentator 
'zwaar gefrustreerd' toe te voegen. 

Verbouwing 

Zaandam 
Coos Gans 

I n Tribune 7, pagina 16 stond: 'De 
door de vorige bewoner verbouw
de douche werd zoals gebruikelijk 

in de originele staat teruggebracht.' 
Vreemd, want het is helemaal niet mer 
zo gebruikelijk als vroeger om woning
verbeteringen bij vertrek weg te moeten 
breken en zo denkt ook de rechter er
over. Tenzij die verbouwde douche 
eerder een verslechtering is. 
En dan die navordering. Weliswaar 
maakt artikel lO van de Huurprijzenwet 
Woonruimte het de verhuurder moge
lijk alle huurovereenkomsten aan zijn 
laars te lappen en zomaar een prijsver
hoging met terugwerkende kracht te 
eisen, maar ook de huurder kan bij de 
huurcommissie termijnloos aanvechten 
dat het hier een verbetering betrof, ook 
al heeft hij lange tijd die hogere huur 
betaald. 

Bedeling 

Amsterdam, 
Hans Mosman 

Schrijnend vind ik het dat er alweer 
duizenden mensen van de bedeling moe
ten leven (Tribune 7). De 'Paarse' minis
ters zeggen dan wel dat er geen geld is 
voor fatsoenlijke sociale voorzieningen. 
Maar als ik om me heen kijk dan is er 
geld zat voor: prestige projecten, busi
ness parken en andere yuppen- 'doelen.' 
Als jongere ken ik de verhalen van mijn 
oma over de crisis van de jaren dertig. Ik 
ben blij dat ik die niet meegemaakt. 
Maar als de regering zo nog even door
gaat dan is het slechts een kwestie van 
tijd voor we weer terug bij af zijn. 

Rotterdam 
Marriette Huizebosch 
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Wie herinnert zich nog 
het aantreden van de 
Paarse Coalitie in 
1994? Een verrassen
de coalitie die zich nu 
eens niet zou bezig
houden met het schrij
ven van allerlei fraaie 
nota 's en rapporten, 
maar die de hand aan 
de ploeg zou slaan en 
het beleid echt zou gaan uitvoeren. Maar 'het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan ' en dus heeft 
inmiddels ook het Paarse Kabinet een aanzienlijk 
aantal beleidsnota 's op zijn naam staan. 
Daarbij is er wel iets heel opmerkelijks aan de 
hand. Zo verscheen in 1996 eerst de Derde Ener
gienota - met de beleidsperspectieven voor de 
komende 25 jaar- en vervolgens kwam er de Ver
volgnota Klimaatverandering, waarin de proble
men werden neergezet. Eerst dus de oplossing en 
daarna het probleem. Het kan verkeren . Paars 
lijkt wel vaker te worstelen met de volgtijdelijke 
logica. Eerst werd besloten om Schiphol uit te 
breiden met een vijfde baan en op vliegveld Beek 
een oost-westbaan aan te leggen, en vervolgens 
is nu de maatschappelijke discussie gaande over 
de Toekomstige Nederlandse Luchtvaartinfra
structuur (TNLI). Eerst wordt besloten tot aanleg 
van de Betuwelijn en een hogesnelheidslijn door/ 
onder het Groene Hart en vervolgens wordt de 
discussie geopend over de toekomstige inrichting 
van Nederland: de nota Nederland 2030. Eerst 
wordt besloten over de besteding van grote som
men geld uit het Fonds Economische Structuur
versterking en de tientallen miljarden die verbon
den zijn met de Interdepartementale Commissie 
Economische Structuurversterking - waar het ka
binet overigens nog niet uit is gekomen -en daar
na wordt de Nota Milieu en Economie gepresen
teerd. En- en passant- wordt ook nog even ge
probeerd om tussentijds een besluit over een 
tweede Maasvlakte erdoor te jassen. Het maakt
vriendelijk gezegd - een nogal rommelige indruk, 

maar feitelijk zijn de 
consequenties daar
van veel ernstiger. 
Maatschappelijk ge
zien zijn er momenteel 
twee cruciale thema's 
aan de orde. In de eer
ste plaats is dat het 
thema 'Milieu en Eco
nomie', waarbij de 
vraag centraal staat 

hoe wij onze economie kunnen inrichten met goe
de perspectieven voor werkgelegenheid, solidari
teit en welvaart, met herstel en behoud van een 
schoon milieu , en voldoende en rijke natuur. 
In de tweede plaats is er het thema 'Milieu en 
Ruimte ', waarbij de ruimtelijke inrichting - en 
daarmee de leefbaarheid - van Nederland cen
traal staat. Daarbij gaat het om de ruimteverde
ling voor wonen, werken , recreëren, over landge
bruik ten behoeve van de voedselproduktie en ten 
behoeve van natuurontwikkeling, maar ook over 
de kwaliteiten van landgebruik. 
Het Paarse Kabinet heeft deze centrale thema's 
onderkend en de maatschappelijke discussies 
ook aangezwengeld met discussienota's. Maarte
gelijkertijd heeft het kabinet allerlei grote projec
ten en ingrijpende besluiten (Betuwelijn , Schiphol, 
Beek, Maasvlakte, hogesnelheidslijn, de economi
sche structuurversterking enz.) losgekoppeld van 
die maatschappelijke discussie en gaat het daarin 
zijn eigen weg. 
Het kabinet dat in zijn Regeringsverklaring stelde: 
'De regering wil de burger nadrukkelijker betrek
ken bij de publieke zaak. Belangrijke middelen 
hiervoor zijn:( ... ) vergroting van de invloed van de 
burgers op de politieke machtsvorming', margina
liseert daarmee het maatschappelijk debat. Een 
dergelijke houding leidt slechts tot verdergaande 
desinteresse en wantrouwen van de burger in het 
politiek bestuur. 

Ad van den Biggelaar (s algemeen directeur 

van de Stichting Natuur en Milieu 
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19403 TN 14027 
Doe Centrum Politieke Partijen 
Oude Boteringestr 52 
9712 GL GRONINGEN 

Nederland betaalt een hoge prijs voor de Heilige Koe 
(economische schade, milieu-overlast, files, 

Hoe Paars de 
solidariteit misbruikt 

Saxofonist Hans 

Dulfer: 'Ik hou er 

niet van om in 

een hokje 

gestopt 

te worden' 



2 

Partij goederen 

0 T-shirt SP /tomaat 
f 15,-

0 

SWEATER 
SP f 25,-

0 SP-TAS 
f 1,50 

BUTTON 0 
f 1,-

0 10 cm, f 0,25 
0 TOMAATCAPS 0 30 cm, f 2,50 

zwart of wit f 15,- muntstickers 48 per vel, f 1,-

SPELDJES 
f 1,50 

0 Tegenstemmen 

' 

STICKERS 0 
0 10 cm, f 0,25 
0 3 cm, f 0,10 

0 KLADBLOK 
f 1,50 per stuk 

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 Klein Kreatief Kook-
boek Tomaten f 5,-

Een rood antwoord op Paars 
f 29,90 0 DE POPPE

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

0 SAMENLEVEN KAN JE NIET ALLEEN 
een bundeling van columns uit de Tribune, 
door Jan Marijnissen. f 10,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN f 5,-

O Koudhè? 
De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn n<?g twaalf wachtenden voor u', 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 andere kam 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 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, ee11 wet vol handicaps 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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

0 Tweedeling etl 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, 
MilieuAiarmtean1 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,- toevoegen voor 

portkosten. 
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DEZE TRIBUNE 
Droom of nacht

merrie? 
De lonen staan al jaren stil, uitkerin

gen zijn afgebroken, de voorzieningen 
zijn verslechterd en u moet er meer 
voor betalen . Uit de opbrengst van 

dat alles - zo 'n 18 miljard, geheel 
volgens de afspraken in het regeer
akkoord van PvdA, WD en D66 -
krijgen we nu samen 2,6 miljard terug 
in de vorm van lastenverlichting. De 
rijken weer een beetje meer dan de 
armen uiteraard. Een cadeautje om u 
alvast gunstig te stemmen voor de 
verkiezingen , want Paars wil graag 
doorgaan op het pad van meer markt

Hemzan Beekers, 

hoofdredacteur 

werking, deregule
ring en privatisering. 
Terecht dat bis
schop Muskens in 
zijn 'Zorgrede ' de 
keerzijde van de 
paarse 'droombe
groting' belichtte. 

Dat doet in deze en 
volgende maanden ook de SP met 
een reeks van projecten. Een milieu
en een onderwijsconferentie , een 
jongerenweekend , een Solidair-dag en 
andere initiatieven . Hoogtepunt is de 
Nederland in Tweeën-tour. Die zal van 
begin oktober tot Kerstmis op spraak
makende wijze de tweedeling in ons 

land onder de aanda?ht te brengen. 
De estafette wordt uitgebreid aange

kondigd in de plaatselijke media. Ik 
reken erop dat u van de partij zult 
zijn. Deze Tribune geeft alvast een 
voorschot op wat u te wachten staat. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 33 nr 

6 
'We willen de stad teruggeven aan 
de mensen,' zegt de burgemeester 
van het Belgische Hasselt. De ge

meente maakte o.a. het openbaar vervoer 
gratis. Gevolg: acht keer zoveel 
mensen dan een jaar geleden 
pakken de bus. Een inspirerend 
voorbeeld voor Nederland? 

14 
'Jazz is altijd op z' n best ge
weest als het was verbonden 
met de actuele populai re muziek 

én met de actuele o aatschappelijke ont
wikkelingen,' zegt saxofonist Hans Dulfer. 
'Ik ben altijd 
opstandig geble
ven. Niet om de 
opstandigheid zelf, 
maar omdat je overal 
onzin ziet gebeuren.' 

16 'Hoe kun je het poldermodel 
een succes noemen als armoede 
en tweedeling toenemen?' vra

gen zich SP' ers af die actief zijn in de 
bedrijven. 'Loonmatiging was een tijd te 
verkopen, maar nu niet meer. De baas 

verdient kapitalen, maar 
de buurman zit nog 

steeds werkloos 
thuis. Paars mis
bruikt het begrip 
solidariteit.' 
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2 2 
Voor het eerst in 15 jaar is de 
Amerikaanse vakbeweging 
weer offensief in actie geko

men. De 300.000 werknemers van de 
multinationale pakketdienst UPS bon
den de strijd aan met flexibilisering en 
deeltijdarbeid. De staking werd een 
doorslaand succes. 

2 6 
De milieubeweging vreest de 
gevolgen van biotechnologie 
voor milieu en volksgezond

heid. 'Maar de discussie kan zich beter 
richten op de maatschappelijke en poli
tieke gevolgen,' zegt socioloog Guido 
Ruivenkamp. Een verrassende kijk 
op biotechnologie als machtsmiddel. 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

11 Help/ Ons Medisch Centrum 

12 Aktie 
19 Help/ SP-Hulpdienst 

20 Bulletin Board 

21 De woorden uit de mond 

24 De Kwestie: Fiets vs. auto 

29 Brieven 
30 Nederland in Tweeën?! 

31 Theo de buurtconciërge 
32 De tomaateters 

3 



Werkgroep 
Cannerberg 
ingesteld 

De Vaste Commissie voor 
Defensie uit de Tweede 

Kamer heeft op 28 augustus 
een werkgroep ingesteld die de 
rol van de overheid in het Can
nerberg-schandaal gaat onder
zoeken. In deze ondergrondse 
Navo-bunker bij Maastricht 
zijn duizenden militairen en 
burgers blootgesteld aan asbest. 
In 1966 werden kilometers 
ventilatiebuizen geïsoleerd met 
asbest. Alarmsignalen over de 
hoge asbestconcentratie in de 
lucht zij n vervolgens jarenlang 
in de wind geslagen. Pas in 
september 1992 werd de bun
ker gesloten. De werkgroep 
Cannerberg- ingesteld op 
aandringen van de SP-fractie
gaat nu onderzoeken wie ver
antwoordelijk is voor het uit
blijven van eerdere maatrege
len. SP' er Rerni Poppe maakt 
deel uit van de werkgroep. 

Vrijwillig maar toch 
verplicht 

De ouderbijdragen die 
scholen vragen, zijn 

allesbehalve vrijwillig, zoals 
de wet voorschrijft. En ze 
lelden tot een tweedeling In 
het onderwijs tussen 'rijke' 
en 'arme' scholen. Dat blijkt 
uit een SP-onderzoek onder 
93 scholen voor voortgezet 
onderwijs. SP-kamerlid Reml 
Poppe heeft staatssecretaris 
Netelenbos kritische vragen 
gesteld naar aanlelding van 
het rapport. HIJ vindt dat er 
grenzen gesteld moeten wor
den aan de ouderbljdrage. 

4 

Oplosmiddelen-verbod nodeloos uitgesteld 

S taatssecretaris De Grave 
van Sociale Zaken wil de 

werkgevers nog een laatste 
kans geven om zelf maat
regelen te nemen tegen ziek
makende oplosmiddelen. Pas 
als dat niets oplevert, 
komt er voor de 
schilders- en wo
ningstofferlngs
branche een wette
lijk verbod. Volgens 
de SP - die al jaren 
aandringt op maat
regelen om de 
'schllderszlekte' 

Het verbod komt dus sowieso 
te laat. Bovendien Is het 
vreemd dat De Grave erkent 
dat OPS biJ schilders en vloer
lijmers alleen met een verbod 
voorkomen kan worden, maar 

dat hij toch de werk-
gevers tijd geeft om 

wat anders te be
denken.' 

OPS te voorkomen -
zou een onmiddellijk 
verbod meer op zijn 

Jan de Wit 

Voor de grafische 
Industrie en de 
autospuitbedrijven 
denkt De Grave aan 
andere maatrege
len dan een verbod. 
De Wit zet daar 
vraagtekens bij: 

plaats zijn. 
Eerste-Kamerlid Jan de Wit: 
'De gevaren zijn bekend, en 
er zijn geschikte vervangers. 

'Met andere maat
regelen dring je de blootstel
ling wel terug, maar het Is 
zeer de vraag of je OPS daar
mee helemaal uitsluit.' 
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In drie jaar 10.000 
alarmsignalen naar 

Den Haag 

W e mogen ons voor geen 
millimeter isoleren van 

de werkelijkheid buiten de 
Haagse kamergebouwen. Dat 
voornemen maakte de SP in 
1994 bij haar intrede in de 
Tweede Kamer. En naast alle 
acties die de afdelingen dage
lijks vóór en mét de mensen 
voeren, moest ook de SP
Aiarmlijn daarvoor zorgen. Op 
6 september 1994 was het zo 
ver: via een gratis nummer 
kreeg heel Nederland een recht
streekse verbinding met 'Den 
Haag'. Inmiddels hebben bijna 
10.000 mensen daar gebruik 
van gemaakt, zo blijkt uit het 
verslag ter gelegenheid van drie 
jaar AlarmJijn. Daaruit zijn heel 
wat karoervragen voortge
vloeid, evenals rapporten, noti
ties en plaatselijke acties. Een 
verdeling naar onderwerpen 
laat zien dat de sociale zeker
heid verreweg de meeste mel
dingen opleverde. Andere veel
besproken terreinen zijn ge
zondheidszorg, werk en inko
men, en wonen. De Alarmlijn 
heeft de onthulling van opmer
kelijke schandalen opgeleverd 
zoals de geheimzinnige koeien
sterfte in Beets, de gouden 
handdrukken bij de Utrechtse 
universiteit en het geknoei met 
energienota's. Ook heeft de lijn 
een belangrijke rol gespeeld in 
acties, bijvoorbeeld rond de 
gehandicaptenvoorzieningen, 
de thuiszorg en het girogluren 
door de sociale diensten. Frac
tievoorzitter Jan Marijnissen 
concludeerde bij de presentatie 
van het verslag dan ook dat de 
Alarmlijn zijn waarde ruim
schoots heeft bewezen. 'Alle 
bellers bedankt - en blijf ons 
informeren over zaken waarvan 
u vindt d.at de politiek ze echt 
moet weten.' Het nummer van 
de Alarmlijn is 0800 022 5005. 
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Ministerie van VWS nog steeds een puinhoop 

BInnen vier maanden loopt 

alles op rolletjes, anders is 

er zwaar weer, beloofde minister 
Borst van Volksgezondheld op 20 

maart, toen de Kamer haar bekri

tiseerde over de problemen In de 
thuiszorg en op haar ministerie. Maar 

eind augustus rapporteerde organisatie

bureau Twljnstra Gudde dat de reorgani

satie halverwege Is gestopt, de top niet 

functioneert, ambtenaren op de verkeer-

de plek zitten, het ministerie zijn 

eigen financiën niet begrijpt en 
te weinig rekening houdt met de 

maatschappelijke ontwikkelin

gen. De hele Kamer (behalve 

Borst's eigen D66) viel dan ook 

weer over de minister heen. Die zag zich 
gedwongen de hoogste ambtenaar, se

cretaris-generaal De Maat, de laan uit te 

sturen, met -zo onthulde De Telegraaf

een gouden handdruk van 1,2 miljoen. 

Feestbegroting Paars maakt de verschillen weer groter 

Met de verkiezingen in het vooruit

zicht zijn de paarse partijen druk 

bezig zichzelf een fikse veer in de kont te 
teken. Regelrecht lyrisch zijn de financieel 

Bovendien ... 
1 heeft de SP in het 'Gümüs-debat' 

een motie Ingediend om een ver

blijfsvergunning te geven aan alle 

Illegalen die vóór 1992 naar Neder

land zijn gekomen, een sofinummer 

hebben en altijd In hun eigen levens

onderhoud hebben voorzien. Het 

gaat hierbij om ee!l kleine afgeba

kende groep. Een uitzondering alléén 

voor de familie Gümüs Is door de SP 
afgewezen. 

1 ontbrak de SP bij ·het kamerdebat 

rond de mogelijke arrestatle van 

Bouterse In Brazilië. Jan Marljnlssen: 
'Vooraf was duidelijk dat het een 

schijngevecht zou worden, waarin de 

échte vragen niet aan bod komen. 

Opwindend voor de Haagse incrowd, 

maar niet voor ons.' 

1 heeft de SP schriftelijke vragen 

gesteld over - onder andere - WAO
uitkeringen voor ME-patiënten, de 

ondemocratische pre-provincie Rot

terdam die in de maak Is, te hoge 

N5-tarleven en het ronselen van 

vergunning voor varkensstallen In 
Noord-Nederland. 

1 heeft Jan Marijnissen staatsse

cretaris De Grave van Sociale Zaken 

op het matje geroepen vanwege zijn 

uitspraken over het niet-verhogen 

van het sociaal minimum. 

woordvoerders over de begroting voor 

1998. VVD'er Hoogervorst: 'De mooiste 

begroting in 25 jaar.' Ybema van D66: 'De 
mooiste begroting die ik ooit heb gezien.' 
Van Zijl, PvdA: 'Vol lof.' 

Waar zijn de heren dan zo enthousiast 

over? Vooral over de lastenverlichting voor 

de burgers van 2,6 miljard die het kabinet 

belooft. Die wordt onder andere gereali

seerd door een verlaging van de vermo

gensbelasting en een 'verlenging' van de 
belastingschijven, waarvan alleen de hoge

re inkomens profiteren. Verder krijgen alle 

huiseigenaren een belastingvoordeel en 

gaat de inkomstenbelasting omlaag voor 

mensen met een klein inkomen. 

'De inkomensverschillen worden weer 

groter,' concludeert Hans van Hooft, mede
werker van de SP-kamerfractie. 'Boven

dien wordt er onvoldoende geld uitgetrok

ken om de dringende knelpunten in de zorg 

en het onderwijs op te lossen. Wel is er 
wéér een lastenverlichting voor het be

drijfsleven, bovenop de 6 miljard die dit 

kabinet al jaarlijks aan de bedrijven 

schenkt. Zelfs bij deze verkiezingsbegro

ting wordt de scheefheid in Nederland 

versterkt.' 

Ook kamerlid Marijnissen ziet geen enkele 

reden om te juichen over de zegeningen 

van Paars. 'Bisschop Muskens zei het on

langs heel treffend: Met de polder gaat het 
uitstekend, maar de bewoners zijn verdron
ken. Een grote groep mensen - pakweg een 

vijfde van de bevolking - dreigt compleet 

afgeschreven te worden. Niet alleen door 

een te laag inkomen, maar ook doordat hen 

de toegang ontzegd wordt tot allerlei voor

zieningen. Ook de komende begroting gaat 

verder op die weg.' 
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MARIJNISSEN 
Is Mickey Mouse 

een rat? , 
Walt Disney maakte - en maakt nog 

steeds - prachtige films. Alle ouderen 

kennen Bambie, en alle kinderen ' 

kennen de Lion King, Frank en Frey 

en Pocahontas. Eén ding hebben al 

die films gemeen: menselijke emo

t ies vertolkt door dieren, goeie en 

slechte. De wondere wereld van Walt 

Disney heeft vele harten vertederd. 

Maar heeft Disney zélf wel een hart? 

Toen ik vorige maand in de Verenigde 

Staten was, heb ik met veel mensen 

uit de vakbeweging gesproken. Onder 

andere met mensen 

die actievoeren tegen 

Disney. Inderdaad: 

tégen Disney, en er 
is alle reden voor. 

Emotie is tegenwoor

dig big business. Je 
brengt de Lion King Jan Marijnissen, 
uit? Zorg dan dat je fractievoorzitter SP 

ook van alles te koop 

hebt met de beroemde leeuw erop. 

Agenda's, schriften, tassen, broeken 

en T-shirts. Je kan er sloten geld mee 

verdienen. 

Maar die dingen moeten ook gemaakt 

worden. En dat laat Disney doen door 

een onderaannemer op Haïti. De 

mensen in de VS zijn immers veel te 

duur! Op Haïti hoef je slechts 50 cent 

per uur te betalen. Bovendien, omdat 

de werkloosheid daar wel 80 procent 

is, durft niemand te protesteren. 

2300 mensen heeft Disney op het 

eiland aan het werk. Maar niet lang 

meer. Want onderaannemer Cutier wil 
de fabrieken op Haïti sluiten en 

'sweatshops ' starten in China en 

Indonesië. Want daar zijn de lonen 13 
dollarcent per uur, net de helft van de 

hongerlonen op Haïti! En dat terwijl 

een arbeider op Haïti al duizend jaar 

moet werken wil hij bij elkaar verdie

nen wat Michael Eisner, president

commissaris van de Walt Disney 

Company, per dag verdient. De arbei

ders krijgen minder dan een half 

procent van de verkoopprijs van de 

Disney-pyjama's die ze maken. 

Het is maar dat u het weet. Niet alles 

is wat het lijkt. 
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Gratis 

bus 
In de maand juli namen in Hasselt acht keer 
zoveel mensen de bus als in dezelfde 
maand vorig jaar. Oorzaak: sinds 1 juli kost 
het gebruik van openbaar vervoer in deze 
Vlaamse stad geen cent. Het experiment 
van het rood-groene gemeentebestuur is 
daarmee meteen al een eclatant succes. Dat 
ligt echter niet alleen in de afschaffing van 
het buskaartje, maar aan een heel pakket 
van maatregelen om autoverkeer te weren 
en de stad vriendelijker in te richten voor 

Een tweede heel 
wit gratis? 
Neem de fiets! 
Onder het motto 'Met belgerinkel 
naar de winkel ' moedigt het ge

meentebestuur van Hasselt - sa
men met de plaatselijke mldden

stand - de inwoners aan om met de 
flets boodschappen te doen. Tenein
de de burgeriJ van het nut daarvan 
te overtuigen, gebruikt de gemeen
te een bijzonder argument. Burge
meester Stevaert: 'We hebben uit
gerekend dat om een brood te 
kopen In deze stad een gemiddelde 
verplaatsing nodig Is van vier kilo
meter. Dat kost met de auto 50 
frank. Wie fletst , koopt voor dat 
geld een tweede brood.' 

fietsers en voetgangers. 'Het busvervoer is 
drastisch gemoderniseerd,' vertelt Odette 
Buntinx, hoofd marketing van vervoers
maatschappij De Lijn in de Belgische pro
vincie Limburg. 'Het gratis rijden is het 
meest opvallende aspect voor de reizigers 
en de media, maar prioriteit voor ons is ei
genlijk het opvoeren van de kwaliteit en de 
frequentie van de ritten, om zodoende meer 
mensen in de bus te krijgen.' 

8 

De Vlaamse milieuactivist Dirk van Regen
mortel, werkzaam bij de Bond Beter Leef
milieu, is enthousiast over het Hasseltse 
experiment: 'Het gratis maken van het 
openbaar vervoer heeft als geïsoleerde 
maatregel weinig zin. Maar dit initiatief 
krijgt een enorme meerwaarde doordat het 
past in een totaalplan om het autoverkeer 
terug te dringen, het voorziet in de herin
richting van de ruimte op mensenmaat en 
het verhoogt het aanbod van het openbaar 
vervoer sterk.' 

Straks krijgen de bussen 
ook voorrang op het 

overige verkeer 

Odette Buntinx vertelt wat die extra maat
regelen in het openbaar vervoer behelsen. 
'De dienstverlening door De Lijn is verbe
terd. Er rijden meer bussen naar meer loca
ties. Vroeger reden er zo'n tien bussen in de 
stad, nu rijden er 27 nieuwe en moderne au
tobussen rond en hebben we voor het nieu
we net ook 34 nieuwe chauffeurs aange
trokken. Daarnaast hebben we het aantal 
bushaltes verdubbeld.' Belangrijk in het 
Hasseltse systeem is het station. Buntinx: 
'Het station fungeert als vervoersknoop
punt. Alle lijnen komen daar samen.' Daar
door was het mogelijk om de aansluitingen 
tussen buslijnen onderling en het belang
rijkste treinverkeer sterk te verbeteren. De 
maximale wachttijd tijdens het overstappen 
bedraagt nog slechts drie minuten. Elke 
vijf minuten vertrekken van het station 
kleine comfortabele en toegankelijke pen
delbusjes voor 22 passagiers . De pendel
busjes halen automobilisten op bij de gratis 
en bewaakte parkeerplaatsen aan de rand 
van de stad en vervoeren hen naar het sta
tion. Ook verzorgen de pendeldiensten snel 
vervoer van bezoekers aan het centrum: 
dagjesmensen, scholieren en werknemers. 
Om de toegankelijkheid voor gehandicap
ten te verbeteren maakt De Lijn in Hasselt 
gebruik van zogenaamde knielbussen. 
Hoewel het nieuwe openbaar-vervoersys
teem officieel op 1 juli van start ging, is een 
aantal geplande onderdelen nog in uitvoe
ring. Het computergestuurde verkeerslicht
beïnvloedingssysteem, waardoor bussen 
voorrang krijgen op het overige verkeer, is 
nog niet in gebruik. En een aantal overdek
te en verwarmde overstaphaltes moet nog 
gebouwd worden. 
Dirk van Regenmortel benadrukt nog een 
aantal andere aspecten van het Hasseltse 
experiment: 'Men heeft meer ruimte ge-
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maakt voor fietsers en voetgangers. Er wor· 
den fietsroutes aangelegd en fietsers kun· 
nen hun rijwiel gratis parkeren in centrale 

en bewaakte fietstallingen.' 

'Als het openbaar vervoer In 
heel Vlaanderen gratis was, 
lieten we de auto wel vaker 

thuis staan' 

Wat vinden de inwoners van Hasselt eigeu· 
lijk van het nieuwe openbaar vervoer? In 
een vol pendelbusje geven enkele van hen 
hun mening. Een oudere reiziger zegt: ' Ie· 
dereen rijdt graag gratis. Vroeger ging ik 
altijd met de auto naar het centrum, sinds 
kort ga ik met de bus. Mijn auto staat nu 
veilig op een parking buiten de stad en met 
de bus ben ik zo in het centrum. Als je het 
autogebruik echt wilt verminderen, dan is 
dit de methode. Wat mij betreft maken ze 
het openbaar vervoer in heel Vlaanderen 
gratis.' 
Een vrouw reist voor het eerst met de gratis 
bus: 'Wat mij opvalt is dat het zulke mooie 
bussen zijn. Bovendien doe ik er met de 
auto veellanger over om in het centrum te 
komen.' Een andere vrouw vult aan: 'Als ik 
mijn kinderen vroeger meenam met de bus, 
dan was dat haast niet te betalen. Toen was 
het goedkoper de auto te nemen. Maar te· 
genwoordig gaan we meer met de bus naar 
de stad. Als het openbaar vervoer in heel 
Vlaanderen gratis zou zijn, zouden wij veel 
vaker de auto thuis laten staan. Het pro· 
bleem in Hasselt is dan wel opgelost, maar 
als je naar Antwerpen wilt, moet je toch 
noodgedwongen met de auto. Het treinver· 
voer is heel slecht. De treinen zijn niet zo 
comfortabel, ze rijden niet stipt, ze rijden te 
weinig en het is bovendien duur. Het open· 
baar vervoer hoeft van mij niet helemaal 

Hokjesdenken 
afgeschaft 
Hasselt Investeert In projecten die 
de leefbaarheld in de stad sterk 
verbeteren. En doet dat dwars door 
alle beleidsterreinen heen. Volgens 
burgemeester Stevaert was dat 
alleen mogeliJk door het enge hok
jesdenken eerst af te schaffen. Ste

vaert: 'We hebben de verticale be
voegdheden van de schepenen afge

schaft. BIJ ons Is elke schepen be
voegd voor alles:' 
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'Gratis openbaar 
vervoer in heel 
Vlaanderen' 
Voor de Belgische groene partij 
Agalev Is het gratis openbaar ver
voer In Hasselt een Idee dat navol

ging moet krijgen In de andere gro
te en mlddelgrote Vlaamse steden. 
Omdat niet alle steden de financiële 
lasten kunnen dragen, pleit Agalev 
voor de Invoering van een goedkope 
mllleupas. Hierdoor zouden reizigers 
zeer voordelig gebruik kunnen ma
ken van bus en tram. De pas zou 

gratis moeten zijn voor kinderen 
jonger dan 12 jaar, zou de bestaan
de tarieven en abonnementen moe
ten vervangen en bruikbaar zijn In 
meerdere steden. 

gratis , maar het moet wel goedkoop, snel 
en comfortabel zijn. Als men daarvoor zou 
zorgen, zou het hele fileprobleem opgelost 
kunnen worden .' 

Zelfs de middenstand van 
Hasselt heeft de plannen van 
het gemeentebestuur omarmd 

Rotterdams SP-gemeenteraadslid Chris 
van Heumen en SP-wethouder Jules Iding 
uit Oss worden op het pittoreske stadhuis 
van Hasselt gastvrij ontvangen door burge
meester Steve Stevaert. Samen met de lo
kale directeur van De Lijn nam hij het ini
tiatief voor het nieuwe openbaar-vervoers
systeem. Stevaert legt uit hoe het tot het 
praakmakende experiment gekomen is . 

'Toen ik in januari 1995 burgemeester 
werd van deze stad, kwam ik erachter dat 
ons grootste probleem was, dat Hasselt de 
hoogste schuld had van alle Vlaamse ge
meenten . Ruim dertig procent van onze 
middelen ging op aan rente en aflossing. 
En veertig procent aan personeel. Wij had
den dus bijna geen geld meer om te bestu
ren. Onze rood-groene coalitie wilde een 
ecologisch verantwoord beleid gaan voe
ren. Maar dat werd dus noodgedwongen 
een sober en ecologisch verantwoord be
leid. Een andere uitdaging vormde de bij
zondere positie van Hasselt. Qua inwoners 
staat Hasselt- ruim 67.000 inwoners- op 
de 2lste plaats in België. Maar qua han-

Burgemeester Steve Stevaert: 'Gratis 

openbaar vervoer is niet meer dan de 
kers op de slagroom van de taart.' 

'We willen 
de mensen 

de stad 
teruggeven ' 
deis- en dienstenfunctie bevinden wij ons 
op de vijfde plaats! Dagelijks bezoeken 
37.000 studenten en scholieren de stad. Wij 
hebben een extreme centrumfunctie. Om 
economische redenen moesten wij er dus 
voor zorgen goed bereikbaar te blijven. 
Maar de stad moest ook leefbaarder wor
den. Als college van burgemeester en sche
penen kwamen we al snel tot de conclusie 
dat de aanleg van nieuwe wegen absoluut 
uit den boze was . Je kunt dan niet meer 
spreken van een ecologisch beleid. Boven
dien, waar had het geld daarvoor vandaan 
moeten komen?' 
Het gemeentebestuur besloot om geen der
de ringweg rond de stad aan te leggen, 
maar in plaats daarvan te kiezen voor meer, 
beter en grati s openbaar vervoer. De stad is 
daarmee ook goedkoper uit. Maar Hasselt 
ging nog verder. 
Burgemeester Stevaerts: 'We willen de stad 
teruggeven aan de mensen. Uit onderzoek 
bleek dat veertig procent van de automobi
listen niets te zoeken had in de stad. Dat 
zijn mensen die vanuit het noorden van 
Hasselt komen en naar het zuiden willen en 
daarom maar dwars door het centrum rij
den. Dat proberen wij met verkeersmaatre
gelen te ontmoedigen. Die mensen moeten 
over de huidige grote ring. Daarnaast zijn 
we bezig de kleine ring rond het centrum 
opnieuw in te richten. Dat moet een boule
vard worden, teruggebracht van vier naar 
twee rijbanen. Met daaromheen fietspaden, 

TRIBUNE 9 • 1.9 SEPTEMBE R 1997 

bomen en banken, alles voor de zwakke 
weggebruiker. Die boulevard krijgt ook 
eenrichtingsverkeer. ' 
Waar auto's uit het centrum geweerd wor
den, komt vaak de middenstand in verzet. 
Zo niet in Hasselt. Daar hebben de winke
liers inmiddels de plannen van het gemeen
tebestuur omarmd. Stevaert: 'Wij hebben 
grote infrastructurele werken in de stad, 
waarbij heel wat parkeerplaatsen sneuve
len, zonder dat er opstand van de midden
stand komt. Ik ben persoonlijk de mensen 
in de stad gaan overtuigen van de nieuwe 
aanpak, daar heb je geen dure reclamebu
reaus voor nodig.' 

'Hasselt maakt duidelijk dat 
goed openbaar vervoer geen 

extra kosten voor de 
samenleving met zich 

meebrengt' 

Maar is een dergelijk openbaar vervoers
systeem wel te betalen? Milieuactivist Dirk 
van Regenmortel: 'Het initiatief van Has
selt maakt duidelijk dat goed openbaar ver
voer geen extra kosten voor de samen
leving met zich meebrengt. Openbaar ver-

'Broodroof!' 
Terwijl de busreizigers dolenthou
siast zijn. klagen de taxichauffeurs. 
Zij betitelen het Hasseltse experi

ment als 'broodroof'. Volgens een 
woordvoerder van het taxibedrijf 
Citax 'Is de omzet aan het station 
alleen al met dertig procent ge

daald. ' HIJ rekent op ontslagen In 
de taxlbranche. 

voer zorgt ervoor dat er niet nóg meer on
veiligheid en milieuoverlast wordt afge
wenteld op kosten van de maatschappij. 
Het voorbeeld van de Duitse stad Keulen 
maakt dat ook duidelijk. In 1989 boekte het 
openbaar-vervoerbedrijf in die stad een 
boekhoudkundig verlies van 2,6 miljard 
frank. De Duitse hoogleraar Wilke rekende 
echter uit wat het bedrijf werkelijk pres
teerde. Zonder het OV-bedrijf zouden er 
meer auto's in de stad rijden, moet Keulen 
meer lawaai en stank slikken, brandstof 
verbruiken en ongevallen verwerken. Dit 
alles zou de plaatselijke overheid 48 mil
jard frank kosten . Openbaar vervoer is dus 
geen verliespost.' 
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Danig onder de indruk van het Hasseltse ex
periment, keerde de SP-delegatie huis
waarts. Ervan ovetrtuigd, dat wat ze gehoord 
en gezien hadden ook het Ei van Columbus 
is voor de Nederlandse situatie. 
SP-gemeenteraadslid Chris van Heumen, 
voegde de daad bij het woord. Samen met 
fractiemedewerker Patriek Keizer schreef 
hij een initiatiefvoorstel. Daarin wordt het 
Rotterdamse college van burgemeester en 
wethouders gevraagd te onderzoeken of de 
succesvolle maatregelen uit Hasselt ook uit· 
voerbaar zijn in Rotterdam. 
Van Heumen: 'Het verkeer op de 
Ruit van Rotterdam staat in de 
spitsuren geregeld vast. Als ge
volg hiervan kiezen talloze auto
mobilisten alternatieve routes 
dóór de stad in plaats van erom
heen. Het resultaat is: dichtslibbende door
gangsroutes, zoals de Maastunneltraverse, 
Schiedamsedijk en Maasboulevard. De 
woonwijken waar de verkeersopstoppingen 
zich voordoen, kampen met aanzienlijke 
overlast. Tot dusver zoeken de Stadsregio en 
het college van B en W de oplossing voor 
deze problemen in het aanleggen van nog 
meer asfalt. Zoals een vrije vrachtwagen
baan op de Ruit. Maar deze initiatieven dra
gen onvoldoende bij aan een leefbare stad. 
Wie in de spits een bezoekje brengt aan de 
Maastunneltraverse, ziet wat deze vier
baansweg aan overlast en opstoppingen tot 
in de wijde omgeving met zich meebrengt.' 

'Automobilistje pesten' 

Van Heumen heeft geen goed woord over 
voor het huidige mobiliteitsbeleid. 'Rijk en 
gemeente proberen het autorijden terug te 
dringen. Op zich is dat heel terecht, maar de 
maatregelen die zij nemen- zoals verhoging 
van de benzineprijs, rekeningrijden en hoge
re parkeertarieven - komen niet uit boven 
het niveau van 'automobilistje pesten' . Het 
openbaar vervoer is momenteel voor veel 
automobilisten geen reëel alternatief. Maar 
een beter, sneller en goedkoper openbaar 
vervoer biedt enorme mogelijkheden om de 
files tegen te gaan en het leefmilieu te verbe
teren. Allerlei bedrijvenlocaties, zoals de 
veelbesproken Maasvlakte, zijn nu niet of 
slechts bijzonder moeizaam te bereiken met 
het openbaar vervqer. Tram-, bus- en metro
lijnen sluiten nauwelijks op elkaar aan. 
Daardoor lopen overstaptijden nodeloos op 
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en wordt het gebruik van het openbaar ver
voer niet bevorderd. Om nog maar te zwij
gen van de constante prijsverhogingen ... ' 

'Drastische maatregelen' 

Volgens het SP-raadslid is het tijd voor dras
tische maatregelen: 'Willen we de congestie 
en de daarmee gepaard gaande economische 
schade, de milieuoverlast en de verkeerson
veiligheid terugdringen en tegelijkertijd de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad 
verbeteren, dan kan dat alleen door in te zet
ten op een fijnmazig, efficiënt, comfortabel 
en toegankelijk openbaar vervoerssysteem. 
Het experiment in Hasselt bewijst dat dat 
een reëel alternatief is voor het autogebruik 
op de korte en middellange afstanden.' 

'Denkomslag' 

Het SP-i niti atiefvoorstel wordt inmiddels 
gesteund door de fracties van Stadspartij , 
Rotterdams Belang, GroenLinks en de 
PvdA. Ook D66 zegt er niet onwelwillend 
tegenover te staan. 
Gevraagd om commentaar door TV Rijn
mond laat ook directeur Clayden van het 
Rotterdamse openbaar vervoerbedrij f RET 
weten wel iets te zien in het idee. Clayden: 
'Natuurl ijk vraagt hc:;t wel in een omslag qua 
denken over openbaar vervoer. Minister Jor
ritsma wil ook graag meer openbaar vervoer, 
maar zij wi l dat vooral door de vrije markt 
bereiken, terwijl di t experiment van iets to
taal anders uitgaat.' 

'Dat is nou precies de kern van 
het probleem,' zegt Jules lding, 
die als SP-wethouder in Oss on
der andere verantwoordelijk is 
voor het openbaar vervoer. 'Er 
is hier blindelings gekozen voor 
meer marktwerking, terwijl er 
nauwelijks geëxperimenteerd is 

met andere mogelijkheden. In Hasselt heb ik 
opnieuw kunnen vaststellen hoe goed het 
zou zijn om naar andere wegen te zoeken. 
Naar een integrale aanpak, waarbij je ook 
kijkt naar de leefbaarheid van de stad, naar 
de natuur, naar het terugdringen van stank 
en herrie. Maar als bestuur van een kleinere 
gemeente mag je het in Nederland niet eens 
proberen. Privatisering en een hogere kos
tendekkendbeid zijn als een dogma van bo
venaf opgelegd. Daar baal ik echt van, want 
wij zouden het zo graag anders proberen.' • 

Pillenstraat (kan 

geen kwaad), pil
lenstraat (kan geen 
kwaad), laat je 
speelgoed staan, 

trek je au ss i aan in 
pil/en straat. .. 
(Uit: Gabber med
ley van Gabbers 
voor Gabbers) 
De tekst hierboven tekent het 
gemak waarmee veel jonge
ren tegenwoordig drugs ge
bruiken. XTC slikken op hou-
separty's is de normaalste 

ne, cocaïne en am
fetaminen. Zij vor

men een ernstige 
bedreiging voor het 
leiden van een nor
maal leven. Een 
verbod op produc
tie en verkoop van 
deze middelen , be
halve voor medi

sche doeleinden, is dan ook 
gewenst. Voor andere midde
len zoals tabak, alcohol en 
cannabis lijkt een ontmoedi
gingsbeleid op zijn plaats. Dat 

zaak van de wereld. Een re- Henk vanGerven wil zeggen een totaal reclame
cent rapport van de GGD uit verbod, geen verkoop aan 
Noordoost-Brabant toont verontrusten- jeugdigen en beperkte verkrijgbaarheid. 
de cijfers over de toename van drugge
bruik. Het onderscheid tussen stad en 
platteland blijkt daarbij volledig te zijn 
verdwenen. Opvallend zijn ook de so
ciaal-economische ver-

Een intrigerende vraag is waarom de 
een nu wel verslaafd raakt en de ander 
niet. Volgens de huidige wetenschappe
lijke inzichten ontstaat een verslaving 

schillen. Roken en soft-
druggebruik komen 
twee maal zoveel voor 
bij VBO-scholieren dan 

Hoe kunnen we 
drugsverslaving 

voorkomen? 

als gevolg van een sa
menspel tussen ener
zijds genetische aanleg 
en anderzijds psycho
sociale omstandighe-

bij die van het VWO . 
Harddruggebruik zelfs ruim vijf maal zo
veel. Ook blijkt bij gezinnen met één 
ouder of waar beide ouders werken de 
risico 's voor de kinderen groter. 
Druggebruik is zo oud als de mensheid . 
Maar de manier waarop ertegenaan ge
keken wordt, is in de loop van de ge
schiedenis sterk veranderd. Tot ver in 
de vorige eeuw werd druggebruik gezien 
als een vrijwillige - maar zondige - keu
ze van het individu. Begin deze eeuw 
legde men de nadruk op de verslavende 
werking van de stof zelf. De 'droogleg
ging' in de VS in de jaren twintig is hier
van het sprekende voorbeeld. Alcohol 
leidt noodzakelijkerwijs tot verslaving, 
was het uitgangspunt. Dus moet het 
spul nergens meer verkrijgbaar zijn . De 
drooglegging mislukte. 
Beide visies zijn achterhaald. We weten 
nu dat niet iedere gebruiker van alcohol 
verslaafd raakt. Dat geldt in grote lijnen 
ook voor tabak, cannabis , cocaïne, 
slaap- en kalmeringsmiddelen , heroïne , 
amfetaminen en moderne synthetische 
middelen als XTC. Een totale oorlog te
gen drugs in de zin van 'drooglegging' is 
zinloos. Het gebruik van verdovende 
middelen is van alle tijden. Reëler is het 
elke drug op zijn schadelijkheid en ne
gatieve sociale effecten te beoordelen . 
Sterk verslavend zijn bijvoorbeeld heroï-
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den. Zo is er een kans 
van wel 40 procent dat een zoon van 
twee aan alcohol verslaafde ouders zelf 
ook verslaafd raakt. Ook bij kinderen 
met gedragsstoornissen en/ of aan
dachtstekortstoornissen (hyperactieve 
kinderen) is de kans op verslaving aan 
drugs op volwassen leeftijd sterk toege
nomen. 
Gelukkig zijn er ook beschermende fac
toren, zoals een goed sociaal netwerk, 
een warm gezinsklimaat, preventieve 
voorlichtingsactiviteiten op scholen en 
adequate hulpverlening. 
Ook sociaal-economische factoren zijn 
van invloed. En dat is niet vreemd. Door 
geldgebrek, een laag opleidingsniveau 
en werkloosheid ontbreekt het veel 
mensen aan een toekomstperspectief. 
Zelfverwaarlozing en verslavingsgedrag 
vinden bij hen een willige bodem. 
Vele ouders maken zich zorgen over het 
druggebruik onder jongeren. Een cate
gorisch verbod werkt doorgaans niet. 
Het is beter jongeren te wijzen op de ri
sico 's en een goede gezinssituatie te 
scheppen. Wie voldoende aandacht en 
warmte krijgt, loopt minder risico te ont
sporen. En denk ook aan het gezegde: 
goed voorbeeld doet goed volgen. • 

Bron o.a.: Etiologie en pathogenese van vers laving. 
Prof. dr. W. van den Brink. Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde, 16 december 1995. 
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Gelijke monniken 

W erkloze ex-wethouders 
moeten anders worden 

behandeld dan andere werk
lozen. Dat was drie jaar terug 
nog de mening van het college 
en de coalitiepartijen in Horst. 
De SP werd te vuur en te 
zwaard bestreden toen ze in de 
gemeenteraad pleitte voor 'ge
lijke monniken, gelijke kap
pen'. Maar deze zomer kwam 
daar plotseling verandering in. 
Op voorstel van het college zelf 
werd een nieuwe regeling voor
gesteld, waarbij uitgerangeerde 
wethouders zich voortaan, net 
als ieder ander, moeten in
schrijven bij het arbeidsbureau 
en voldoen aan de sollicitatie
plicht. De SP-fractie kon daar 
natuurlijk verheugd mee in
stemmen. De burgers krijgen 
ook uitgebreider klachtrecht. 

12 

Armoedebestrijding 
in Breda: 

een dode mus 

M ensen die langdurig van 
de bijstand afhankelijk 

zijn mogen in Breda voortaan 
tot 275 gulden per maand bij
verdienen. Een meevaller voor 
bijstandsgerechtigden? Dat 
blijkt in de praktijk nogal tegen 
te vallen. De lokale SP Hulp
dienst rekende enkele voorbeel
den uit, en kwam tot de conclu
sie dat er sprake is van regel
rechte misleiding. Een voor
beeld. Een alleenstaande van 
53 jaar met een kale huur van 
520 gulden per maand verdient 
met een krantenwijk 150 gul
den netto per maand bij. Maar 
tegelijkertijd raakt hij een deel 
van de huursubsidie kwijt, 
vervallen de kwijtscheldingen 
van diverse gemeentelijke be
lastingen en heffingen en be
taalt hij een hogere eigen bij
drage aan het ziekenfonds. Aan 
het einde van de maand heeft 
hij geen 150 gulden verdiend, 
maar is hij er ruim 27 gulden 
op achteruit gegaan! 
Inmiddels kent de SP-Hulp
dienst tientallen mensen in een 
vergelijkbare situatie. Gemeen
teraadslid Johan Kwisthout: 
'We hebben zelfs telefoontjes 

Strijthagen opnieuw bedreigd 
van medewer
kers van de 
sociale dienst 
gehad, met de 
vraag hoe ze dit 
probleem moe

Groener dan groen, noemt 
het college van Land

graaf haar plannen om land
goed Strljthagen om te tove
ren tot een publieke tuin. 
'Dat kan helemaal niet,' zegt 
Jeanny Berg, fractievoorzitter 
van de SP In de Limburgse 
gemeente. 'Want Strljthagen 
Is al een paradijs voor natuur
liefhebbers.' VIJf jaar geleden 
werd, na actles van de bevol
king, Strljthagen tot stiltege
bled verklaard. Het kasteel 
en een 7 hectaren groot land
goed worden nu opnieuw 
bedreigd door projectontwlk· 
kelaars. Jeanny Berg: 'Die 
tuinen moeten zo'n 300.000 
bezoekers per jaar trekken. 
En wat te denken van een 
evenementenboulevard met 
disco, automatenhal en me-

gabloscoop. Rust en natuur 
zijn dan voortaan ver te zoe
ken.' De SP heeft Inmiddels 
10.000 actiekranten ver
spreid en werkt hard aan het 
Inzamelen van handtekenin
gen. 'Strljthagen Is een stilte
gebied, en een eventuele 
nieuwe bestemming moet 
daarin passen. Tegen bijvoor
beeld een galerie In het kas
teel zouden wij geen enkel 
bezwaar hebben,' aldus Jean
ny Berg. 

ten aanpakken.' 
Inmiddels beginnen ook Groen
Links en de PvdA hun twijfels 
te krijgen. Kwisthout: 'Bij de 
komende begroting zullen we 
de kwestie weer aan de orde 
stellen. De regeling moet zo 
worden aangepast dat niemand 
er netto op achteruitgaat, of hij 
moet helemaal van tafel.' 

SP-nieuws, acties, opinies en 

discussies dagelijks vers op 

Internet: http://www.sp.nl 
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SP rekent op meer raadszetels 
in Boxmeer en Emmen 

We krijgen zoveel goede 
reacties binnen, straks 

gaan we nog naast onze schoe
nen lopen.' Fractievoorzitter 
Emile Roemer is duidelijk blij 
met de complimenten aan het 
adres van de SP-fractie in Box
meer. Vier jaar geleden kwam 
de SP hier voor het eerst in de 
raad, en meteen met twee ze
tels. In november worden in 
Boxmeer weer herindelings
verkiezingen gehouden en de 
partij staat er in de peilingen 
goed voor. 'Een tijdlang heb
ben we een minderheidscollege 
gesteund. Maar toen men zich 
niet hield aan de beloftes, bij
voorbeeld om de wachtlijst 
voor gehandicaptenvoorzienin
gen terug te dringen, hebben 
we die steun ingetrokken. Eer
lijk en consequent vasthouden 
aan je principes, dat is al opval
lend in de Boxmeerse raad. In 
november rekenen we op 3 of 4 
zetels,' aldus Roemer. 

Ook in Em
men verheugt 
de SP zich al 
op de verkiezingen die daar in 
verband met gemeentelijke 
herindeling eind oktober ge
houden worden. 'We gaan van 
twee naar zeker drie en mis
schien wel vier zetels,' zegt 
fractievoorzitter Hans van 
Rossem. In 1995 maakte de 
SP-fractie een schandaal open
baar over geknoei met declara
ties door topambtenaren. Toen 
de deksel eenmaal van de beer
put ging, bleek er ook sprake 
van valsheid in geschrifte en 
andere fraude. Het college 
moest aftreden en de burge
meester werd vervangen. 'Onze 
opstelling in deze crisis heeft 
voor veel goodwill gezorgd. 
Net als onze acties rond de 
OZB,' aldus Van Rossem. Het 
eerste verkiezingsbord hangt al : 
'29 oktober, woensdag gehakt
dag met verse tomaten '. 

Ongepaste vragen 
geschrapt 

Waar gaat u heen met 
vakantie? vraagt sinds 

juli een aantal sociale diensten 
op het formulier dat bijstands
gerechtigden elke maand moe
ten invullen. Na klachten van 
de SP liet de Registratiekamer 
weten dat gemeenten dit 'abso
luut niet' horen te vragen. 'So
ciale diensten hebben geen 
enkele reden om te willen we
ten waarheen hun cliënten op 
vakantie gaan,' aldus woord
voerder Crouwers van de Re
gistratiekamer. In Zevenaar en 
Schijndel hebben de protesten 
inmiddels tot succes geleid: het 
formulier is aangepast. In Ze
venaar werd ook duidelijk waar 
de bemoeizuchtige vraag van
daan gekomen is. Uitgeverij 
VUGA had nieuwe formulieren 
ontworpen, die de gemeente 
blindelings overnam. Mevrouw 
Van de Herk van de sociale 
dienst: 'In het vervolg zullen 
we beter opletten.' 

Woningvereniging 
Brunssum door de 

knieën 

Een groot succes, zo mag 
je het gerust noemen. De 

huurcommissie maakte echt 

korte metten met de woning

bouwvereniging,' zo ver

woordt Mleke van der Weljer, 

van de SP afdeling Brunssum 

het voorlopige resultaat van 

een bezwaarschriftenactie 

tegen Corporatie Wonen 

Brunssum (CWB). In 1996 

voerde de CWB vier procent 

huurverhoging door voor ruim 

200 woningen met fors ach

terstallig onderhoud. Een deel 

van de hulzen staat zelfs op 

de nominatie staat om te 

worden gesloopt. De verho

ging moet nu volledig worden 

terugbetaald. 

'Het gaat om zo'n dertig gul

den per maand, en dat over 

een periode van een jaar,' 

aldus Van der Weljer. Mede 

onder druk van de bezwaar

actles werd dit jaar geen 

huurverhoging opgelegd. 
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EINDELIJK GAAT Woning
bedrijf Amsterdam de 
klachten van zijn huurders 
afhandelen. Dit onder niet 
aflatende druk van de SP. 
Na een dure renovatie van 
60 woningen in Buitenvel
dert regende het klachten 
over tocht, schimmel en 
lekkages, maar het wo
ningbedrijf deed dat eer
der steeds af als 'zeuren'. 

DE ACHT raadsleden van 
de SP in Zoetermeer gaan 
als enige niet mee op een 
snoepreisje naar Nitra, de 
zusterstad in Slowakije. 
Volgens de overige par
tijen is het 'de gewoonte 
dat de gemeenteraad elk 
jaar een excursie onder
neemt' . De kosten voor 
gemeenschap bedragen 
zo'n 55.000 gulden. De 
deelnemers dragen zelf 
ieder tweehonderd gulden 
bij. 

DE RECHTER heeft de 
bewoners van de Rotter
damse sericeflats Maze
steyn in het gelijk gesteld. 
Met de SP vechten die al 
jaren aan dat de Stichting 
Ouderenhuisvesting FNV 
de huur van de algemene 
ruimte bij de kale huur 
optelde en jarenlang ook 
huurverhoging berekende 
over dat bedrag. De huur
ders kregen vorig jaar al 
gelijk van de huurcommis
sie, maar de huisbaas 
ging in beroep bij de rech
ter. Nu moet ze per bewo
ners zo'n 1300 guilden 
terugbetalen. 

I I 

I I 
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Zeg tegen Hans Dulfer nóóit dat hij zomaar 
jazz speelt. Dan steigert de wereldberoemde 
tenorsaxofonist. 'Ik wil als vooruitstrevend 
te boek staan', en dus laat hij zich ook geen 
eenvoudig etiketje opplakken. Wat haalt Dul· 
fer dan wel voor moois uit zijn instrument? 
Dit: Latinsoulfunkbebopswingpunkmetavant· 
garderockendiscocountryinvloeden. Mono
loog van een muzikale rebel, die de wereld 
verdeelt in twee simpele categorieën: goeie 
mensen en klootzakken. 

Hans 

'Ik wil maar niet 
in een hokje passen' 

Hans Dulfer (57) Is een van de 

meest markante figuren uit de 
Nederlandse jazzscene. Vanaf 1957 
heeft hij als tenorsaxofonist In 
tientallen bands gespeeld. Jaren
lang combineerde hij dat met ba
nen als autoverkoper, directeur van 
Paradlso of medewerker van Radio 

Stad Amsterdam. Inmiddels maakt 
ook zijn dochter Candy furore In de 

Internationale muzlekwereld. 

Uit een écht muzikale fa
milie kom ik niet. Maar op 
een gegeven hoorde ik 
jazzmusici spelen en ik 

zag als het ware hun vrijheid, hun onafhan
kelijkheid. Ze maakten zelf uit wat en hoe ze 
speelden. Dat stond me wel aan. En als je 
daarvoor dan op een sax moet blazen, nou 
oké, dan maar op een sax blazen. De jazz
musicus was vooruitstrevend, hip, anders 
dan anderen. Daarna is het muziek gewor
den voor conservatieve types die ergens aan 
bleven vasthouden. Sindsdien noem ik mijn 
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muziek geen jazz meer, want ik wil wél als 
vooruitstrevend te boek staan. Latinsoul· 
funkbebopswingpunkmetavantgarderocken· 
discocountryinvloeden is de term die ik zelf 
maar bedacht heb, om wat ik doe te om· 
schrijven. Maar in feite speel ik gewoon wat 
ik leuk vind. Inmiddels is daar ook house bij 
gekomen, ongeveer een doodzonde in de 
jazz. Jazz is altijd op z'n best geweest, als 
het was verbonden met 
actuele populaire mu-
ziek én met actuele so
ciale ontwikkelingen. De 
voorhoede van de Amerikaan
se burgerrechtenbeweging be
stond bijvoorbeeld uit jazzmuzi
kanten. In die tijd was men zowel 
muzikaal als politiek bezig. Als een van 
die elementen ontbreekt, is het fout. De 
huidige generatie kan wel jazz spelen, maar 
weet niks over de hedendaagse popmuziek 
of maatschappelijke omstandigheden. 
De samenleving is niet meer geënt op gene
ralisten zoals ik. Iedereen is tegenwoordig 
specialist. Weet van een klein gebied veel af, 

maar van de rest helemaal niks. Zo is de op
voeding in Nederland. Kinderen moeten op 
hun vijftiende al een specialisatie kiezen. 
Op het conservatorium wordt nu les gegeven 
door mensen die toegelegd zijn op een be
paalde stijl. Dus komen daar leerlingen van
af, die zo'n stijl tot in de perfectie beheer
sen, maar niet weten waar hij vandaan komt, 
of hoe hij refereert aan andere stijlen. Dan 
heb je ook niet door hoe je die stijl moet spe
len onder bepaalde omstandigheden. Jazz is 
juist heel communicatieve muziek. Je speelt 
het altijd weer anders. Afhankelijk van het 
publiek en de omstandigheden. 
Mijn dochter Candy weet wel hoe ze zich op 
het podium moet gedragen. Dat heeft ze van 
mij meegekregen. Ze kent ook geen angst 
voor grote sterren. Omdat ze thuis heeft ge
zien dat ook grote sterren dronken worden, 
de WC onderkotsen en vervolgens op de 
bank in slaap vallen.·Als je dat meegemaakt 
hebt, ben je niet meer bang voor die lui. En 
dat is heel belangrijk geweest. Zonder die 
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achtergrond is het allemaal veel moeilijker. 
Zelf kom ik vaak in de problemen, omdat ik 

tegen allerlei dingen aanschop. Aan de ene 
kant eren de Nederlandse cultuurpausen me 
als die eigenzinnige saxofonist die altijd wat 
bijzonders weet. Aan de andere kant krijg ik 
doordie eigenzinnigheid ruzie met iedereen. 
Want ik wil maar niet in een vakje passen, 
ben altijd opstandig gebleven. Niet zomaar, 

o m 
de op
standig
heid zelf. 
Maar omdat 
ik overal onzin 
zie gebeuren. 
Neem nu bijvoor- · 
beeld dat nieuwe 
VPRO-gebouw. Die twee 
architecten worden bewie
rookt. Als ik de baas was, liet 
ik ze oppakken en tegen de 
schandpaal zetten. Het gaat niet 
eens over de vraag of je het pand 
mooi of lelijk vindt, maar puur over de 
kwaliteit. Ik garandeer je dat er binnen zes 
weken doden vallen in die VPRO-studio. 
Want ze hebben het de mensen wel erg mak
kelijk gemaakt om van de trap af te donde
ren. Daar zijn twee charlatans bezig ge
weest. 
Weet je voor wie ik wél respect heb? Voor 
Bill Clinton! Een man met charisma. Al 
blijft hij natuurlijk gewoon een groenteman 
die omhoog geschoten is in de politiek. 
Maar hij beweegt zich gemakkelijk onder 
moeilijke omstandigheden. Toen hij in Rot
terdam was, zag je daar het voltallige Neder
landse kabinet overal tegenaan stuiteren, 
gekke dingen zeggen en maffe bekken trek
ken. De enige die normaal deed was Clinton. 
Dat vind ik mooi. Dijkstal is ook een goeie 

vent. Ik heb hem nog nooit saxofoon horen 
spelen. Mijn vrouw wel, die zegt dat hij er 

niets van kan. Maar ik heb Dijkstal wel eens 
horen drummen, en dat was lang niet gek. 
Hij doet gewoon, en dan mag hij van mij 
best foute beslissingen nemen. Hij kan ten
minste communiceren. Dat is al heel wat. 
Als je Lubbers zag, of al die andere idioten 
die we gehad hebben, dat zijn toch verknipte 

moment besluiten iets anders te gaan doen, 
nieuwe dingen te proberen. Daar ligt ook 

mij n bezwaar tegen subsidies aan individue
le muzikanten. Dat leidt vooral tot ruzies en 
belemmert nieuwe ontwikkelingen. Als je 
geld krijgt voor een bepaalde stijl, dan zul je 
daar niet zo gauw van afstappen. 
Zo is het ook buiten de muziek. In de jaren 
zeventig, begin tachtig, gaf de gemeente 

Amster
dam mil-

joenen uit 
aan buurthui

zen voor inte
gratie van minder

heden. Totale mis
lukking, daar kwam 

niemand. Maar in een 
tent genaamd 'De Kroeg' 

was een podium en daar 
kwam iedereen. Blanke en 

zwarte muzikanten, gewoon door 
elkaar. Na verloop van tijd kwam 

het buurtcomité klagen over geluids
overlast. Als ik nou kunstambtenaar 

was, zou ik zeggen: daar gebeurt wat - op 
muzikaal gebied, op sociaal 
gebied en op cultureel ge'Als je 

niet nadenkt 
bied - maar dat geeft ge
luidsoverlast. Nou, laten 
we het zaakje dan op onze 

over rekening geluiddicht ma

onzinnige ideeën, 
kom je nooit 

ken. Dan hebben we men
sen aan het werk en kunnen 
die ontwikkelingen door-
gaan. Het is maar een klein 
voorbeeld, maar zo zou ik 
met subsidie omgaan. De tot iets creatiefs' 

lui . . . Zo deel ik de wereld 
in: niet in blank of zwart, 

katholiek of mohammedaans, 
links of rechts, maar in klootzak

ken en goeie mensen. En mijn le
venservaring is, dat beide soorten over-

al doorheen lopen. Dus voor mij kan 
Dijkstal daarom een goeie vent zijn en die 
andere VVD' ers debielen. Dat schijnt niet te 
mogen, je moet ze allemaal goed of allemaal 
debielen vinden. Maar zo zit de wereld niet 
in elkaar. Vroeger was ik bij Radio Stad Am
sterdam veel bezig met krakers en zo. Auto
matisch was je dan links en moest je ook 
achter allerlei mafkezerij staan. Maar dat 
weigerde ik. Ik kwam alleen voor die kra
kers op. Ik hou er niet van om in een hokje 
gestopt te worden. Ik los het liever op mijn 
manier op. 
Onafhankelijk zijn, dat vind ik heel belang
rijk, ook in de muziek. En daarbij is het een 
groot voordeel als je - zoals ik - ook finan
cieel onafhankelijk bent. Ik kan gewoon elk 
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juiste omstandigheden ere
eren, iets wat op gang komt, ondersteunen. 
Want subsidie zet nooit zelf iets op gang. 
Met dat skaten hebben ze die ontwikkeling 
ingezien en zo ' n baan aangelegd. Daarvoor 
is nodig dat ambtenaren en politici midden 
in de maatschappij staan. Maar de lui die ik 
tegenkom .. . 
Als je problemen aan wilt pakken, moet je 
niet marginaal gaan prutsen, maar buiten 
alle kaders denken. Dan wordt de oplossing 
vaak heel eenvoudig. Een interviewer van 
Voetbal International vroeg me ooit hoe het 
voetbal nou interessanter gemaakt zou kun
nen worden. Ik zei: Je wilt doelpunten, snel
heid, combinaties en actie? Ga dan met twee 
ballen spelen. Dan wordt het pas spannend. 
Met kleine maatregelen bereik je nooit iets. 
In een ingezonden brief werd ik voor gek 
verklaard. Nou, dat zal wel. Maar het blijft 
een geweldig idee, toch? 
Als je niet nadenkt over 
onzinnige ideeën, kom je 
nooit tot iets creatiefs. 

15 



H et antwoord komt op een warme 
augustusavond van acht SP' ers die 
stuk voor stuk nauw betrokken zijn 

bij de gebeurtenissen op de werkvloer. Bui· 
ten tasten de geluiden van de Osse kermis 
naar openstaande ramen en deuren. Binnen 
in het SP-pand zitten Wim van Dorst (voor· 
zitter bedrijfsledengroep Industriebond 

FNV en OR-lid 
Philips Oss), Jan 
van Schaik (ka· 

derlid l 
Hans VI 

SP-kan 
Bouw
(kader~ 

zitter C 
(lid vet 

Mariet 
de Ges 



'arme 
rs die 
n zijn 
Bui

:!rrnis 
innen 
voor
bond 
R-lid 
1, Jan 
(ka-

derlid Industriebond FNV bij Hoogovens), 
Hans van Hooft (medewerker arbeidszaken 
SP-kamerfractie), Luc Klasen (kaderlid 
Bouw- en Houtbond FNV), Jef Kleijnen 
(kaderlid AbvaKabo, OR-lid Licom en voor
zitter Comité Behoud WSW), Patriek Keizer 
(lid vervoersbond FNV havens Rotterdam), 
Mariet Berendsen (voorzitter comité Stop 
de Gesubsidieerde Uitbuiting) en Jan Heer-

dink (kaderlid In
dustriebond FNV 
en oud-OR-lid 
Stork Hengelo). 

Van Hooft 
neemt het 
voortouw: 

'Het is een op
geblazen verhaal 

dat het goed 
gaat. De 

De baas 
verdient 

kapitalen, 
maar de 

buurman zit 
nog steeds 

thuis 
banengroei? Het totaal aantal gewerkte 
uren neemt nauwelijks toe. De groei zit in 
deeltijdwerk en flexbanen. De bestedings
groei? De bestedingen zijn jaren achterge
bleven en nemen nu toe door de hausse aan 
tweede hypotheken. De lage rente en de 
banken zetten de mensen aan de waarde 
van hun huis ten gelde te maken. Maar dat 
kan niet lang doorgaan. 
Gezinnen met één inkomen krijgen het 
steeds moeilijker. En hoe kun je het pol
dermodel een succes nemen als armoede 
en tweedeling toenemen? Praat maar eens 
met een langdurig werkloze.' 
'Of met iemand die via de banenpool- of 
melkertregeling aan het werk is, ' vult Be

rendsen aan. 'De extra banen waar paars 
zo trots op is, zijn gebaseerd op uitbuiting: 
volwaardig werk tegen een minderwaardig 
loon.' 
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'Als ik me voor vervroegd pensioen 
wil verzekeren, kost me dat 

honderden guldens per maand' 

De gespreksdeelnemers zijn weinig onder de 
indruk van een enquête van de Industriebond 
FNV waaruit zou blijken dat de meerderheid 
van de vakbondsleden alleen koopkrachtbe
houd vraagt, en geen grotere loonsverhoging. 
Keizer: 'Dat ligt er helemaal aan hoe je de 
vraag stelt. Als je wijst op enorme winsten en 
op het gegraai van iedereen aan de top en je 
vraagt: wil je er wat bij, nou dan weet ik het 
wel.' Van Dorst: 'Mensen zijn solidair met de 
buurman die werkloos is en dat is prijzens
waardig. Ze willen best wat inleveren om 
hem aan de slag te krijgen. Maar dat houdt 
een keer op. Ze zien de baas kapitalen verdie
nen, terwijl de buurman nog steeds thuis zit.' 
'Paars misbruikt het begrip solidariteit,' on
derstreept Klasen, die de loonmatiging geen 
lang leven meer toedenkt. 'Loonmatiging 
was een tijd te verkopen, maar nu niet meer. 
Je bent nog steeds een fors deel van je inko
men kwijt aan premies en belastingen, en je 
krijgt er steeds minder voor terug. In de bouw 
kon je een paar jaar geleden op je 57-ste de 
VUT in. Dat is afgeschaft. In plaats daarvlm 
wordt er nu gestoeid over pré-pensioen en dat 
soort zaken waar je extra voor moet betalen. 
Als ik me - ik ben nu 42 - voor vervroegd 
pensioen op m'n 57ste wil verzekeren, kost 
me dat honderden guldens per maand.' 

'Voor de blijvers komen er 
steeds meer verschillende 

functies bij. Dat levert stress op' 

Nederland kent de hoogste arbeidsproducti
viteit van Europa. De gesprekspartners wij
zen op de schaduwkant ervan: overbelasting 
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en stress. De ervaringen verschillen echter 
fors . Van Schaik gaat in op het beleid bij 
Hoogovens dat arbeiders all-round inzetbaar 
moeten zijn. 'In plaats van gespecialiseerde 
kraandrijvers heb je nu werknemers die alles 
moeten kunnen. Het gevolg: mensen zitten 
onervaren en met bibberende knieën in de 
kraan.' Van Dorst wil echter niets weten van 
'de goede oude tijd'. 'Bij Philips maakten 
veel mensen vroeger de hele week één en de
zelfde beweging. Nu werk je met hypermo
deme machines. Het werk is er interessanter 
door geworden, leuker.' 'Dat geldt misschien 
voor massaprodukten,' pareert Heerdink, 
'maar niet bij de grote machines die Stork 
maakt. Mensen worden eruit gegooid, waar
door er voor de blijvers steeds meer verschil
lende functies bijkomen. Dat levert stress op.' 
Ook op de sociale werkplaatsen wordt het 
werk steeds zwaarder, vult Kleijnen aan. 
'Daar heb je labiele mensen die één werk 
goed doen en daar trots op zijn . Die gaan ze 
nu onder druk zetten. Ze moeten twee of drie 
werkzaamheden aankunnen.' Van Hooft ver
telt over de ervaringen bij busbedrijf Van
com. 'De chauffeurs krijgen per team veel 
meer verantwoordelijkheid. Dat is prachtig: 
niet alleen rijden, maar ook roosters maken 
en beetje bedrijfsvoering. Tot er één ziek 
wordt. En nog één. Dan moet je de proble
men ook zelf op zien te lossen.' 

'Het bedrijfsrisico wordt In 
toenemende mate op het 
bordje van de arbeiders 

geschoven' 

Een ander onderwerp dat de tongen losmaakt 
is de flexibilisering van het werk. Heerdink: 
'Vaste werkweken bestaan niet meer. Als het 
druk is kun je bij ons verplicht worden tot 100 
uur extra te werken, zonder overwerktoeslag. 
Is het rustig, dan word je naar huis gestuurd 
en moet je de opengevallen uren later inhalen 
als onbetaalde overuren - op het moment dat 
het de baas uitkomt.' Keizer geeft een voor
beeld van flexibilisering in de Rotterdamse 
haven. 'Massagoed-overslagbedrijf EBS 

heeft er begin ditjaar 276 mensen uitgegooid. 
Bijna allemaal werken ze nog steeds bij EBS: 
70 monteurs via installatiebedrijf GTI, onder 
een andere CAO en tegen een lager salaris. En 
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'Bij ons kun je 
verplicht 

worden tot 100 
uur extra te 

werken, zonder 
overwerk
toeslag' 

de rest via de Stichting EBS. Die opereert als 
een uitzendbureau: is er even geen werk, dan 
betaalt de bedrijfsvereniging het loon. Ik 
noem dat misbruik van sociale voorzienin
gen. Nota bene door een bedrijf waarvan de 
moederondememing vorig jaar 2,1 miljard 
winst heeft gemaakt.' 
Ook Hoogovens besteedt veel werk uit aan 
'buitenfirrna's,' meldt Van Schaik. 'Omdat 
het echt te gek werd, is in de laatste CAO af
gesproken dat een deel van dat werk terugge
haald wordt. Maar ik zie daar bar weinig van 
terecht komen.' 
Kleijnen wijst op de flexibilisering bij de so
ciale werkplaatsen: 'Ondanks ellenlange 
wachtlijsten van gehandicapten die niet ge
plaatst worden, komen de uitzendkrachten 
met ladingen tegelijk binnen. Zogenaamd om 
tijdelijke pieken op te vangen. Maar ze zitten 
er gewoon structureel.' 
Van Dorst trekt de conclusie dat het bedrijfs
risico in toenemende mate op het bordje van 
de arbeiders wordt geschoven. Dat brengt het 
gesprek op de rol van de bonden. Waarom 
komen die niet wat feller op voor de belangen 
van hun leden? Klasen: 'De bond werkt te 
veel vanuit het centrale overleg om de uit
komsten daarvan vervolgens aan de leden op 
te leggen. Hoeveel vergeefse moeite heeft het 
bestuur van de Bouw- en Houtbond op het 
laatste congres niet gedaan om de leden te 
weerhouden van de eis dat de uitkeringen te
rug moeten naar 80 procent? Of neem de 
loonmatiging. Ik ben ervan overtuigd dat de 
meerderheid van de leden op de districtsver-
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gaderingen vóór een looneis van 5 à 6 procenl 
was. Toch heeft die eis niet eens de onderhan· 
delingstafel gehaald.' 

'Dat de vakbond zomaar de 
ziektewet heeft laten 

afschaffen, daar ben ik nóg 
pissig om' 

Kleijnen hekelt de compromissenpolitiek van 
de bonden: 'De weerstandskassen bulken van 
het geld. Dat moeten ze inzetten in de strijd 
voor goede arbeidsvoorwaarden.' Ktasen 
vraagt zich echter af hoe het zit met de he-

Solidair-dag 
SP' ers die actlef zijn In hun bedrijf 

bijvoorbeeld als OR-lid - en die wer
ken In de Industrie, de bouw, het 
vervoer of In een WSW-, melkert· of 
banenpoolbaan zijn van harte wel

kom op de Solidair-dag: zaterdag 18 
oktober In de Jaarbeurs In Utrecht. 
De dag Is bedoeld om ervaringen uit 

te wisselen en om te bespreken 
welke steun de SP haar actleve 
bedrijfsleden kan bieden. De organi
satie Is In handen van de acht 
SP'ers die In het artikel op deze 
pagina's aan het woord komen. 
Onderdeel van het programma zal In 
leder geval een bijdrage zijn van SP· 
kamerlid Jan Marljnlssen. 
De dag Is genoemd naar Solidair, de 
bedrijvenkrant van de SP die drie 

keer per jaar verspreid wordt op 
honderden bedrijven an bouwplaat· 
sen In heel Nederland. 
De Solidair-dag duurt van 11.00 tot 
16.00 uur. Deelname Is gratis. U 
moet zich wel voor-
af aanmelden. Dat 
kan biJ het SP· 
bureau, telefoon 
(010) 243 55 55. 

Daar kunt u ook 

terecht voor 
meer Informatie. 

reidheic 
Kleijne· 
aanstuu 
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reidheid van de leden om te gaan staken. 
Kleijnen: 'Die hangt ervan af hoe je de leden 
aanstuurt.' De vergelijking met België en 
Frankrijk wordt getrokken. Volgens Berend
sen zijn de bonden daar veel strijdbaarder. 
Van Hooft: 'Ik heb FNV-voorzitter De Waal 
horen zeggen dat zijn collega's uit die lan
den jaloers kijken naar wat de bonden hier 
zonder stakingen voor elkaar krijgen. Maar 
ik weet wel dat dáár de sociale zekerheid 
niet zo ver is afgebroken en dat privatiserin
gen zijn tegengehouden.' 
Een zaak die node gemist wordt bij de bon
den is een duidelijke stellingname in politie
ke kwesties die de belangen van de werk
nemers direct raken. Van Hooft: 'Ze baseren 
zich niet op een fatsoenlijke analyse van hoe 
de samenleving in elkaar zit. Neem Europa, 
hoe onduidelijk de bond daarover is. Terwijl 
het wel gaat om iets dat grote gevolgen heeft 
voor de arbeiders in dit Land.' Kleijnen: 'Dat 
de vakbond zomaar de Ziektewet heeft laten 
afschaffen, daar ben ik nóg steeds pissig om.' 
Van Dorst wijst erop dat de verantwoordelijk
heid hiervoor niet bij de bond ligt, maar bij de 
politiek. Toch erkent ook hij dat de vakbond 
'slappe knieën' te verwijten zijn. 
Ondanks alle kritiek zij n veel - en steeds 
meer - SP' ers actief binnen de vakbond. 
Hoe valt dat te rijmen? .Klasen: 'In de bouw 
is ruim de helft van de mensen georgani
seerd in de bond. Dan ben je als socialist 
toch een vreemde als je daar buiten gaat 
staan. En het heeft ook praktische voorde
len. Zeker in de chaotische bouwsector. Ik 
krijg bijvoorbeeld alle steun van de bond bij 
het opzetten van een ondernemingsraad in 
het bedrijf. Laatst werkte ik op een bouw
plaats waar een personenlift ontbrak die er 
volgens de CAO wel moest zijn. Door in
schakeling van de bond is ie er gekomen.' 
Kleijnen: 'Als actief bondslid kun je wat 
doen met je kritiek. Je kunt je verhaal kwijt 
en je wordt gehoord. Natuurlijk moet je je 
ook de vraag stellen of dat leidt tot resultaat. 
Maar dat moet geen reden zijn om op een 
afstandje te gaan kankeren.' 
Van Schaik: 'De bond moet beter en scher
per, maar het maakt wel degelijk wat uit dat 
er een bond is. Zonder arbeidersorganisatie 
zouden de bazen helemaal een loopje met 
ons nemen.' • 

In 1996 stelde Jo 

Weststate uit Vl is
singen scheeps
werf De Schelde 
aansprakelijk om
dat hij tussen 
1972 en 1989 me
sothelioom (as
bestkanker) heeft 
opgelopen bij het 

duiden géén veili

ge grens aan als 
het blootstelling 
betreft aan kanker
verwekkende stof
fen zoals asbest 
en benzeen. Dat 
vindt zijn oorzaak 
in de bijzondere 
omstandigheid dat 

bedrijf. De Schelde weigert 
de aansprakelijkheid te er
kennen. Weststrate zou op 
de scheepswerf helemaal 
niet aan asbest zijn blootge
steld. Bovendien , aldus De 
Schelde , hield men zich altijd 

Bob Ruers 

er enerzijds vanuit gezond
heidskundig oogpunt geen an
dere veilige grens is aan te ge
ven dan een absolute nulwaar
de (een verbod dus) en dat er 
anderzijds sprake kan zijn van 

aan de MAG-waarde en dus viel het be
drijf niets te verwijten. Heeft De Schel
de gelijk? 
Sinds 1976 kennen wij in Nederland 
een wettelijk systeem, waarbij vastge
steld wordt aan welke concentratie van 
gevaarlijke stoffen mensen blootge
steld mogen worden. Het vaststellen 
van deze maximaal 

een combinatie van techni
sche, economische en maatschappe
lijk/ politiek onhaalbaarbaarheden van 
een absoluut verbod. ' 
Al vanaf begin jaren 70 is in de SER fel 
gediscussieerd over een asbestverbod . 
Over de medische aspecten van asbest 
bestond weinig verschi l van mening. 
Maar om economische redenen verzet

aanvaarde concentra
ties (MAG-waarden) is 
vooral bedoeld ter be
scherming van werkne
me~ . Op~cheennutt~ 

Hoe je dood 
kunt gaan aan 
'veilige' MAC· 

waarden 

ten de werkgevers zich 
tegen elke vorm van 
verbod. In het ontwerp 
voor het Asbestbesluit 
(1975) stelde de rege
ring een MAG-waarde 

ge zaak, maar nader 
onderzoek leert dat je op de MAG-waar
den bepaald niet blind kunt varen. 
Allereerst is de huidige MAG-lijst veel te 
beperkt. Er staan bijna 700 stoffen op, 
terwijl in de praktijk met vele duizenden 
stoffen wordt gewerkt zonder dat onder
zocht is of die wel veilig zijn . 
De tweede voetangel zit in de manier 
waarop een MAG-waarde wordt vastge
steld. Eerst zoeken deskundigen naar 
een grenswaarde, de maximale concen
tratie van een stof waarbij geen kans 
bestaat op schadelijke effecten voor de 
gezondheid . Maar dan volgt nog een 
tweede fase in de MAG-procedure. De 
Sociaal-Economische Raad (SER) toetst 
het advies van de deskundigen op eco
nomische consequenties en praktische 
haalbaarheid. Vervolgens stelt de over
heid de grenswaarden wettelijk vast. 
Juist vanwege die 'economische toet
sing' moeten we de MAG-waarden met 
argusogen bekijken. Dat werd onlangs 
zelfs bevestigd door staatssecretaris 
De Grave van Sociale Zaken , in de brief 
die hij aan de Tweede Kamer stuurde 
over de asbestblootstelling in de Gan
nerberg. Hij schrijft: ' .. . MAG-waarden 
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voor van 2 vezels per 
cm3 , ter voorkoming van asbestose 
(een soort stoflongen). Maar ter voorko
ming van mesothelioom- long- en buik
vlieskanker die bij de minste asbest
besmetting al kan ontstaan - moesten 
werkgevers streven naar 'een zo laag 
mogelijke blootstelling'. Op de vraag 
wat dat betekende, antwoordde minis
ter Boersma: 'Zo laag als economisch 
verantwoord is.' 
Deze houding, die is volgehouden tot er 
in 1993 eindelijk een asbestverbod 
kwam, betekent niets minder dan: 'Wij 
vinden dat wij u als werknemer mogen 
blootstellen aan kleine hoeveelheden 
asbest, waarvan u geen asbestose zult 
krijgen . Dat u wellicht wél mesothelioon 
zult oplopen , vinden wij om economi
sche redenen verantwoord.' 
Jaarlijks maakt mesothel ioom nu hon
derden dodelijke slachtoffers. Slachtof
fers van een politiek die rendement be
langrijker vindt dan gezondheid. 
Ook De Schelde verschuilt zich tegen
over Weststrate achter de MAG-waarde 
voor asbest. Terwijl het bedrijf wist dat 
er maar één veilige manier is in de om
gang met asbest: niet mee werken. • 
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Onderwijsconferentie 

De tweedeling in het onder
wijs, de kloof tussen lei

ding en lesgevers en de sociaal
pedagogische taak van scholen. 
Daarover gaat de conferentie 
die de SP op zaterdag 27 sep
tember houdt in de Utrechtse 
Jaarbeurshal, onder de titel 
'Onderwijs vanuit socialistisch 
perspectief'. Met workshops en 
inleidingen van Jan Erdtsieck 
(de bekende columnist Ahas
veros) en Jaap Dronkers van de 
UvA. Deelname aan de confe
rentie, die duurt van 10.30 uur 
tot 16.00 uur, is kosteloos. Bel 
voor een uitnodiging en pro
gramma de SP: 010-2435555. 

Uden en Veghel 
blijven bestaan 

De klucht rond de samen
voeging van de Brabantse 

gemeenten Uden, Veghel en 
Boekel heeft op het laatste 
moment een happy end gekre
gen. Nadat de 1\veede Kamer 
al ingestemd had met de ophef
fing van de gemeenten, stak de 
Eerste Kamer daar toch een 
stokje voor. Zonder de inwo
ners te horen, hadden de ge
meentebesturen zelf gevraagd 
om samenvoeging. Nadat ech
ter bleek dat de inwoners er 
totaal niets in zagen, ging in 
Uden de VVD om, waardoor er 
een raadsmeerderbeid ontstond 
tégen samenvoeging. Vervol
gens liet Boekel weten dat de 
instemming afgedwongen was 
en dat men eigenlijk niet wilde. 
Toch besloot de 1\veede Kamer 
dat er één gemeente moet ko
men. Maar in de Eerste Kamer 
bleek alleen de PvdA nog voor. 
Als enige partij heeft de SP 
zich consequent in de gemeen
teraad van Uden en in de 1\vee
de en Eerste Kamer tegen de 
samenvoeging gekeerd. 
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Jongerenweekend 

P olitiek en plezier gaan 
prima samen op het SP

jongerenweekend op kampeer
boerderij Het Ooievaarsnest in 
Herksen (bij Zwolle). Van 
vrijdagavond 26 september tot 
zondagavond is er onder het 
motto 'Eén Europa of liever 
een menselijke toekomst' heel 
veel te doen: muziek, kamp
vuur, sport, spel, discussie en 
actie rond het thema Europa. 
Deelname kost drie tientjes 
inclusief overnachtingen, eten, 
koffie en thee. Geef je dus snel 
op: 010-2435555 . Voor meer 
info bel Emile (0485-577057) 
of Edwin (020-6116954. 

Milieu-Match 

Op 11 oktober vindt op 
initiatief van de SP een 

grote 'Milieu-Match' plaats in 
het Rotterdamse Maastheater. 
Een dag lang worden heikele 
milieuthema's aangesneden 
door o.a. minister Margreeth de 
Boer, Natuur en Milieu-direc
teur Ad van den Biggelaar, 
Club van Rome-lid Wouter van 
Dieren, SP-kamerlid Remi 
Poppe en een groot aantal mi
lieuwetenschappers. Op het 
programma staat ook een blik 
op de praktijk: een milieu
excursie per boot door de Rot
terdamse haven. Belangstel
ling? Bel 010-2435555. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
De SP maakt een snelle groei door, in sympathie, ledental en 
binnenkort hopelijk ook weer in gemeenteraads- en kamer
zetels. Om die groei bij te houden en te benutten is uitbreiding 
van onze administratie nodig. 

WIJ ZOEKEN 

een afgestudeerde 

HEAO/BE'er of MEAO/BA'er (VIM) 
met de nodige werkervaring, realiteitszin én veel sympathie 
voor de opvattingen en activiteiten van de SP. 

WIJ BIEDEN • • 
een leuke werkplek op onze Rotterdamse partijcentrale in een 
enthousiast team, dat hard werkt om de administratie van de 
SP op rolletjes te doen lopen en daarmee het politieke werk op 
lokaal en landelijk niveau te ondersteunen. 

Kennis van geautomatiseerde administratieve systemen, een 
analytische instelling en goede communicatieve vaardigheden zijn 
nodig voor deze functie. Het werk bestaat met name uit planning 
en controle, het mee opstellen van begrotingen en meerjaren
planningen, administratieve organisatie en het verzorgen van 
interne en externe rapportages. 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar de 
Socialistische Partij ter attentie van Marga van 
Broekhoven, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Theo 
Cornelissen, (010) 243 55 46. 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
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Italiaanse 
toestanden in 

Amsterdam 
I n de discussie rond het mil-

joenendebäcle van het Am-
sterdamse Gemeentelijk Ver-
voerbedrijf (GVB) is de onder· 
ste steen nog niet boven, con-
eludeert SP-
raadslid 
Harryvan 
Bommel. Al 
jaren eist de 
Amsterdam-
se gemeen-
teraad op-
heldering 
over de rol van de wethouders, 
onder andere bij de misleiden-
de GVB-begroting van 1994. 
Op 3 september zou het eind-
debat over de kwestie moeten 
plaatsvinden, op basis van een 
rapport van Rekenkamerlid 
Havermans, oud-burgemeester 
van Den Haag. Van Bommel 
wees echter op het bestaan van 
een andere versie van het rap-
port-Havermans, waarin op 
basis van dezelfde feiten veel 
hardere conclusies getrokken 
worden. Van Bommel- die 
vrijwel als enige inzage had in 
het alternatieve rapport - eiste 
openbaarmaking ervan en uit-
stel van het debat. De raads-
meerderheid ging echter ak-
koord met de uitleg dat de 
wethouders weliswaar onjuiste 
informatie verstrekt hebben, 
maar niet met opzet. Van Bom-
mei: 'Dit zijn Italiaanse toe-
standen waarbij mensen elkaar 
de bal toespelen en schuldigen 
uit de wind houden.' 

V;, 
gen in 
Koxn 
langs : 
boem 
stem IJ 
- Ho. 
'Oven 
gen m 
raadsf 

I 

tuigd. 
zetels 
raads\ 

op fo~ 
waar1 
beleef 
de SPI 
ken 01 

rukk~ 
-Wc 
zetelsl 
'Met : 
het gt 
den e1 
nogb 
verde 
doelt 

zings: 
derlru 
- Wt 
verkio 
'We1 

air. 
i 

T: 
ter J: 
de gi 

het c 
pagn 

wete 

ken11 
het' 
ke b 
In al\ 

I edel 
level 



11 

N2 
N3 

mil
Am
/er
•nder
;on-

ders, 
den-
94. 
nd
:ten 
een 

d 
!ster 
1el 
1 van 
·ap
J 

eel 
:en 

d in 
is te 
uit-
s-

lis te 
1, 

om-
:-
ca ar 
gen 

SP stelt doelen voor maart en mei: 
Vijf en vijftig zetels erbij! 

Voor de SP is de campagne voor de 
gemeenteraads- en kamerverkiezin

gen in 1998 begonnen. SP-secretaris Tiny 
Kox maakt momenteel een rondgang 
langs alle partij-afdelingen voor overleg 
hoe maximale winst te halen is uit de 
stembusslagen van 4 maar t en 6 mei '98. 
-Hoe is de stemming in de partij? 
'Overal wordt op winst gerekend. We krij
gen meer stemmen, meer zetels en meer 
raadsfracties. Daar is iedereen van over
tuigd. Loon naar werken! Vijftig 
zetels erbij wordt de inzet bij de 
raadsverkiezingen. We rekenen 
op forse groei in de grote steden, 
waar we in 1994 onze doorbraak 
beleefden. Maar ook daar waar 
de SP al een grote partij is, den
ken onze afdelingen verder op te 
rukken. Dat belooft heel wat.' 

-Is dat niet erg optimistisch? 
'Natuurlijk- maar ook realistisch. Ik wijs 
erop dat eind 1993, een half jaar voor de 
kamerverkiezingen, de SP pas voor het 
eerst met één zeteltje in de peilingen te 
voorschijn kwam. Zoals bekend haalden 
we er twee. Nu geven diezelfde peilingen 
ons al vijf zetels. En we hebben nog meer 
dan een half jaar tijd om veel meer mensen 
naar ons toe te halen.' 
- Peilingen zijn geen verkiezingen ... 

- Wat is het belang van vijftig 

zetels erbij? 
Tiny Kox 

'Daar weet ik alles van. Maar we 
slagen er steeds beter in om de 
sympathie voor onze partij struc
tureel vast te houden. Kijk maar 
eens naar onze sensationele le
dengroei sinds 1994. Toen had
den we 17.000 leden, nu zitten 
we bijna op 22.000. Het binnen
halen van veel meer stemmen 
gaat komend jaar ook lukken. 
Daarvan ben ik volstrekt over-

'Met meer mensen in de raad kunnen we 
het gemeentelijke beleid sterker beïnvloe
den en acties van m~nsen buiten de raad 
nog beter ondersteunen. Lokale winst is 
verder van groot belang om ons tweede 
doel te realiseren: een daverende verkie
zingsoverwinning op 6 mei 1998, als Ne
derland een nieuwe Tweede Kamer kiest.' 
-Wat is de verwachting voor de kamer
verkiezingen? 
'We gaan voor vijf zetels erbij in mei.' 

Binnenkort op uw deurmat: 
grote SP leden-enquête 

Tegelijk met deze Tribune ontvangen 
alle SP-leden een oproep van voorzit

ter Jan Ma rijnissen om mee te doen aan 
de grote SP leden-enquête. Mede met 
het oog op de komende verkiezingscam
pagnes wil de partij zo goed mogelijk 
weten wie de SP-leden ziJn, waar hun 
kennis en kunde ligt, hoe zij zelf tegen 
het werk van de partij aankljken en wel
ke bijdrage zij kunnen en willen leveren 
In allerlel partij-activiteiten. De laatste 
leden-enquête vond plaats In 1992 en 
leverde heel veel nuttige Informatie op. 

tuigd - en ik weet dat er in andere partijen 
ook zo over wordt gedacht: de SP gaat 
winnen.' 
- Wie moeten de nieuwe kamerfractie 

gaan vormen? 
'Daarover beslist de Partijraad pas als de 
afdelingen gehoord zijn. Jan Marij nissen is 
bereid opnieuw de lijst te trekken en Remi 
Poppeis ook in voor een tweede termijn in 
de Kamer. Het Partijbestuur stelt voor om 
na hen Jan de Wit, Agnes Kant en Harry 
van Bommel hoog op de lijst te zetten. Jan 
de Wit is nu lid van de Eerste Kamer. 
Agnes Kant en Harry van Bommel kennen 
het Haagse handwerk ook, als medewer
kers van de Tweede-Kamerfractie. Alle drie 
hebben ze de leerschool van het werk in de 
afdelingen en het raadslidmaatschap met 
succes doorlopen. Partijbestuur en afdelin
gen denken nog na wie er verder gezicht 
kunnen gaan geven aan onze kandidaten
lijst. Natuurlijk zijn ook suggesties van 
onze leden welkom. De uiteindelijke be
slissing over de lijst ligt bij de Partijraad, 
ons hoogste orgaan. In december hakt die 
de knopen door. Dan wordt ook het verkie
zingsprogramma vastgesteld. Het concept 
wordt nu in de afdelingen besproken.' 
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'Ik heb het gevoel dat ledereen gek Is 
geworden, ledereen Is raar, technocra
tisch rechts geworden. Paars. Ik voel 
me verwant met die oude jongens van 
toen, zoals ze töen waren. ' 

komiek Rowan Atkinson 
(over Britse humor) 'Britten vinden 
het niet erg om belachelijk gevonden 
te worden. We kunnen ook moelte
loos gemeen zijn en hoeven niet ge
liefd te zijn. Amerikanen vinden het 
heel belangriJk om aardig gevonden 
te worden, om over te komen als 
warm and lovlng peop/e. WIJ geven 
daar niet zoveel om. En Mr. Bean al 
helemaal niet.' 

Hans Dijkstal minister van Bin
nenlandse Zaken 

'Weet je dat ik soms drie keer op één 
dag op het torentje van Wim Kok zit. 
Daar heb Ik het best druk mee.' 

min. v. 
Landb. 

Jozias van Aartsen 
'len Dales had een verschrikkelijke 
hekel aan stukken lezen. Ik heb toen 
aangeraden een paar dingen die ze 
echt moest weten op een band In te 
spreken met daartussen stukjes klas
sieke muziek, want daar hield ze van. 
'En?' vroegen we de volgende dag. 
'Goede muziek,' zei zei.' 

Karel van Miert eurocommis
saris, België 

'Het Is mijn overtulging dat de euro 
zal lelden tot een Europese economi
sche regering.' 

uitgever van 
o.a. Time Don Logan 

'Weet je wat een modern medium Is? 
Een tijdschrift! Het Is draagbaar, heeft 
geen batterijen of lichtnet-aansluiting 
nodig en je kunt er gerust koffie op 
morsen zonder dat de Inhoud onmid
dellijk verdwijnt.' 

Bronnen: Vrij Nederland, Telegraaf, 
Veronica, Elsevier, HP/de Tijd, Adformatie 
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' Hoe een 

leger stakers 
van UPS 

een belofte 
waarmaakte 

' 
Na één van de grootste stakingen uit de 
geschiedenis van de Verenigde Staten 
hebben de 300.000 werknemers van Uni· 
ted Parcel Service (UPS) volop reden om 
feest te vieren. De directie van het reus
achtige verzendbedrijf is na drie weken 
door de knieën. Die overwinning - voor on
mogelijk gehouden - betekent een keer
punt in de Amerikaanse vakbondsstrijd. 

gustus neergelegd wordt na het volledig vast· 
lopen van de onderhandelingen, is de eensge· 
zindheid en vastberadenheid enorm. UPS zelf 
moet toegeven dat er in het hele land niet 
meer dan vier- à vijfduizend werkwilligen 
zijn. Steun krijgen de stakers onder meer van 
de 2000 piloten van het bedrijf- niet aange· 
sloten bij de bond en zelf sinds december 
1995 aan het werk zonder contract. En van 
een meerderheid van de Amerikaanse bevol· 
king, ook al worden velen gedupeerd doordat 
niet langer dagelijks 12 miljoen pakjes 'gega· 
randeerd binnen 24 uur' hun weg vinden naar 
de geadresseerden. 

Niets kan de eengezindheld 
breken. Ook niet de dreiging 
om alle stakers te ontslaan estakers buiten de poorten van UPS in New 

~ork en Chicago halen hun neus op voor hun 
bazen. 'Ze rijden nu zelf in bestelbusjes rond 
om te laten zien dat er tóch nog gewerkt 
wordt. Gierige klootzakken! Ze geven ons 
een loon aar we niet van kunnen leven. 
Maar we zullen ze klein krijgen!' 
Vooral de deeltijdbanen zijn een doom in het 
oog van de staker . Het uurloon van de part
timers, die er vaak al vele jaren werken, be
draagt slechts 16 gulden bruto. Nog niet de 
helft van wat iemand met een volledige baan 
verdient. Liefst 60 procent van het UPS-per
soneel heeft een deeltijdcontract, terwijl er 
zóveel werk is dat zij vaak een volledige 
weektaak hebben. De laatste jaren neemt 
UPS bijna uitsluitend nog part-timers aan. 
Bovendien besteedt de multinational arbeid 
uit aan andere bedrijven die nog goedkoper 
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zijn. Geen wonder dat UPS - met 1700 vesti
gingen in de VS en een marktaandeel in de 
pakketpost van 80 procent - jaarlijks 2 mil
jard gulden winst maakt. 

Pogingen van UPS om de aandacht af te lei· 
den van de deeltijd-kwestie, falen . Evenals 

Vierentwintig uur per dag pos-
ten de stakers aan de poorten. 
Hun vakbond, de Teamsters, 
heeft de actie zeer gedegen 
voorbereid. Al sinds maart is 
duidelijk dat de directie van 
UPS niet verder wil gaan dan 
1000 full-time banen erbij. De 
bond bespreekt maandenlang de 
eisen en de te volgen taktiek met 
de 185.000 leden bij UPS, die 
zich ook persoonlijk op een sta
king voorbereiden. Grote uitga
ven worden maar even uitge
steld. Als het werk dan op 3 au-

Asociale kampioenen 
Ook Nederland kent vijf UPS-distributiecentra, 
met 500 werknemers. In heel Europa zijn er 
dat 20.000. 'UPS is een van de meest asociale 
bedrijven die we kennen,' zeggen de Team
sters Andy Banks en David Dethrow, die door 
Europa toerden om tot solidariteit met de sta
kers op te roepen. 'Ze zijn kampioen in deel
tijdcontracten, flexibiliteit, belastingontduiking 
en anti-vakbondshouding. Die Amerikaanse 
ellende exporteren ze ook naar Europa. ' 
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de oproep aan de regering-Clioton om de 
noodtoestand uit te roepen 'vanwege de 
enorme schade die de staking toebrengt aan 
de economie'. Niets kan de eensgezindheid 
breken. Ook niet de dreiging van UPS alle 
stakers te ontslaan t<n werkwilligen van bui
ten aan te nemen. 
Dat Clinton de staking niet verbiedt (wat 
hij wel deed bij twee andere stakingen dit 
jaar) heeft alles te maken met de groeiende 
oppositie die hij ondervindt vanuit de vak
bonden. Teamster-leider Tom Carey is een 
groot tegenstander van NAFTA, het vrij
handelsverdrag met Canada en Mexico, dat 
in de VS al tienduizenden banen heeft doen 
sneuvelen. Zonder steun van de drie mil
joen Tearusters en hun aanhang is Clinton 
redelijk kansloos om zich door vice-presi
dent Al Gore te laten opvolgen bij de vol
gende verkiezingen. 

Na 18 dagen worden vrijwel alle eisen van de 
UPS-stakers ingewilligd. Dankzij hun stand
vastigheid en de brede steun die ze ondervin
den. UPS moet toezeggen in de komende vijf 
jaar 10.000 full-time banen te scheppen. De 
lonen van de part-timers gaan in dezelfde tijd 
met ruim 8 gulden per uur omhoog, die van 
de full-timers met 6 gulden. Iedereen gaat er 
dus op vooruit, terwijl de verschillen kleiner 
worden- een belangrijke doelstelling van de 

bond. Daarnaast zal UPS premie blijven stor
ten in het pensioenfonds van de vakbond en 
zich niet daaruit terugtrekken en een eigen 
fonds oprichten, zoals eerder dreigde. 

De Amerikaanse 
arbeidersklasse heeft de buik 
vol van de neoliberale politiek 

Niet alleen de eensgezindheid en het grote 
succes maken deze staking tot een mijlpaal 
in de Amerikaanse vakbondsgeschiedenis. 
Het is voor het eerst in vijftien jaar dat er 
'offensieve' eisen ge
steld worden voor verbe
tering van de arbeidsver
houdingen. Alle andere 
stakingen in die jaren 
waren louter defensief: 
tegen bedrijfssluitingen 
en slechtere arbeids
voorwaarden. Daarmee 
lijkt het erop dat de 
Amerikaanse arbeiders-

2l 
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klasse de buik vol heeft van de neoliberale 
politiek die door Ronald Reagan begin jaren 
tachtig werd ingezet en die geleid heeft tot 
ongekende loonsverlagingen aan de ene 
kant en waanzinnige verrijking aan de ande
re kant. UPS was een toonbeeld daarvan. 
De herleving van de vakbondsstrijd heeft 
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ook alles te maken met de frisse wind die in 
de vakfederatie AFL-CIO waait. Twee jaar 
geleden koos die een nieuwe leiding- onder 
voorzitterschap van Joho Sweeney - die 
voor de verandering géén banden heeft met 
de maffia, de CIA of de multinationals. 
Sindsdien komt de federatie langzaamaan 
terug van de koers van pure belangenbehar
tiging voor de eigen leden en wint ze aan 
strijdbaarheid. Het succes van de Tearusters 
zou weleens kunnen leiden tot een forse ver
snelling van dit proces. Solidariteit begint 
weer te leven in het land waar dat begrip al

lang begraven leek. En de 
vakbond komt niet alleen 
op voor goede arbeids
voorwaarden, maar durft 
ook de tanden te laten zien. 
Met succes! Een waar 
keerpunt voor een natie, 
waar de 'ongekende moge
lijkheden' slechts voor een 
elite waren weggelegd. • 

SP-voorzitter Jan Marljnlssen laat zich 
door postende stakers aan de poort van 
UPS informeren over het verloop van hun 

actie. Marijnissen bracht in augustus 
een werkbezoek aan de Verenigde Sta
ten samen met Geert van Amstel, de 

schrijver van dit artikel. 
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Is het terecht dat automobilisten aan
sprakelijk gesteld worden bij elk ongeluk 

met een fietser? 

'Gevoelsmatig is dat voor automobilisten natuurlijk 
heel raar. De ANWB voelt meer voor een systeem 
waarbij alle slachtoffers, los van de schuldvraag, al-

tijd meteen schadevergoeding krijgen, dus ook de automobi
list. En dan moeten daarna de verzekeringsmaatschappijen 
onderling maar rustig uitvechten wie nou uiteindelijk moet 
betalen.' 

Is het een goed Idee dat ook fietsers die van rechts ko
men voorrang krijgen? 

'In principe is dat geen verkeerd idee. Maar dat wil niet zeg
gen dat je zoiets nou meteen morgen al moet invoeren als 
algemene regel. Engeland is in dat opzicht een goed voor
beeld. Daar wordt voor elke kruising aangegeven wie er pre
cies voorrang heeft. Dat is ook veel genuanceerder dan een 
algemene regel.' 

Moet er prioriteit gegeven worden aan de aanleg van 
meer en betere fietspaden? 

'Op zich wel. Er zouden meer fietspaden moeten komen, 
maar daar horen dan ook stallingsmogelijk:heden bij. En ook 
het diefstalprobleem moet dan beter worden aangepakt. 
Mensen pakken nu niet de fiets, omdat het risico dat ie wordt 
weggehaald, zonder goede stallingsmogelijk:heden behoor
lijk groot is.' 

Zouden fietsers een helm moeten dragen? 

'Veel discussie over helmplicht heeft te maken met onmacht 
of onwil om die zwakkere weggebruiker een beter bescherm
de plek op de weg te geven. Als je dat wel doet, is die helm
plicht niet nodig. En het kan tegengesteld zijn aan het streven 
om mensen uit de auto te halen. Als mensen die helm echt 
niet zien zitten, dan gaan ze dus niet op de brommer of de 
fiets en nemen ze toch weer de auto. Wij vinden een helm
plicht voor fietsers en snorfietsers momenteel dus niet zo ur
gent.' 

Moet de maximum snelheid binnen de bebouwde kom 
naar 30 kilometer per uur? 

'Dat vinden wij wat ongenuanceerd. De ANWB kan zich 
voorstellen dat op sommige plaatsen een limiet van 30 wordt 
afgesproken, maar niet zomaar in de hele binnenstad. Op an
dere plaatsen kan dat ook heel goed 50 of zelfs 70 zijn. Een 
efficiënt verkeerssysteem vraagt om wat meer differentiatie 
in de maximumsnelheden.' 

Moeten binnensteden autovrij worden gemaakt? 

'Zomaar autovrij maken van de binnenstad, dat vind ik te 
algemeen gesteld. Er wonen in die binnensteden ook mensen 
die auto's hebben en hun huis willen bereiken. En er zijn 
winkels die bevoorraad moeten kunnen worden. Autoluw 
maken moet ook slimmer aangepakt worden. Als je ergens 
met de auto aankomt, moet je die goed kunnen parkeren en 
vervolgens kunnen overstappen op het openbaar vervoer. De 
kreet 'alle binnensteden moeten autoluw', dat gaat mij te 
ver.' 

Is er strenger toezicht nodig op de technische staat van 
fietsen en de rijvaardigheid van fietsers? 

'Justitie zou beter moeten controleren of fietsen technisch in 
orde zijn. Maar het is nog maar de vraag of verkeers
onveiligheid wordt veroorzaakt door een slechte technische 
staat van een fiets. Met slechte verlichting is dat wel heel 
duidelijk. Fietsers moeten in ieder geval maken dat ze goed 
zichtbaar zijn.' 

is directeur van de ANWB, 
waar 3,2 miljoen 

automobilisten bij zijn 
aangesloten. Hij vindt het 

plan om automobilisten 
aansprakelijk te stellen voor 

alle ongevallen met fietser 
'gevoelsmatig raar'. Wel 

moeten er meer fietspaden 
komen en mogen fietsers van 

rechts in principe best 
voorrang krijgen. Een 

autoluwe binnenstad is voor 
hem een te algemene kreet. 
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is directeur van de 
Fietsersbond ENFB, waarvan 
zo'n 35.000 fietser lid zijn. 
Hij vindt de aansprakelijkheid 
van automobilisten bij 
ongevallen met een fietser 
een logisch gevolg van het 
grotere risico dat zij in het 
verkeer opleveren. Verder wil 
hij graag een maximum
snelheid van 30 in delen van 
een autoluwe binnenstad. 
Gelijkwaardigheid van 
fietsers is zijn lijfspreuk. 

Is het terecht dat automobilisten aan
sprakeliJk gesteld worden biJ elk ongeluk 
met een fletser? 

'Nou, dat is niet bij elk ongeval zo. Bijvoorbeeld als 
een fietser zich roekeloos gedraagt. Maar omdat het 
rijden in een auto een groter risico voor het verkeer 

oplevert, wil de overheid de fietsers beschermen en wordt 
de automobilist aansprakelijk gesteld. Dat vinden wij een 
hele goede zaak.' 

Is het een goed Idee dat ook fletsers die van rechts ko

men voorrang krijgen? 
'Jazeker. Het is sowieso belangrijk dat fietser gelijkwaardig 
aan andere verkeersdeelnemers behandelt worden. Wel zal 
dan op kruising de voorrangssituatie duidelijker moeten 
worden aangegeven dan nu het geval is . Als automobilisten 
rekening kunnen houden met snelle auto's en motors die 
van rechts komen, dan kunnen ze dat ook met de langzame
re fietsers.' 

Moet er prioritelt gegeven worden aan de aanleg van 
meer en betere fietspaden? 

'Niet per se aan fietspaden . Het gaat erom dat de inrichting 
van de verkeersruimte zodanig is dat fietsers daarmee goed 
uit de voeten kunnen. Dan moet de ruimte voor auto 's be
perkt zijn, in fysieke zin, maar vooral in hun snelheid. En 
waar je aan de snelheid van de auto's niets kunt doen, bij
voorbeeld bij grotere doorgaande wegen, daar zijn fiets
paden hard nodig.' 

Zouden fletsers een helm moeten dragen? 
'Moeten is wat ons betreft niet aan de orde. Wel zou je be
paalde risicogroepen kunnen stimuleren een helm te dra
gen. Bijvoorbeeld wielrenners in groepen of jonge kinde
ren. Maar als je het verplicht gaat stellen, is het risico ont
zettend groot dat het fietsgebruik afneemt. En dat willen we 
natuurlijk niet.' 

Moet de maximumsnelheld binnen de bebouwde kom 
naar 30 kilometer per uur? 

'Ja, daar zijn wij erg voor. Weggebruikers kunnen dan meer 
rekening houden met elkaar. En als er toch nog iets misgaat, 
zijn de gevolgen van de klap minder ernstig. Bewoners wil
len ook graag dat in hun wijken de snelheid wordt terugge
bracht tot 30 kilometer per uur. Maar er zullen natuurlijk 
altijd een aantal doorgaande wegen overblijven waar harder 
gereden mag worden.' 

Moeten binnensteden autovrij worden gemaakt? 

'Als algemene maatregel gaat me dat net iets te ver. Op be
paalde plekken zou het voldoende kunnen zijn de snelheid 
van de auto te verlagen of de parkeermogelijkheden te be
perken. Dat wil niet zeggen dat je dan helemaal niet meer in 
de binnenstad kunt komen, maar dat je je als automobilist 
zeer aangepast moet gedragen. Dus een autoluwe binnen
stad, dat zou een hele goede zaak zijn.' 

Is er strenger toezicht nodig op de technische staat van 
fletsen en de rijvaardigheld van fietsers? 

'Wij zijn er groot voorstander van dat er hogere eisen ge
steld worden aan wat er aan fietsen op de markt komt. Daar 
ontbreekt het nogal aan. En dan gaat het vooral over de wer
king van de verlichting, de remmen, de kwaliteit van baga
gedragers, dat soort dingen. Maar dan moet ook eerst wel 
het nodige gebeuren aan het probleem van de diefstal. Het 
is nu niet aantrekkelijk om veel in je fiets te investeren, 
omdat de kans erg groot is dat je die investering snel weer 
kwijt bent.' 
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Sinds enkele maanden zijn in Nederland 

voedingsmiddelen te koop, waarin gene· 

tisch gemanipuleerde planten als soja 

en maïs zijn verwerkt. Felle protesten 

van milieu· en consumentenorganisaties 

hebben niets uitgehaald. Maar richten 

die organisaties hun kritiek wel op de 

juiste punten? Of moeten we de gevol· 

gen van biotechnologie vrezen om heel 

andere redenen? 
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Om die vragen te beant-
woorden, moeten we 

terug naar de jaren 
waarin de geneti
sche manipulatie 

van planten en die
ren nog in de kinder

schoenen stond, en biotech-
nologen zich vooral bezig

hielden met minder tot de verbeelding spre
kende levensvormen en -processen , als bac
teriën en eiwitsynthese. De revolutionaire 
veranderingen die toen plaatsvonden ont
trekken zich tot op de dag van vandaag gro
tendeels aan de publieke waarneming. Ten 
onrechte, zoals mag blijken uit de lotge
vallen van de Filippijnse suikerboeren. 
Tientallen jaren lang betrokken fris
drankfabrikanten als Coca-Cola 
en Pepsi de suiker die zij in 
hun dranken stopten voor
namelijk uit suikerriet. 
De landbouw in de Fi lip-
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pijnen was, dankzij de Amerikaanse over
heer ing van het eilandenrijk, in hoge mate 
toegesneden op het produceren van enorme 
hoeveelheden suikerriet voor de export. 
Hoewel de landloze boerenarbeiders aan 
hun werk op de plantages slechts een karig 
inkomen overhielden, waren zij in ieder ge
val verzekerd van een middel van bestaan. 

'Over de maatschappelijke 
gevolgen van biotechnologie 

wordt niet of nauwelijks 
gedebatteerd' 

Halverwege de jaren tachtig kwam er plot
seling radicaal verandering in deze 

situatie. De vraag naar rietsuiker 
daalde drastisch, de prijzen 
op de wereldmarkt stortten 

in, plantages werden ge
sloten en tienduizenden 

boerenarbeiders 
raakten van de ene 

op de andere dag hun inkomen kwijt. Op 
verschillende Filippijnse eilanden brak als 
gevolg van de suikercrisis zelfs hongers
nood uit. 
Wat was de oorzaak van deze tragedie? Bio
technologie. Om precies te zijn: de ontwik
keling van een enzym (glucose-isomerase 
genoemd), waarmee het mogelijk werd om 
suiker te maken uit planten die van zichzelf 
nauwelijks suiker bevatten, zoals maïs en 
aardappelen. Dankzij deze vinding waren de 
frisdrankfabrikanten (en alle andere voe
dingsindustrieën die suiker gebruiken) niet 
langer afhankelijk van een enkel gewas, 
maar konden zij op zoek gaan naar goedko
pere grondstoffen. In de jaren tachtig was 
dat alternatief voorhanden in de vorm van 
goedkope maïs. De Amerikaanse boeren 
produceerden al jaren een maïsoverschot en 
de frisdrankfabrikanten konden die maïs op
kopen voor prijzen die ver onder de prijs van 
suikerriet lagen. Met alle gevolgen van dien 
voor de Filippijnse landarbeiders. 
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De ontwikkeling van glucose-isomerase en 
de introductie ervan in de voed
selketen, trok nauwelijks de 
aandacht van media, actie
groepen of het grote pu
bliek. Tot ergernis 
van socioloog Gui
do Ruivenkamp, 
die zich al jaren 
verdiept in de 
maatschappelij
ke gevolgen van 
biotechnologie. 
Ruivenkamp, te
genwoordig ver
bonden aan de Land
bouwuniversiteit in Wage
ningen, stoort zich aan de 
manier waarop Nederland over 
het thema discussieert: 'De aandacht 
richt zich steeds op in het oog springende 
gevallen als de genetisch gemanipuleerde 
stier Herman, of de introductie van gene-
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tisch veranderde 
soja. De vraag die dan 

wordt opgeworpen is: 
mogen wij als mensen 

wel op zo'n manier ingrijpen 
in de natuur? Daarvoor wordt 

dan een ethische commissie in het leven 
geroepen, maar heldere antwoorden levert 
dat niet op. En dat kan natuurlijk ook niet, 
want zo'n discussie is per definitie schim
mig. Terwijl de maatschappelijke gevolgen 
van biotechnologie heel concreet zijn. Maar 
daarover wordt niet of nauwelijks gedebat
teerd.' 

'Alle nieuwe ontwikkelingen 
zijn eenzijdig gericht op de 

belangen van multinationale 
ondernemingen' 

Volgens Ruivenkamp wordt door biotechno
logen ten onrechte gedaan alsof de nieuwe 
technologie 'politiek neutraal' is. Terwijl die 
hele ontwikkeling eenzijdig gericht is op de 
belangen van grote, multinationale onderne
mingen - zoals het voorbeeld van de 
glucose-isomerase duidelijk laat 
zien. Die multinationals 
zijn er immers bij ge
baat dat hun grondstof
fen inwisselbaar wor
den, zodat zij steeds kun-
nen kiezen voor het goedkoop-
ste gewas. Werden boeren in het 
verleden bij een slechte oogst ten 
dele gecompenseerd doordat 
schaarste leidde tot hogere prijzen, 
nu leiden die hogere prijzen onmiddellijk tot 
overschakeling van de afnemer op een goed
koper alternatief. 
Ruivenkamp: 'De inwisselbaarheid van ge
wassen- een rechtstreeks gevolg van de bio
technologie - heeft dus enorme maatschap
pelijke en politieke consequenties, 
maar een maatschappelijk 
en politiek debat daar
over is tot op heden 
niet gevoerd.' 
En er is meer. 
In augus
tus 1996 
kon 
de 
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oplettende krantenlezer een ander belang
rijk aspect van de biotechnologie ontwaren 
op de financiële pagina's. Het verlieslijden
de Belgische biotechnologiebedrijfje Plant 
Genetic Systems (PGS) trok toen tijdelijk de 
aandacht doordat het zichzelf verkocht aan 
Agrevo, een joint venture van de chemie
giganten Hoechst en Schering. Met de over
name was een bedrag gemoeid van ruim 1 
miljard gulden. Hoe kon een verlieslijdend 
bedrijf zoveel geld waard zijn? Het ant
woord heeft opnieuw alles te maken met het 
belang van de biotechnologie voor multina
tionale ondernemingen. Zoals POS-direc-

teur De Logi destijds uitlegde: 'De 
komende jaren - en dat 
proces is nu al in gang 
gezet - zal er verwe-

ving optreden tussen de 
grote zaadbedrijven, de 

agro-chemische industrie en 
biotechnologische bedrijven. 
De biotechnologie is de drij
vende kracht hierachter.' 

'De introductie van 
genetisch gemanipuleerde 
gewassen leidt tot wat ik 
controle op afstand noem' 

Wat heeft die biotechnologie dan precies te 
bieden aan chemiebedrijven als Hoechst? 

Ruivenkamp: 'PGS heeft technieken 
ontwikkeld waarmee gewas

sen resistent gemaakt kun
nen worden tegen het che

mische bestrij
dingsmiddel 

Basta. Basta 
is een pro
duct van 

Net als bij de genetisch gemanipuleerde 
soja, eigendom van chemiebedrijf Monsan· 
to en resistent gemaakt tegen Mansanto's 

bestrijdingsmiddel Round-up, kunnen boe· 
ren nu een totaalpakket kopen bij één agro
chemische multinational. In het verleden 
moesten vaak verschillende bestrijdings· 
middelen worden gebruikt, om diverse soor· 
ten onkruid te bestrijden. Die middelen 
moesten bovendien preventief, dus vóórdal 
het gewas op het land stond, in grote hoe· 
veelheden worden aangewend, omdat er niet 
meer gespoten kon worden als het gewas 
eenmaal was opgekomen. De bestrijdings· 
middelen maken namelijk geen onderscheid 
tussen nuttig en onnuttig groen. Dankzij het 
resistent gemaakte zaad kunnen boeren nu 
met een enkel bestrijdingsmiddel volstaan 
en bovendien kunnen ze doorgaan met spui
ten als het gewas al op het land staat. Hel 
gewas bezwijkt niet meer 
samen met het onkruid aan 
het gif, maar groeit ge
woon verder. 
De discussie over deze ontwik
keling spitst zich toe op de vraag 
of het milieu nu beter of slechter af 
is en of er nadelige gevolgen zijn 
voor de gezondheid. De fabrikanten wij
zen erop dat de boer in totaal minder gif no
dig heeft dan voorheen (wat ook de reden is 
waarom veel boeren op het gemanipuleerde 
gewas overstappen), terwijl de milieubewe
ging juist benadrukt dat het spuiten als het 
gewas al op het land staat, nadelige gevol· 
gen kan hebben voor de gezondheid van 
boer en consument. 
Zo blijft opnieuw het belangrijkste gevolg 
buiten beschouwing, zegt Ruivenkamp. 
'De introductie van dit soort genetisch ge· 
manipuleerde gewassen leidt tot wat ik 
controle op afstand noem. De beslissing 
over wat de boer verbouwt en welke zaden 
en bestrijdingsmiddelen hij gebruikt, komt 
steeds meer te liggen bij de agro-indus· 
triële multinationals en steeds minder bij 
de boer zelf. Die is immers door de markt 
gedwongen zo goedkoop mogelijk te pro· 
duceren. Bovendien wordt ook de overheid 
steeds verder buitenspel gezet. De vraag 
die aan minister Van Aartsen van Land· 
bouw gesteld zou moeten worden, is wat 
hij vindt van zo'n overname als die van 
PGS door Agrevo. Zo'n overname heeft na
melijk grote gevolgen voor de ontwikke
ling van de landbouw. Maar opnieuw geldt: 
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'Door de enorme 
veranderingen die de 

blotechnologie teweegbrengt, 
Is er een politiek vacuüm 

ontstaan' 

Tenslotte is er nog een derde aspect aan de 
introductie van biotechnologie dat veelvul
dig over het hoofd wordt gezien. Dat is wat 
Ruivenkamp de 'politieke involutie' noemt, 
een ontwikkeling die rechtstreeks voort
vloeit uit de inwisselbaarheid van gewassen 
en de controle op afstand. Ruivenkamp: 'Als 
je kijkt naar de vakbonden, zie je dat die nog 
helemaal georganiseerd zijn volgens ouder
wetse opvattingen over productionele secto
ren. Ik heb weleens lezingen gehouden bij 
de Voedingsbond FNV. Dan vertelde ik over 
de rol die Shell, als producent van chemi
sche bestrijdingsmiddelen, speelde op de in
ternationale zaadmarkt en dus in de hele 
voedselketen. De reactie luidde dan vaak: 
Als u over Shell wilt praten, moet u niet bij 

ons zijn, maar bij de Industriebond. Terwijl 
de chemie dus een enorm belangrijke rol 
peelt in de voedingsindustrie. Hetzelfde 

overkwam mij bij gesprekken met boerenor
ganisaties. Als de prijs voor suikerbieten in
stort, denken die meteen: We moeten naar 
Brussel om compensatie af te dwingen. Ter
wijl ik zeg: Jullie moeten niet in Brussel 
zijn, maar bij een biotechnologisch bedrijf 
als Gist-brocades in Delft Daar worden de 
beslissingen genomen die bepalend zijn 
voor de prijs van suikerbieten en allerlei an
dere landbouwgewassen. Dat vergt een to
taal andere manier van denken, maar vooral 
ook van organiseren. Door de enorme veran
deringen die de biotechnologie teweeg
brengt is er een politiek vacuüm ontstaan, 
waardoor de werkelijk belangrijke beslissin
gen genomen kunnen worden zonder dat ie
mand er zicht op heeft, laat staan erover mag 
meepraten. Het wordt hoog tijd dat dat va
cuüm wordt onderkend en opgevuld.' 
De biotechnologie zonder meer afwijzen is 
volgens Ruivenkamp niet langer zinvol. 
'Dat heeft in de voorbije jaren niets opgele
verd. Ik pleit ervoor te onderzoeken hoe de 
biotechnologie kan worden aangewend voor 
andere doeleinden. Om de positie van boe
ren te versterken in plaats van te verzwak
ken. Om de afhankelijkheid van een klein 
aantal gewassen en dus van de multinatio
nals die de patenten daarop hebben, te ver
kleinen in plaats van te vergroten. Dat is een 
moeilijke weg, waarbij je ongetwijfeld vuile 
handen maakt Maar ik ben ervan overtuigd 
dat dit het enige realistische alternatief is.' • 

Belastingvoordeel 

N 
iet alleen de onbeperkte hypo
theekaftrek (Tribune 8) is 
diefstal. Doodgegooid word je 

met aanbiedingen van koopsompolissen, 
levensverzekeringen, beleggingsfondsen 
of combinaties hiervan om geld te ver
dienen. Eén ding hebben al deze aanbie
dingen gemeen: met vette hoofdletters 
wordt vermeld 'Optimaal belastingvoor
deel'. Zij die geld te veel hebben, krij
gen extra subsidie van de staat toe. 

Voorzichtig 

Borne, 
Toon Peters 

0 ver 'het laatste taboe' van de 
hypotheekrente: Hoewel ik het 
eens ben met de stelling dat het 

voordeel ligt bij de rijken, lijkt het me 
wel dat je voorzichtig moet zijn met 
cijfers . In het stukje 'Hoe hoger je 
inkomen, hoe groter je voordeel' wordt 
slechts uitgegaan van de aftrekbare 
rente. Er wordt voorbijgegaan aan het 
huurwaarde-forfait dat belast is. Bij een 
verkoopwaarde van 350.000 gulden 
bedraagt het huurwaardeforfait 4760 
gulden. Na rente-aftrek komt 'onder 
modaal ' dan uit op een voordeel van 
6009 gulden, 'modaal' op 8120 gulden 
en 'tweemaal modaal' op 9744 gulden. 
Het verschil tussen tweemaal modaal en 
onder modaalligt zo circa 1000 gulden 
Jager dan in jullie berekening. 

Liegen 1 

Tilburg, 
Leo de Beer 

N
aar aanleiding De Kwestie over 
de leugendetector: het verbaast 
me dat beide psychologen niet 

wijzen op de consequenties van liegen. 
Vanuit de natuur weet ieder mens dat 
liegen niet kan. Het wordt een ramp als 
we ook in onze verbale communicatie 
gewend raken aan leugens en daarmee 
onszelf kwellen en bedriegen. De recla
me die we dagelijks over ons heen krij
gen, is daarvan een voorbeeld. Onze 
cultuur heeft de neiging de kosmische 
wetten te vergeten evenals het leven met 
begrippen als waarheid, eenvoud en 
liefde. Het is levensgevaarlijk als we 
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natuurwaarheden verloochenen en het 
gouden kalf- welvaart, geld, gewin
boven bijna alles stellen. 

Liegen 2 

Amsterdam, 
Wim Peters 

A 
Is principieel tegenstander van 
toepassing van de leugendetec
tor in de opsporingspraktijk 

verklaart Hans erombag zich in Tribune 
8 tot bondgenoot van elke potentiële 
crimineel. erombag maakt zich kenne
lijk drukker om de bescherming van de 
privacy van de verdachte, dan om het
geen de betrokkene op zijnihaar kerfstok 
kan hebben. Erg duidelijk over het waar
om van zijn aversie tegen de leugen
detector is erombag niet Hij komt niet 
verder dan 'een beschaafd land moet dit 
niet willen', intussen vergetend dat in 
datzelfde beschaafde land duizenden 
mensen zich niet veilig en justitieel 
onvoldoende beschermd voelen. Natuur
lijk ben ik geen voorstander van de 
toepassing van de leugendetector in de 
zin van doorslaggevende bewijsvoering. 
Maar bij de reconstructie van een straf
baar feit kan het een nuttig instrument 
zijn. Op dezelfde manier als het verza
melen van vingerafdrukken op de plaats 
van de misdaad ook nuttig kan zijn. 

De zee op 

Breda, 
B.S. Buntsma 

Grijs woedend op paars, schreef 
de Tribune van augustus. Dat 
zullen er velen zijn, ik ook. Het 

paarse kabinet handelt bij de beesten af. 
De ministers zouden zelf eens gekort 
moeten worden. Wat nog beter zou zijn: 
het paarse kabinet in een boot de zee op, 
met een slechte bodem. 

Bouterse-debat 

Grave, 
W Jansen 

I
n Trouw las ik waarom Jan Marij
nissen niet bij het Bouterse-debat 
was. Heel goed! Ook deze keer sta 

ik achter de SP. 
Rotterdam, 

J.J. van Dam 
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Bijzondere campagne tegen de tweedeling 
doet alle provincies aan 

Nederland 
in Tweeën?! 
'We willen de tweedeling hoog op de politieke agenda zetten. En 
dat doen we door iedereen de kans te geven iets te doen met zijn 
verontrusting over de snel groeiende kloof tussen arm en rijk in 
Nederland.' Zo legt SP-secretaris Tiny Kox de gedachte uit achter 
de Nederland in Tweeën?!-estafette die de komende maanden op 
initiatief van de SP door het land trekt. 
In 12 weken worden 12 provinciale actie-tiendaagsen opgezet. 
Daarbij worden in totaal een miljoen kranten verspreid, trekt een 
aangrijpende foto-tentoonstelling door het land, vinden 12 opmer
kelijke manifestaties plaats en worden mensen massaal opgeroe
pen een manifest tegen de tweedeling te ondertekenen. In decem· 
ber wordt dat manifest in krantenadvertenties gepubliceerd, sa
men met de volledige lijst van ondertekenaars. Elke provinciale 
campagne wordt afgesloten met een opvallende manifestatie 
waar politiek en cultuur samen ageren tegen de tweedeling. 
Naast slachtoffers van de tweedeling en verontruste wetenschap
pers hebben veel bekende Nederlanders hun medewerking toege
zegd, zoals Hans Dulfer, Cees Grimbergen, Frits Lambrechts, Her
man Bode, Carrie, Simon Vinkenoog, Martin van Amerongen, The 
Amazing Stroopwafels, Jan Rot, Pierre Courbois en Hans Böhm. 
De eerste manifestatie is op 6 oktober in het Maastheater in Rot· 
terdam. Het spectaculaire slot van de campagne zal plaatsvinden 
op 22 december in Paradiso in Amsterdam. 
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Partijgoederen 
SWEATER 
SP f 25,-

0 SP-TAS 
f 1,50 

BUTTON 0 
f 1,-

0 T-shirt SP ;tomaat 
f 15,-

0 TOMAATCAPS 
zwart of wit f 15,-

SPELDJES 
f 1,50 

0 EURO-NEESTICKERS 
0 10 cm, f 0,25 
0 30 cm, f 2,50 
muntstickers 48 per vel, f 1,-

' 

STICKERS 0 
f0,25 

03cm, f0,10 

0 KLADBLOK 
f 1,50 per stuk 

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk 

0 SAMENLEVEN KAN JE NIET ALLEEN 
een bundeling van columns uit de Tribune, 

0 Klein Kreatief Kook-
boek Tomaten f 5,-

2 

door Jan Marijnissen. f 10,-

0 Tegenstemmen 
Een rood antwoord op Paars 
f 29,90 

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, 
door Karel 
Glastra van 
Loon. 
f 15,-
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN ! s,-
0 Koud hè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 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 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 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, 
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,- toevoegen voor 

portkosten. 
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Op naar een 10 
Marga van Broekhoven, hoofd van 

onze ledenadministratie, heeft van 

heinde en ver vrijwilligers opgetrom
meld. Want met honderden per dag 

komen op het partijbureau de ingevul

de formulieren terug van de SP-leden

enquête. Met man en macht worden 
de uitkomsten ingevoerd in de com

puter. Als alle formulieren verwerkt 

zijn - wat nog de nodige weken zal 
duren - zullen we er in de Tribune 

vast uitgebreid over rapporteren . 

Maar ik kan het niet laten nu al te 

verklappen hoe de SP-leden die tot 

nu toe reageerden , de Tribune waar

Herman Beekers, 

hoofdredacteur 

deren . Meer dan de 

helft leest dit blad 
(bijna) helemaal en 

nog eens een kwart 

zegt 'een groot deel' 

te lezen . 'Nauwe

lijks ' scoort minder 

dan 2 procent. En 

het gemiddelde 
rapportcijfer dat u geeft is een 8+. 

Daar zijn we toch wel trots op! 

Maar weest u niet bang dat de redac

tie op zijn lauweren gaat rusten. Juist 

het feit dat de Tribune zo goed gele
zen wordt, is voor- ons een extra sti

mulans om voor u een steeds beter 

blad te maken . En gelukkig bent u 

ook daarbij in de en.quête heel be

hulpzaam, met opmerkingen , kritiek 

en tips . Die nemen we ons zeer ter 

harte. Net zoals dat gebeurt met alle 

gegevens en al uw opmerkingen over 

alle takken van het SP-werk. 

n i euwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 33 nr 17 oktober 1997 

6 
Het aantal asielzoekers halveerde, 
en het aantal ambtenaren van de 

immigratie- en naturalisatiedienst 
verdubbelde bijna. 

Toch blijven de asiel 

procedures eindeloos 
lang duren. De Tribu

ne op zoek naar oorza

ken en oplossingen. 

14 

16 

'Vlak na de oorlog bleek de 

wereld maakbaar. Hoezo zou 

dat nu dan niet meer kunnen, 

j uist nu we er economisch 

beter voorstaan. Nou nog 

mooier!' zegt Piet de Visser, 

eens het bekendste kamerlid 

van Nederland. 'Het blijft 

nodig om die vlam brandend 

te houden.' 

V ierenvijftig 

kandidaten, dr ie 

genomineer-

den, één winnaar: A nnie 

Verdoold. De Rotterdamse 

ontving de Rooie Reus-prijs 

- bestaande ui t eeuwige roem, 

5000 gulden en een beeldje

voor haar vastberaden strijd 

tegen de drugsoverlast in 

haar wijk Spangen en in 

heel Nederland. 
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Het Binnenhof 

Eigen bijdragen, die niemand wil, blijven Vette bonussen uit de gemeenschapskas 

omgezet moeten 
worden in een 
Inkomensafhanke
liJk systeem. 
Minister Borst wil 

De eigen bij
dragen zie

kenfonds zijn snel 
van de baan, zal 
menig toehoorder 
van het kamer
debat hierover 
gedacht hebben. 
Alleen de WD 

echter niet op 
Namens 600 weigeraars korte termijn het 
van de eigen bijdragen land overvallen 
uit Zoetermeer en Oss met weer een 

verdedigt het 
systeem nog en 
niet eens van 
harte. Een motie 

pleit SP-arts Paul Jonas ander stelsel. 
bij de kamercommissie Kiest de PvdA dan 
voor snelle afschaffing nu voor afschaf

fing van de eigen-
van de SP om de regeling af 
te schaffen, kreeg eerder al 
Instemming van de hele oppo
sitie. Steun van de PvdA zou 
voor een meerderheid zorgen. 
Die partij ging destijds alleen 
akkoord met de eigen bijdra
gen als overgangsregeling. 
Per 1 januari 1998 zou ze 

Aanvraagtermijn 
huursubsidie 

verlengd 

S taatssecretaris Tommei 
van Volkshuisvesting heeft 

de termijn voor het aanvragen 
van huursubsidie verlengd tot 
1 december Hij reageert daar
mee op kritiek vanuit de Ka
mer, onder andere van de SP. 
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en het Sociaal Cultu
reel Planbureau concludeerden 
onlangs dat het niet-gebruik 
van de huursubsidie toeneemt. 
Volgens de nieuwste cijfers 
mist 34 procent van de mensen 
die er recht op hebben de subsi
die volledig en ontvangt 24 
procent te weinig subsidie. 
Tommei wil nu dat gemeenten 
en verhuurders de extra twee 
maanden gebruiken om het 
niet-gebruik terug te dringen. 
In juni gaf de SP al het voor
beeld. Naar de speciale SP
huursubsidielijn belden in één 
week duizend mensen. In totaal 
hadden zij recht op 750.000 
gulden huursubsidie. 

bljdragenregellng, die ze zelf 
een 'onding' noemt? Nee dus, 
want de maatregel zorgt voor 
een grote verschulving van de 
collectieve lasten, en die is 
nu eenmaal afgesproken In 
het regeerakkoord. Zo blijven 
we opgezadeld met eigen 
bijdragen ziekenfonds waar 
zowel bulten als binnen de 
Kamer niemand voor is. 

W aarom ontvingen zes van 
de elf directeuren van 

Licom NV (de sociale werk
plaatsen in oostelijk Zuid
Limburg) vorig jaar een bonus 
van 26.000 gulden? vraagt SP
kamerlid Jan Marijnissen aan 
minister Melkert. Het bedrijf 
leed nota bene ruim 11 miljoen 
verlies. Marijnissen vindt het 
een onaanvaardbare besteding 
van overheidssubsidies, te meer 
daar de mensen op de werk
vloer genoegen moeten nemen 
met een minimale beloning. 
Hoofddirecteur Geertsema van 
Licom begrijpt de commotie 
niet: 'Dat zijn geen bonussen, 
dat is gewoon een stuk variabel 
inkomen. Zo staat het ook in 
het contract van die managers.' 
Hoewel ook de gemeenteraad 
van Vaals, een van de aandeel
houders van Licom, vraag-
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tekens zet bij deze regeling, zal 
er volgens Geertsema niets 
veranderen: 'Als het goed gaat 
zullen ook dit jaar en volgend 
jaar weer gratificaties worden 
uitgedeeld.' In de kantine van 
een van de bedrijven plaatsten 
werknemers een collectebus. 
Voor donaties, uit 'medelijden' 
met hun directeur die zijn bo
nus dit keer misliep ... 
Licom ontstond vorig jaar door 
een fusie van drie bedrijven. 
Volgens geruchten verdiende 
een van de interim-managers 
13.000 gulden per week en liet 
hij zich dagelijks met een 
vliegtuig van Amsterdam naar 
Zuid-Limburg brengen. 

'Behoud de 
haven pools' 

Voorkom het ontslag van 
300 Amsterdamse ha

venarbeiders, vraagt SP'er 
Marljnlssen In een brandbrief 
aan minister Melkert. In Rot· 
terdam en Amsterdam zijn In 
de jaren 70 havenpools Inge
steld. Arbeiders die daar In 
dienst zijn hoeven niet steeds 
op zoek naar een werkgever 
die een schip te lossen heeft. 
De Amsterdamse havenpool 
Is nu echter bijna failliet en 
de Rotterdamse verkeert In 
grote problemen. Oorzaak Is 
de gedwongen privatisering: 
de overheidsbijdrage wordt 
afgebouwd en de pools moe
ten de vrije markt op. Dat 
lukt niet, omdat de haven
werkgevers liever kiezen voor 
uitzendbureaus of ander flex
werk. Marljnlssen wil dat 
Melkert het dreigende ont
slag tegenhoudt en bovendien 
uitzoekt waar de miljoenen 
overheidsgeld gebleven zijn. 
De SP' er wijst er ook op dat 
de werkgevers hun garant
stelling tegenover de haven
pools niet zijn nagekomen. 
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In aanwezigheld van de SP-kamerleden leest Henny Sneevliet op Prinsjesdag de 
Toornrede voor, met forse kritiek op het beleid van Paars. 

Wegblijven SP' ers tempert paars triomfalisme 

Stekelige reacties van andere fracties 
en van premier Kok. Media-commen

taren waarin de SP een gebrek aan eerbied 
voor het staatshoofd en de parlementaire de
mocratie werd verweten. Maar ook heel veel 
lovende reacties, een bijna nationaal debat 
over de schaduwzijde van de paarse succes-

Bovendien ... 
1 heeft de SP ingrijpen gevraagd 
tegen schuldelsers (met name de 
belastlngsdlenst) die stelselmatig 
honderden guldens te veel beslag 
leggen op bijstandsultkeringen 
1 heeft Reml Poppe In het debat 
over de Flora- en Faunawet voorge
steld de uitzonderingspositie voor 
het Koninklijk Huls op te heffen. Nu 
kunnen de Oranjes nog vrijstelling 
krijgen van allerlel jachtbeperkingen 
1 wil Jan Marijnlssen van de rege
ring weten wat ze gaat doen aan de 
groeiende Invloed van de extreem
rechtse Turkse 'Grijze Wolven' 
1 concludeerde Marljnlssen biJ de 
financiële beschouwingen dat het 
nieuwe belastingstelsel dat Paars In 
de maak heeft, de rijken nog rijker 
maakt en de armen weer armer 
1 wil de SP voorzieningen tegen de 
hinder van zendmasten biJ woning
bouwlocaties. 

sen en een opvallend ingetogen presentatie 
van de Miljoenennota. Dat maakten Jan Ma

rijnissen, Remi Poppeen Jan de Wit los met 
hun besluit om de Troonrede niet bij te wo
nen. Met Jan Marijnissen kijken we even te
rug naar Prinsjesdag 1997. 
'Vorig jaar zwaaide minister Zalm zijn kof
fertje triomfantelijk boven zijn hoofd en 
stelde Kok voor de wave in te zetten. Dit jaar 
dreigde de toon nog triomfantelijker te wor
den. Wij besloten daarom een daad te stel
len. Immers, de sociale prijs voor de paarse 
successen is veel te hoog. Kijk naar de ver
ergerde armoede en naar de tekorten in de 
zorg en het onderwijs. Achteraf concludeer 
ik dat wij het paarse triomfalisme op een 
rake manier hebben kunnen temperen.' 
De SP-kamerleden waren wél aanwezig bij 
de Toornrede, uitgesproken door de 71-jari

ge Rotterdamse Henny Sneevliet Enkele 
uren vóór de Troonrede verwoordde zij op 
waardige wijze de breed levende kritiek op 
de aanpak van PvdA, VVD en D66. En na
tuurlijk was de SP ook present bij de alge
mene beschouwingen. Marijnissen had daar 
hevige aanvaringen met premier Kok over 
het feit dat ondanks de economische groei 
niets gedaan is aan een eerlijker verdeling 
van de rijkdom. De SP stelde opnieuw een 
algemene verhoging van de uitkeringen en 
het minimumloon voor. Hiervoor is inmid
dels bijval gekomen van DIVOSA, de VNG, 

60 gemeenteraden, de FNV-fusiebonden en 

vertegenwoordigers van alle grote partijen. 
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MARIJNISSEN 
Agitatie of 
stagnatie 

'Verstandige tegenspraak is de bron 

van alle vooruitgang. Het is agitatie of 
stagnatie.' Dat staat onder een affi
che dat ik uit de VS heb meegebracht 

en nu een prominente plaats heeft 
gekregen op mijn werkkamer in Den 
Haag. En dat is niet voor niets. De 
tekst sluit prima aan bij mijn visie op 
de rol van de SP binnen en buiten de 
Tweede Kamer. Veel anderen zien dat 
ook zo, bleek uit een onderzoek van 
de Volkskrant. Dat registreerde dat 
nogal wat mensen het woord 'dwars
ligger' aardig vonden 

passen bij de fractie
voorzitter van de SP. 
In een tijd waarin 
bijna iedereen in de 
politiek juicht over 
het poldermodel, is 
het goed dat er een Jan Marijnissen, 
partij is die daar niet fractievoorzitter SP 

aan meedoet en wijst 
op de gaten in de dijk. Het is goed 
dat iemand zegt: Kijk nou eens ... De 
polder loopt onder en op de terpen 
vieren ze feest! Want dat is aan de 
hand in ons land: een groeiende 
tweedeling op vrijwel alle terreinen 
van de samenleving. Het is goed dat 
we als SP steeds weer tegen die 

ontwikkeling ageren. Momenteel door 
middel van een grote, drie maanden 
durende campagne, waarbij we alle 
provincies aandoen. 
Het recht van alle mensen op een 
menswaardig bestaan, de gelijkwaar

digheid van mensen en de solidariteit 
zijn waarden die uit meer dan twee
duizend jaar Europese geschiedenis 

naar voren zijn gekomen als het fun
dament onder een beschaafde sa

menleving. Steeds vaker merk ik dat 
deze uitgangspunten door politieke 
tegenstanders niet meer als vanzelf

sprekend worden aanvaard. Meer en 
meer hoor ik: Mensen zijn zelf verant
woordelijk. En: Mensen zijn niet ge

lijk. Voor ons is daarop maar één 
antwoord mogelijk: Dwars ertegenin! 
Mijn oude buurvrouw zegt altijd: 'Ik lig 

altijd dwars. Kunnen ze me moeilijker 

begraven.' Zo is het maar net. • 
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Hoewel het aantal vluchtelingen dat naar 
Nederland komt de afgelopen drie jaar 
meer dan gehalveerd is, verblijven nog 
altijd zo'n dertigduizend asielzoekers in 
de 120 centra. Velen van hen mogen hier 
waarschijnlijk niet blijven, maar terug
sturen kan .ook niet, want daarvoor is de 
situatie in hun land van herkomst te ge
vaarlijk. Dus wachten ze, soms jarenlang, 
in ondraaglijke onzekerheid. 

Een Afrikaans jongetje van een jaar of drie 
probeert op het terrein van het asielzoekers
centrum (AZC) in Rosmalen te fietsen . Het 
lukt nog niet erg en hij rijdt per ongeluk te
gen een meisje aan, dat uit Zuid-Libanon af
komstig is. Haar vader ontsteekt in grote 
woede. Hij sleurt het jochie van zijn fietsje, 
smijt het mini-rijwiel enkele malen tegen 
een muur en vervolgens in de afvalcontai
ner. Het dodelijk geschrokken Afrikaanse 
knulletje vlucht het centrum in en komt even 
later weer naar buiten, met zijn moeder. Er 
volgt een onnavolgbare ruzie in een vreem
de mengeling van Nederlands, Engels en Li
banees. De oudste dochter van de op tilt ge
slagen man, Azeria, geeft een verklaring 
voor het gedrag van haar vader. 'Hij is hy-

pemerveus. Drie jaar niets doen valt hem 
erg zwaar. Daardoor raakt hij snel over zijn 
toeren .' Ze vergoelijkt het niet, maar be
grijpt het wel. 'Het enige wat we willen is 
een normaal leven, maar zo lang wachten en 
alleen tafeltennissen is geen normaal leven.' 
Dat vluchtelingen nogal eens te maken krij 
gen met psychische problemen, kan geen 
wonder heten. Het eigen land moeten verla
ten wegens oorlog of onderdrukking zou 
voor velen al genoeg reden zijn om in te 
storten. Daarnaast verkeren ze langdurig in 
onzekerheid over hun toekomst en hangt 
hen steeds de mogelijkheid van uitzetting 
boven het hoofd. In 1996 kregen bijna 
9000 asielzoekers de A-status, maar deelde 
Justitie ook ruim 50.000 afwijzingen uit. 
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Het AZC Rosmalen heeft één maatschappe
lijk werkster, parttime. In het kader van het 
' terugtrekken op kerntaken' wordt zij bin
nenkort echter afgevloeid en moeten asiel
zoekers met psychosociale moeilijkheden 
naar het RIAGG. Men kan zich afvragen of 
ze hiermee geholpen zijn . De taal- en cul
tuurproblemen, alsmede het ontbreken van 
specifieke kennis en vaardigheden rond 
vluchtelingenproblematiek bij medewerkers 
van een willekeurig RIAGG, zou wel eens 
meer problemen kunnen opleveren dan op
lossen. 

'Het duurt alleen al een 
eeuwigheld voordat een 

aanvraag in behandeling wordt 
genomen' 

Een van de grootste problemen waarvoor 
asielzoekers zich gesteld zien, is wachten. 
'Dat kan bij elkaar best twee of drie jaar 
duren,' vertelt Elisabeth Huijsmans, een 
Tilburgse advocate die veel vluchtelingen 
juridische bijstand verleent. De lengte van 
de te doorlopen procedure is, volgens haar, 
de hoofdoorzaak van deze eindeloze 
wachttijden. Dat begint al op het moment 
dat een vluchteling zich voor het eerst 
meldt bij de immigratie- en naturalisatie
dienst (IND), belast met de afhandeling 
van asielaanvragen. Huijsmans: 'Het duurt 
al een eeuwigheid voordat zo'n aanvraag 
wordt toegewezen aan een beslissingsamb
tenaar van de IND. Ondertussen ligt dat 
verzoek al die tijd op een plank. Maanden 
vaak. En áls de zaak dan eindelijk belandt 
op het bureau van die ambtenaar, in een an
der kantoor nota bene, kan het nóg wel een 
paar weken duren voordat er een beschik
king uitrolt.' 
Zo'n (eerste) besluit over een asielaanvraag 
wordt genomen op basis van een gesprek 
tussen de vluchteling en een zogenoemde 
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'contactambtenaar' van de inunigratie- en 
naturalisatiedienst In veel gevallen een uit
zendkracht. Huij smans: 'En dat zijn géén 
specialisten, daar vind je van alles tussen. 
Gewone HTS 'ers zelfs. Terwijl daar eigen
lijk professionals zouden moeten zitten. 
Maar helaas is de praktijk vaak anders.' 

Kinderen kunnen zich nauwelijks verma
ken In het asielzoekerscentrum Rosma
len. Net als hun ouders brengen ziJ jaren 
achtereen door met wachten ... 

'Als je amateurs vluchtelingen 
laat interviewen, wordt 

goedkoop duurkoop' 

Ook Amnesty International is niet blij mee 
met het gebruik van 'amateurs'. Zegt Rene 
Bruin van deze organisatie: 'Je moet iemand 
interviewen die gegronde redenen had om te 
vluchten. Maar zo'n persoon spreekt een an
dere taal en komt uit een andere cultuur. Als 

TRIBUNE 10 • 17 OKTOBER 1997 

je daarvoor uitzendkrachten inzet, wordt 
goedkoop duurkoop. Het resultaat is een 
slecht verhoor en dus een kwalitatief slechte 
beschikking, meestal een afwijzing. Met als 
gevolg een langdurige procedure om hel 
weer recht te zetten.' 
Onder ' rechtzetten' wordt verstaan: het in· 
dienen van een bezwaarschrift tegen de af· 
wijking van de asielaanvraag. Dan begint de 
tweede periode van wachten. Huijsmans: 
'Er gaat heel wat tijd overheen eerje-in een 
eerste rechtbankzitting - je zaak mag toe· 
lichten. Dikwijls een maand of zes. En dan 
krijg je nog alleen maar een voorlopige 
voorziening, waarin bepaald wordt dat jouw 
cliënten hun bezwaarprocedure in Neder· 
land mogen afwachten. Als het bezwaar uit· 
eindelijk wordt afgewezen, kan je in beroep 
gaan. Ook die behandeling gaat niet bepaald 
snel. Van de week kreeg ik een uitnodiging 
voor zo'n beroepszitting. Die had ik al een 
jaar geleden aangevraagd! ' 
De Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland 
(VVN) ziet nog een reden, waarom asielzoe· 
kers zo lang in het ongewisse verkeren. Fron· 
nie Biesma van de VVN: 'De inunigratie- en 
naturalisatiedienst loopt bijvoorbeeld vooruit 
op een nieuw ambtsbericht over Somalië. Dat 
is een rapport van Buitenlandse Zaken over 
de actuele toestand in dat land. In afwachting 
van dat ambtsbericht, worden álle asielver
zoeken van Somaliërs 'bevroren'. Op basis 
van de aangepaste situatieschets stelt de IND 
vervolgens een nieuw beleid vast en gaat er 
weer een aantal zaken naar de rechtbank. 
Maar niet alle rechters oordelen hetzelfde en 
door die verschillende inzichten moet de 
kwestie naar de rechtseenheidskamer. In de 
tussentijd gebeurt er echter niets met de sta
pel asielvragen. Pas na een uitspraak van de 
rechtseenheidskamer is er weer beleid waar
mee verder gewerk! kan worden. Dat is een 
niet te onderschatten factor in het proces van 
het lange wachten.' 
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'Elke ochtend gaat de wekker, 
maar waarom zou Ik wakker 
worden en uit bed komen?' 

'Wachten! Meer is hier niet te doen. Ik kan 
gelukkig nog naar school, maar mijn ouders 
zitten de hele dag op het centrum.' 

tion naar station. Nederland 1, 2 en 3, TV5, 
MBC en CNN. 'Vroeger zaten RTL, SBS 
en Veronica nog op de kabel, maar die zen
ders zijn er een paar maanden geleden af
gehaald. Dat scheen te duur te zijn. Kinder
net kunnen we ook al niet meer ontvangen, 
dus blijft er maar bitter weinig over. Noch 
voor de kinderen noch voor mij. De TV is 

Wachten, wachten en nog eens wachten! De 
familie van de Zuid-Libanees, die zich in het 
AZC Rosmalen uit pure frustratie vergreep 
aan de tweewieler van een Afrikaans lotge

Hóe en wáár de tijd gedood wordt, maakt 
een andere bewoner van het AZC Ros
malen duidelijk. De 27-jarige Somalische 
Rami bewoont met haar zus en vier kinde
ren, al drie jaar, een kamer in het asielzoe-

nootje, weet er alles van . 
Zijn gezin ontvluchtte 
een door een burgeroor
log verscheurd gebied. 
Zodra er sprake is van 
nonnalisatie moeten ze 
terug; zolang de broe
dennoord voortduurt 
mogen ze hier- tijdelijk 
- hun tenten opslaan. 
Volgens de regels he.b
ben ze een voorwaarde
lijke verblijfsvergun
ning (VVTV) gekregen. 
Daarmee zou een huis in · 
een Nederlandse ge
meente betrokken mo
gen worden. Niettemin 
'wonen ' vader, moeder 
en hun kinderen nog al
tijd in het Brabantse 

'Er zijn nog 22.000 wachtenden voor u!' 
Staatssecretaris Schmltz heeft In de loop der tijd flink gesleuteld aan het asiel-
beleid. 1994 was In dit opzicht een keerpunt. Met ruim 50.000 aanvragen span-

de dat jaar de kroon wat betreft het aantal nieuwkomers. Tegelijkertijd werd een 
begin gemaakt met het nieuwe vluchtelingenbeleid. De IND werd uitgebreid van 
850 naar 1250 en uiteindelijk zelfs ruim 1400 ambtenaren. Ook het aantal me-
dewerkers In opvang- en asielzoekerscentra nam met de helft toe. In Rijsbergen 
en Zevenaar werden Aanmeldcentra (AC's) geopend,waar onderzocht wordt of 
een vluchteling In aanmerking komt voor een officiële status. Ongeveer dertien 
procent van de aanvragen wordt binnen 24 uur afgewezen, waarna de vreemde
ling onmiddellijk de grens wordt overgezet. Hierdoor kwam ook een eind aan het 

zogenaamde 'asleltoerlsme'. (Vooral jongeren uit Oosteuropa, biJ voorbaat al 
kansloos als asielzoeker, hielden hier twee weken 'vakantie' en vertrokken ver
volgens weer naar het land van herkomst.) In het jaar 1994 werd eveneens de 
Wet Vellige Derde Landen voorbereid. Deze houdt In, dat asielzoekers die eerder 
In een 'vellig land' verbleven, niet meer worden toegelaten en onmiddellijk wor
den teruggestuurd. 
De gevolgen van het nieuwe beleid bleven niet ult. In 1995 was de Instroom 
gedaald tot bijna 30.000. Vorig jaar vroegen nog slechts 22.000 vluchtelingen 

zo ongeveer het enige 
wat we hebben.' 
Rami somt op wat ze 
zoal mist, of - door 
omstandigheden ge
dwongen - niet kan. 
'In de moskee zien ze 
me zelden. Die is erg 
klein en bovendien ko
men er alleen mannen. 
Buiten het AZC heb ik 
wel een paar vrienden, 
maar die bezoek ik 
bijna nooit. Het open
baar vervoer is gewoon 
te duur. We krijgen per 
week dertig gulden 
zak- en kleedgeld en 
daar moet ik, naast 
eten kopen, alles van 
doen. Daar blijft dus 

ating asielzoekerscentrum. asiel aan In Nederland. In zoverre had staatssecretaris Schmltz dus succes. bijna niets van over. 
lver- Met alle moeilijkheden Maar voor degenen die In de procedure zitten blijft het motto nog steeds: 'wach- Laat staan genoeg om 
::>asis van dien. 'De uitplaat- ten, wachten en nog eens wachten'. uit te gaan.' 
IND sing van AZC's naar ge-
at er meenten schiet gewoon niet op,' weet Fron- kerscentrum. Er staan zes (!) bedden, een 'Officieel mogen we maar één 
•ank. nie Biesma van V!uchtelingenwerk. 'Dat tafel met slechts twee stoelen, een kleine gulden per uur betalen, 
Ie en kan máánden duren. Voor VVTV'ers is dat bank en smalle, metalen sportschoolkast- maar dat vonden we toch wel 
t de nógergerdanvoorvluchtelingenmeteenA- jes. 'Elke ochtend,' zegt Rami, 'gaat de watweinig' 
n de status. Ze moeten een ander inburgeringstra- wekker, maar waarom zou ik wakker wor-
i sta- ject volgen dat rekening houdt met mogelij- den en uit bed komen? Alleen om de kinde- Libanese Azeria heeft het geluk dat anderen 
!Il de ke terugzending naar het land van herkomst. ren te verzorgen.' in het AZC niet kennen: leerplichtigheid. In 
vaar- Maar veel gemeenten bieden dat aparte tra- Een klein televisietoestel is met een stalen de bittere praktijk van alledag een van de 
. een ject helemaal niet aan.' beugel aan het plafond bevestigd. 'Voor de weinige kansen op integratie in de Neder-
: van Dochter Azeria, min of meer de woordvoer- kinderen, om Nederlands te leren en omdat landse samenleving. Haar eigen vader zou 

ster van het gezin, legt uit waartoe dat leidt: er toch niets anders is.' Rami zapt van sta- graag met zijn dochter willen ruilen, maar 
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dient te roeien met de riemen die hij heeft. 
'Ik kom nooit buiten het centrum,' zegt hij. 
'Wat zou ik daar moeten doen? Werken mag 
ik niet en centen om iets te kopen heb ik niet. 
Nederlands leren heeft ook geen zin. Daar 
begin je toch niet aan, als je geen enkel uit
zicht hebt op een toekomst in dit land!' 
Werken kunnen de asielzoekers overigens 
wél, maar dat bestaat uit het verrichten van 
klusjes op het AZC zelf. Voor hooguit vijf
tien uur per week en een schijntje van twee 
gulden per uur. Luc van Nieuwburg, mede
werker van het AZC Rosmalen: 'Officieel 
mogen we maar één gulden per uur uitbeta
len. Maar dat vonden we toch wat weinig. 
Bovendien motiveert zo'n bedrag ook niet 
echt.' Omdat de centra gebonden zijn aan 
een wekelijks maximum van dertig gulden, 
betekent de verdubbeling van het uurloon 
dus tegelijkertijd een halvering van het aan
tal werkuren. Wat doet denken aan een 
draaideur zonder uitgang! 
Ook Somalische Rarni wordt er niet bepaald 
vrolijk van. 'Er zijn hier wel wat cursussen, 
maar dat stelt niets voor. Ze worden gegeven 
door vrijwilligers, die soms niet en soms wel 
komen opdagen. En dan nog! Wat koop je nu 
voor een paar uur les of recreatie per week? 
Ik noem dat geen levensinvulling, maar be
zigheidstherapie.' 

Het smeren van een eigen 
boterham is nog nooit 

zo agogisch verantwoord 
geweest 

Sinds enkele maanden mogen de inwonen
den van het AZC hun eigen warme maaltijd 
bereiden. Rami beschouwt dat als een hele 
vooruitgang: 'Voorheen aten we gemeen
schappelijk, uit de gaarkeuken. Het was 
bijna altijd Hollandse kost. Nooit écht lek
ker. Nu kan ik tenminste bereiden wat ik 
wil. De meeste ingrediënten haal ik bij 

10 

Turkse of Chinese winkeltjes in Rosmalen 
of Den Bosch. Het is goed om in de keuken 
te staan. Want dat is een onderdeel van het 
normale leven. Helaas blijft het daar zo' n 
beetje bij: koken en wassen.' Voor het ove
rige, wil ze maar zeggen, is het slechts 
wachten geblazen. 
Ofschoon zelf eten koken voor iedereen -

Huishoudelijke taken ziJn een welkome 
afleiding. Sinds kort mogen de asielzoe
kers 'zelfs' hun eigen eten klaarmaken. 
Koken en wassen, daar bliJft het biJ ... 

dus uiteraard ook voor vluchtelingen - de 
normaalste zaak van de wereld zou moeten 
zijn, werd dit 'voorrecht' pas in 1996 in en
kele asielzoekerscentra verleend. Alsof het 
een aardverschuivende beslissing was, stond 
in het jaarverslag van het Centraal Orgaan 
voor opvang van Asielzoekers (COA) te le
zen: ' ... het is een project in het kader van de 
dagstructurering en zelfredzaamheid, essen
tieel voor een goed leefklimaat in de centra 
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en het toekomstperspectief van de asielzoe. 
ker, zowel gericht op terugkeer naar het land 
van herkomst als op een verblijf in de Ne· 
derlands samenleving.' Even ambtelijk al 
trots vermeldde het COA, dat in de loop van 
dit jaar 'het zelf verzorgen van ontbijt en 
lunch in alle overige AZC's zal worden in· 
gevoerd'. Nooit eerder is het smeren van een 
eigen boterham zo agogisch verantwoord 
geweest! 

'Geef die mensen alvast een 
voorwaardelijke 

verblijfsvergunning, dan 
kunnen ze tenminste 

doorstromen' 

Blijft de vraag, wat er gedaan kan worden 
aan probleem nummer één, het eindeloze 
wachten. 'Voor een belangrijk deel kan dat 
opgelost worden,' vermoedt advocate Huijs
mans, 'door het inzetten van meer perso
neel. Met name bij de rechtbanken, maar 
ook- zij het in mindere mate - bij de IND.' 
Daarnaast denkt ze, dat het in veel gevallen 
niet tot bezwaarprocedures hoeft te komen, 
als 'de eerste beschikking beter klopt.' 
Vluchtelingenwerk heeft een andere sug
gestie: beter overleg tussen Justitie en 
rechtshulpverleners . Fronnie Biesma van de 
VVN: 'In Oisterwijk en Schalkhaar is daar 
een tijdje mee geëxperimenteerd. Er werden 
eerder argumenten uitgewisseld. De IND zei 
'we zijn van plan deze meneer af te wijzen 
en wel hier en hierom' , en dan antwoordde 
de hulpverlener 'nou, dan zou ik in beroep 
gaan op deze en deze gronden'. De ambte
naar van de IND kon dan nog eens naar die 
argumenten kijken en ze meteen meenemen 
in zijn eerste beslissing. Op die manier rol
den er meer positieve beschikkingen uit, be
schikkingen van een ~etere kwaliteit boven
dien. Dat experiment is echter weer afgebla
zen, omdat het volgens Justitie uiteindelijk 
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niet genoeg opleverde.' Een woordvoerder 
van het ministerie bevestigt dat de proef be
gin dit jaar is beëindigd. Niettemin blijft 
Justitie het idee van een vroeg overleg tus
sen IND en rechtshulpverleners waardevol 
vinden. 'Alleen is nog niet duidelijk in wel
ke vorm dat moet gebeuren.' 
Fronnie Biesma heeft nog een voorstel, dat 
de zenuwslopende wachttijden drastisch 
zou kunnen bekorten. Het 'stilleggen' van 
aanvragen in afwachting van een nieuw 
ambtsbericht, is volgens haar niet nodig. 
'Geef die mensen gewoon alvast een voor
waardelijke verblijfsvergunning, dan kun
nen ze tenminste doorstromen. En dat apar
te inburgeringstraject voor VVTV'ers is 
ook iets waarvan wij al heel lang roepen: 
'jongens, doe dat toch niet.' In de praktijk 
zullen de meeste asiel~oekers toch in Ne
derland blijven en bovendien is het voor de 
gemeenten niet te behappen om twee tra
jecten te maken.' 

Ondertussen gaat het leven in het AZC 
Rosmalen zijn dagelijkse gang. Rond 
etenstijd lopen we door de gangen van het 
centrum. Ergens staat een deur op een kier. 
We kloppen aan en vragen of we mogen 
binnenkomen. Het mag wel, maar het kan 
niet. In een benauwd, heet kamertje van 
hooguit drie bij vier meter zitten zes men
sen op bedden te eten, het bord op schoot. 
In de gang tussen de vertrekken golft een 
ware kakofonie aan geluid. Op verschillen
de kanalen afgestemde televisietoestellen, 
huilende kinderen en muziek. Even verder
op, in de keuken, ontmoeten we twee jon
geren uit Sierra Leone en Soedan. Zij wil
len niet op de foto en evenmin praten. 'Dat 
is te gevaarlijk. Je weet nooit wie jullie 
blad allemaal leest.' • 

Om privacyredenen zijn de namen van de 
asielzoekers veranderd. 

Een tijdje terug kre

gen we via de SP
Aiarmlijn een tele
foontje van een or
ganisatie van bij

standsgerechtig
den, Miss Minima. 
Zij stonden een 

vrouw in de Haar
lemmermeer bij in 

ten naar wat in het 

maatschappelijk 
verkeer algemeen 
gebruikelijk is.' 
Tja, dan weet je 

nog niets. Dus 
vroegen we Mel
kert uit te leggen 
wat hij nu eigenlijk 
bedoelt. Zijn ant

een procedure tegen de So
ciale Dienst. Ze had een kor
ting gekregen op haar uitke
ring en de bijstand die zij over 
de afgelopen jaren had ont
vangen, werd deels terugge
vorderd. Bij elkaar ging het 

Josette Hermans 

woord: 'Naar mijn mening zal 
leidend zijn of deze werkzaam
heden ook op de arbeids
markt worden aangeboden te
gen een reguliere vergoeding. 
Daarbij is ook het wel of niet 

om een bedrag van meer dan 10.000 
gulden bruto. Als reden voor deze be
slissing gaf de Sociale Dienst dat zij op
paswerk deed voor de kinderen van de 
buren. En dat, aldus de ambtenaren, is 

aanwezig zijn van een structu
reel karakter aan de werkzaamheden 
een belangrijk criterium in de beoorde
ling.' 
Een zeer zorgwekkend antwoord. Het 
betekent namelijk dat sociale diensten 

werk waarvoor je geld 
kunt vragen, toch al 
snel zo 'n 5 gulden per 
uur. En dus ging men 
dat fictieve inkomen in
houden op de uitkering. 

Vriendendienst 
gekort op 
uitkering? 

of bedrijfsverenigingen 
allerlei hulp die men
sen aan elkaar geven, 
kunnen aangrijpen om 
de uitkering te korten. 

Aangezien de vrouw dit oppaswerk al 
meer dan twee jaar deed, had zij ook in 
het verleden te veel uitkering ontvan
gen. Terugbetalen dus, zo luidde de be
slissing. 
De vrouw paste inderdaad regelmatig 
op de kinderen van de buren. De nor
maalste zaak van de wereld en ook nog 
wel zo praktisch: zij was slecht ter been 
en vaak thuis en in ruil voor het oppas
sen mocht ze af en toe de auto van de 
buren lenen. Maar dat dit werk is waar
voor je geld kunt vragen? Daar had ze 
nog nooit aan gedacht. 
Wij ook niet, tot we dit verhaal hoorden. 
Hoezo werk? was onze eerste reactie. 
Mag je je buren niet meer helpen? Zijn 
vriendendiensten niet toegestaan voor 
mensen met een uitkering? En hoe zit 
het dan met mensen met een baan; 
moeten zij ook bij de belastingdienst 
aangifte doen van vriendendiensten die 
zogenaamd op geld waardeerbaar zijn? 
Gelijke monniken, gelijke kappen, zou je 
toch denken. 
Kortom: genoeg vragen en weinig ant
woorden, dus aanleiding om minister 
Melkert eens aan de tand te voelen. Op 
een eerste reeks kamervragen van Jan 
Ma~ijnissen kwam een abstract ambte
lijk antwoord, waar we niet veel wijzer 
van werden. 'De gemeente zal zich rich-
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Geregeld boodschap-
pen doen voor een oude tante, of eens 
per week mee schoonmaken - al die 
volstrekt normale hulp die contacten 
tussen mensen nu juist zo aardig 
maakt, wordt hiermee om zeep gehol
pen. Althans voor mensen met een uit
kering. Wat dat betreft blijft de cruciale 
ongelijkheid ten opzichte van werken
den. Het hele reilen en zeilen van men
sen met een uitkering, inclusief nu dus 
hun vriendendiensten , wordt tot in de
tails gecontroleerd en gesanctioneerd. 
En die druk is in de loop van de tijd 
steeds groter geworden. Denk aan de 
schending van de privacy bij hercontro
les of aan de Wet Boeten. Allemaal 
maatregelen die mensen met een uitke
ring het gevoel moeten geven dat een 
uitkering geen recht is, maar een gunst; 
dat ze geen rechten, maar des te meer 
plichten hebben. 
Wat nu te doen tegen dit onrecht? Ik zou 
zeggen: protesteren en zo mogelijk pro
cederen tegen de zulke beslissingen 
van de Sociale Dienst. Want de scheids
lijn tussen vriendendienst en werk is 
nog helemaal niet zo duidelijk als Mel
kert zou wensen. Bovendien zijn de be
slissingen van de Sociale Diensten 
vaak natte-vingerwerk en is de kans niet 
denkbeeldig dat in een juridsche proce
dure de beslissing onderuit gaat. • 

u 



Comité praat 
asbestslachtoffers 

bij 

Referendum over Europa nu! 

Het Comité Asbestslachtof· 
fers belegt op 31 oktober 

een landelijke bijeenkomst 
voor de vele honderden slacht· 
offers en nabestaanden die zich 
de afgelopen jaren tot het comi· 
té hebben gewend. Op de bij
eenkomst zal de huidige stand 
van zaken op het asbestfront 
uitvoerig aan bod komen. Spre
kers zijn onder andere asbest
expert Paul Swuste, Bob Ruers. 
advocaat van de SP en van het 
comité, en Leen van Vliet, die 
voor het ministerie van Sociale 
Zaken het asbestfonds ontwik
kelt voor de slachtoffers waar
van de werkgever niet aanspra
kelijk te stellen is. De bijeen
komst wordt gehouden in zaal 
Engels tegenover het centraal 
Station in Rotterdam. De toe
gang is gratis, maar vooraf 
aanmelden is vereist. Dat kan op 
het SP-bureau: (010) 243 55 55. 

0 p donderdag 2 oktober i::i 
~ werd In het palels op de 
~ Dam het verdrag van Am- o 

sterdam ondertekend. Bul- ~ ... 
ten protesteerden enkele ~ 

honderden mensen tegen de 
:2 

steeds verdergaande over- ii: 
dracht van bevoegdheden 
aan de EU. 'Laat de mensen 
van Europa beslissen over de 
toekomst van Europa', zo 
stond te lezen op een enorm 
spandoek van het Actiecomi-
té Euro-Nee, dat aan ballon
nen enkele meters boven de 
Dam zweefde. Binnen ander
half jaar legt de Nederlandse 
regering de zeggenschap 
over onze nationale huls
houdportemonnee In handen 

van 'Brussel'. Steeds meer 
deskundigen waarschuwen 
voor de risico's van dit ge
vaarlijke experiment. De 
overheld reageert slechts 
met een propaganda-bombar-

dement van Postbus-51 
praatjes. Ondertussen bliJ
ven de SP en het Actiecomi
té Euro-Nee ijveren voor een 
nationaal referendum over 
'Europa'. 

om 
17.50 uur op Radio 5 

op woen.sdag 
29 oktober en 
12 november 

Kortingsregels bijstandswet illegaal? Volledige kwijtschelding 
waterschapslasten geëist 

Een vaste standaardkorting 
voor schoolverlaters die 

een bijstandsuitkering aanvra
gen is in strijd met de wet. 
Die opmerkelijke uitspraak 
deed de president van de 
Rechtbank in Maastricht in 
een spoedprocedure van een 
Heerlense bijstandsgerechtig
de die bijgestaan werd door 
SP-advocaat Wil Roeden. 
De gemeente Heerlen had de 
30-jarige Heerlense een uitke
ring gegeven van nog geen 
800 gulden per maand. De 
volledige uitkering was gekort 
met ruim 450 gulden omdat 
ze aanvroeg als schoolverlater 
en Heerlen als beleid heeft dat 
schoolverlaters het eerste half 
jaar een sterk verlaagde uitke-

12 

ring krijgen. 
In zijn uitspraak oordeelde de 
president van de rechtbank 
dat gemeenten zo'n vaste 
kortingsregel niet mogen 
maken. De situatie moet vol
gens de rechter per geval 
bekeken worden. En dan had 
de gemeente bij deze cliënte 
nooit zo'n hoge korting mo
gen vaststellen. 
Volgens Wil Roeden zet de 
uitspraak mogelijk de hele 
gedachte achter de kortingsre
gels in de nieuwe bijstands
wet op de helling. De SP
fractie in de Heerlense raad 
heeft meteen aan de gemeente 
gevraagd ook de uitkering van 
andere schoolverlaters te 
herzien. 

W aterschap Maaskant 
wil vanaf volgend jaar 

nog slechts de helft van de 
aanslag kwijtschelden biJ 
mensen die de waterschaps
lasten niet kunnen betalen. 
Voor het Comité Eerlijk Delen 
In Oss - een Initiatief van de 
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SP - en het Osse Armoede 
Platform was dat reden om 
te demonstreren biJ de verga· 
derlng van het waterschap. 
'100 Procent kwijtschelding 
Is broodnodig' luidde de 
boodschap van de actievoer
ders. 
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Op veel manieren 
samen tegen de 

tweedeling 
Het probleem van de tweedeling 

in Nederland moet hoog op de 

politieke agenda komen. Met 

dat doel is op 27 september de 

wervelende ac tie-estafette 'Ne

derland in tweeën?!' van start 

gegaan. Oud PvdA-kamerlid 

Frans Moor onthulde een groot 

bord met de tekst van een mani

fest tegen de tweedeling. Al s 
eerste zette hij er vervolgens 

zij n handtekening onder: een 

I'OOrbeeld dat de komende 

maanden gevolgd zal worden 

door tienduizenden mensen. 
'Nederland in tweeën?!' - een 

initiatief van de SP - bundelt de 

inzet en creativiteit van talloze 

bekende en onbekende Neder

landers tot een krachtig protest 

tegen de toenemende ongelijk
heid. In drie maanden worden 

ruim een miljoen actiekranten 

l'erspreid, vinden 12 theatemla

nifestaties plaats, reist een aan

grijpende fototentoonstelling 

door Nederland en wordt op 

Frans Moor ondertekent als 
eerste het manifest tegen de 
tweedeling 

duizend-en-één manieren tegen

gas gegeven aan de tweedeling. 

Enkele voorbeelden uit de eerste 

weken van de campagne laten 

zien dat de creativiteit en de 
bereidheid van mensen om mee 

te doen erg groot zijn. In 

enkele diensten in De Hoog

landse kerk in Leiden werd 

aandacht gevraagd voor 

'Nederland in tweeën?!' 

terwijl de kerk ook plaats 

bood aan de bijbehorende 
fototentoonstelling. Die was 

ook te zien in diverse winkels 

Na Rotterdam en Vlissingen 

vinden die manifestaties nog 

plaats in : Emmen, Groningen, 

Heerlen, Utrecht, Nijmegen, 

Den Bosch, Lelystad, Enschede 
en Leeuwarden (zie voor meer 

gegevens de achterpagina van 

deze Tribune). De afsluiting 

vindt plaat op 22 december, in 

Paradiso in Amsterdam. Aan de 

tour werken - live of per video

statement - onder andere mee: 

Martin van Amerongen, Herman 

Bode, Carrie, Hans Dulfer, 

Angel a Groothuizen, Dolf Jan-

van winkelcentrum Dauwen

daele in Middelburg. In Zoe

teruleer inspireerde de cam

pagne een tweetal kunste-

'Kunst tegen tweedeling' In Zoe-
termeer 

naars tot het initiatief 'kunst 

tegen tweedeling' . In andere 

plaatsen zal hun voorbeeld 

navolging krijgen. Op grote 

borden konden voorbijgangers 

in Rotterdam aangeven wat 

volgens hen tweedeling inhoudt. 

Veel mensen maakten er graag 
gebruik van. 

De campagne ' Nederland in 

tweeën?! ' gaat als een estafette 

door het land, waarbij provin

ciale actie-tiendaagsen steeds 

worden afgesloten met een grote 

theaterman i festatie. 

sen, Frits Lambrechts, Jan Rot, 

Harry Sacksioni , Amazing 

Stroopwafels en Sirnon Vinken

oog. Op elke avond is ook Jan 

Marij ni ssen aanwezig. De pre
sentatie wordt afwi sselend ver

zorgd door Kees Grimbergen, 

Antoinette Hertsenberg en Hans 
Böhm. Kaarten voor de mani

festaties zijn te bestellen op 

nummer 0 I 0-2435556. De 

toegangsprij s is vijf gulden. Dat 
geld komt volledig ten goede 

aan opmerkelijke initiatieven 

tegen de tweedeling. 
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DE BRABANTSE Staten

fractie van de SP stemde 

tegen een nieuwe regeling 
die bepaalt dat vertrek

kende Statenleden nog 

twee jaar lang een deel 

van hun wedde krijgen 

uitbetaald. Volgens frac

tievoorzitter Roevers is 

dat niet te verkopen aan 
mensen die al jaren werk

loos zijn en van een uitke

ring moeten rondkomen. 

ZESTIG WONINGEN aan 

de Amstelveenseweg in 

Amsterdam worden ander

half jaar na de renovatie 

opnieuw opgeknapt. Dat 

is het resultaat van een 

vasthoudende actie van 

bewoners en de SP. Direct 

na de renovatie werd 

duidelijk dat er grote fou

ten gemaakt waren. Het 

woningbedrijf ontkende 

dat lange tijd, maar ging 

uiteindelijk toch overstag. 

IN OSS IS DE HELFT van 

de bewoners tevreden over 

het college waarin ook de 

SP zitting heeft, zo conclu

deert een marktonder

zoeksbureau dat een en

quête hield onder 500 

huishouden. SP-er Jules 

lding bleek bovendien 

veruit de bekendste wet

houder van het college. 

Naar verluidt is hij zelfs 

bijzonder populair onder de 

hogere inkomensgroepen. 

IN VALKENBURG is de 
SP in actie gekomen voor 

behoud van het plaatselij

ke belastingkantoor. Afde

lingsvoorzitter Jef Kleij

nen: 'Als je toch moet 

betalen kun je dat beter in 

je eigen woonplaats rege

len dan kilometers verder 

in Heerlen. In Valkenburg 

worden veel zaken afge

handeld in een persoonlijk 

gesprek. ' 
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- Piet de Visser (66) studeerde economie 

aan de Economische Hogeschool in Rot
. terdam en doorliep een lange carrière in 

het bedrijfsleven. Ooit was hij het be-
. roemdste kamerlid van Nederland toen hij 

in de paspoort-affaire een minister en een 
staatssecretaris ten val bracht. De Visser 
vertegenwoordigde de linker-vleugel van 
de PvdA, totdat hij de partij verliet uit 
woede over het ingrijpen in de WAO. 

maar na een paar jaar rapporten controleren 
had ik het toch echt wel gezien. Toen ben ik 

bij de P'IT gaan werken. Zeventien jaar heb 
ik daar gezeten, op het laatst als hoofd organi· 
satie en automatisering. Een heel mooie baan 
was dat, net in de tijd van de automatisering 
van het hele giro-verkeer. Ik ben ook nog di· 
recteur personeelszaken geweest, bij de Vre
destein bandenfabriek, die waren net overge
nomen door de Amerikaanse multinational 
Goodrich. Die lui gingen hier als idioten te 
keer. Binnen de kortste keren hadden ze ruzie 
met de ondernemingsraad en de vakbonden. 
En dan kon ik die kar weer uit de blubber 
trekken. 
Bij de PvdA belande ik via mijn vader. Op 
m'n zestiende ging ik al met hem mee naar 
partij vergaderingen, en haalde de contributie
zegeltjes op bij de leden. Toen had je nog een 
enorme band met al die mensen. Je zou kun-

'Paspoorten-Piet' de 

'Kok is een 
enorme opportinist' 

De eigenzinnige houding van 'Pas· 
poorten-Plet' de VIsser ontlokte 
zijn collega's ooit de opmerking 
'die man Is geen politicus, dat Is 
een cabaretier'. Bij zijn afscheid 
van de politiek voorspelde hij een 
ruk naar rechts. Zijn gelijk heeft 
hem echter niet mlnder strijdbaar 
gemaakt. 'Natuurlijk is de wereld 
maakbaar. Het ontbreekt alleen 
aan politieke wil'. 

14 

'Eigenlijk heet ik helemaal 
geen Piet, maar Marius. Ik 
moest en zou vernoemd 
worden naar mijn oom 

Piet, maar mijn moeder mocht die man niet. 
Zij wilde me vernoemen naar háár moeder, 
Maria. Dus toen ik geboren werd heette ik 
Marius. Iedereen bleef mij echter consequent 
Pietje noemen, en op een gegeven moment 
heb ik me daar maar bij neergelegd. 
Na mijn studie economie kwam ik als assis
tent-accountant terecht bij de gemeente Rot
terdam. Ik dacht dat ik die richting op wilde, 
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nen zeggen dat ik dat later, met de automati
sering van de giro, zelf heb verziekt! 
In de Tweede Kamer ben ik altijd een buiten
staander gebleven. Ik heb me nooit zo vereen
zelvigd met die toestand. Dat betekende na
tuurlijk ook dat de fractie me nauwelijks aan 
de bak liet. Die zaak met de nieuwe paspoor
ten kreeg ik toegeschoven, omdat niemand 
erin geïnteresseerd was. Maar aan het einde 
van dat verhaal moesten minister Van Eeke
len en Staatssecretaris Van de Linden wél het 
veld ruimen. Nou, dat is natuurlijk het mooi
ste wat een kamerlid in de oppositie voor el
kaar kan krijgen. Van het ene op het andere 
moment was ik beroemd. In de kamer had ik 
nog gezegd, 'Meneer de voorzitter, van mij 
hoeft de minister niet weg. U kent mijn paci
fistische inslag, en als Van Eekelen minister 
van defensie blijft, ben ik er van overtuigd dat 
er nóóit oorlog komt'. Toen zeiden ze, 'die 
De Visser is geen poli{icus, dat is een cabare
tier! '. De naam 'Paspoorten-Piet' heb ik daar
aan overgehouden. Eigenlijk lullig hoor, want 
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ik vind het nog geeneens het hoogtepunt van 
mijn loopbaan als kamerlid. 

Ondertussen had ik al een paar keer proble
men gehad in de fractie. Op een aantal punten 
had ik zo mijn eigen opvattingen, en dan val 
je dus buiten de boot. Maar dat met de WAO, 

dat was de bekende druppel die de emmer 
deed overlopen. We hadden heel duidelijk af
gesproken om niet te tornen aan de hoogte of 
de duur van die uitkering. En dan hoor ik 's 
ochtends op de radio dat ze op de WAO gaan 
korten! Nou, de fractie had natuurlijk geen 

goed woord over voor Kok. We vonden het 
een schande. Daar moesten we dus ook de 
consequenties uit trekken, vond ik. Maar de 
fractie heeft toen op grond van electorale 
overwegingen Kok toch maar laten zitten. 
Daar kon ik niet akkoord mee gaan en ik be
loot uit de fractie te stappen. Mieke Sterk 

heeft onlangs in een woedend interview in 
Vrij Nederland verteld hoe het er aan toe 
gaan in de PvdA-fractie. Dat verhaal kan ik 
helaas alleen maar bevestigen. Inmiddels heb 
ik geen partij-politieke bindingen meer, maar 
ik hoor wel thuis in het linkse politieke veld. 

Ik help de SP graag een handje. 
De laatste jaren heeft er een enorme ruk naar 
rechts plaatsgevonden. Dat zie je niet alleen 
in het beleid van Paars, maar ook in de popu
lariteit van dit kabinet. Dat betekent, dat de 
Nederlandse bevolking óók naar rechts is op
geschoven. De verrechtsing van Kok is voor 

mij een grote teleurstelling. Kok is een enor
me opportunist. Daley, een democratische 
burgemeester van Chicago, zei altijd 'maak 
geen deining en steun geen verliezers'. Dat 
brengt Kok volledig in de praktijk. 
Het gevolg van een en ander is dat de twee
deling in Nederland zich de laatste jaren 
enorm heeft verbreed. Er is door het arme 
deel van Nederland gigantisch geïnvesteerd 
in dat roemruchte poldermodel. De factor ar
beid - al mag je dat niet meer zo noemen, 
want dat klinkt Marxistisch- heeft op alle ter
reinen moeten inleveren. Twee decennia lang 
hebben we loonmatiging gekend en ook de 
uitkeringen zijn er in die tijd steeds op achter
uitgegaan. Uitkeringsgerechtigden zijn bijna 

geen echte staatsburgers meer, maar onder 
curatele gestelde tweederangsburgers. En nu 
dan die flexibilisering van arbeid, free-lan
cers, oproepcontracten, nul-uren contracten 
en noem maar op! Allemaal aantasting van de 
arbeidsomstandigheden. 
Alles moet ook zonociig geprivatiseerd wor
den. De publieke sector wordt gewoon ver
patst aan een stelletje zakenlui. Maar het zijn 
wel de burgers van dit land, die deze voorzie

ningen in al die jaren hebben opgebouwd. 
Nederland is voor rijke mensen inmiddels 
een echt belastingparadijs geworden. De las
tenverschuiving van de afgelopenjaren is niet 

in het voordeel van de 
loontrekkers geweest. 

De rijken worden steeds 
rijker. Ze hoeven alleen 
maar een beroep to doen op 
deskundigen die de wegen 

kennen om zo weinig mo-
gelijk belasting te betalen. 
Ja, als je dat allemaal voor 

lief neemt, is het nogal 
wiedes dat het macro-eco

nomisch goed gaat. Zo 
kun je van een paarden

drol nog wel iets moois 
maken! 
Ooit zei een directeur van 

General Motors 'Wat goed 
is voor GM, is goed voor de 
Verenigde Staten'. Daar 
werd hier hard om gelachen, 
die belachelijke Amerika

nen. Zo'n situatie moesten 
we hier niet hebben, was de 
politieke overtuiging, jaren 
geleden. Maar inmiddels ko
men steeds dichter bij die 

Amerikaanse toestanden. Be
delaars op straat worden steeds 
normaler, en we accepteren het ge

woon, dat sommige wijken alsmaar 
gevaarlijker worden. 
Er is geen einde gekomen aan de ge
schiedenis of aan ideologie, zoals be
weerd wordt. De ideologie die nu heerst is 
het neo-liberalisme, de ideologie van 'geld 
verdienen, zo snél mogelijk, zo véél moge
lijk en zo láng mogelijk'. Maar de problemen 
zijn te groot om zonder gemeenschap, zonder 
overheid op te lossen. 
Wat er in de wereld gebeurt is geen noodlot, 
geen natuurramp. Maar de politiek laat het 

erbij zitten. Ik ben bang dat die instelling ook 
niet snel zal veranderen. Misschien krijgen 
we eerst weerzo'n crisis als in de jaren dertig, 
voordat men tot inkeer komt. Als de invoe

ring van de Euro misgaat, zit dat er dik in. En 
in wat voor wereld moeten we dan zo'n crisis 

opvangen? In eentje, waar heel wat kaalslag 

heeft plaatsgevonden, waar de cohesie, het 
cement uit is verdwenen. Dan is zo'n crisis 
levensgevaarlijk. In zo'n periode is ook Hit
Ier ooit aan de macht gekomen. 
De wereld wel degelijk maakbaar, het ont

breekt alleen aan de politieke wil ertoe. 
Vlak na de oorlog was dat mogelijk en dat 
hebben we ook gedaan. Hoezo zou dat nu 
dan niet meer kunnen, juist nu we er eco

nomische beter voorstaan? Het blijft no-
dig om de vlam brandend 

te houden. Ik denk dus dat 
ik in mei op de SP ga 
stemmen.' 
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'En je trekt nu die rode toga uit!' Steevast was dat de 
reactie van de rechter als Dirk de Vroome in zijn ken· 
merkende gewaad de rechtszaal betrad op zijn kruis
tocht tegen het onrecht. 'Maar edelachtbare, u maakt 

het alleen maar erger zo.' 'Niks mee te 
maken, uit die toga.' En daar stond de 
Rooie Reus dan, levensgroot en poe· 
delnaakt. 'Trek die toga aan, en vlug 
een beetje!' 'Ja zeg, toga uit, toga 
aan, wat wilt u nou, ik ben geen knip

perlicht ••• ' Voor Dirk de Vroome was 
geen onrecht te klein om het te negeren, 
en geen middel om het aan de kaak te 
stellen liet hij ongebruikt. Tien jaar na 
zijn dood stelde de SP de 'Rooie Reus· 
prijs' in. De prijs wordt jaarlijks toege
kend aan de man, vrouw of organisatie die zich op ge
durfde en opmerkelijke wijze inzet voor het behoud van 
solidariteit en tegen maatschappelijk onrecht. Dit jaar 
erden de juryleden opgezadeld met een bijzonder las

opdracht. Wie wordt de Rooie Reus 1997: de Juridi· 
EHBO Tilburg, Annie Verdoold en het actiecomité 

Spangen, of Lex Coblijn en de ac· 
ties tegen de Wet Voorzieningen Ge· 
handicapten. Ze dachten na, ze ver
gaderden lang en ze kwamen eruit. 
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Dinsdagmiddag 24 
september, de bo
venzaal van Café 

Schlemmer in Den 
Haag zit afgeladen 
vol. De drie geno

rrüneerden hebben 
familie en mede
standers meege

bracht en ook aan belangstellende pers is 
geen gebrek. Juryvoorzitter Herman Bode 
verzamelt zijn discipelen: Vrij Nederland
journaliste Elma Verheij; voormalig Tweede
Kamerlid voor de PvdA Frans Moor; Carrie, 
de vlijmscherpe columniste van 
Spijkers met Koppen; SP-voor-

digt dat hen de Rooie Reus-prijs 1997 wordt 
toegekend.' Jan de Wit, die lang geleden zelf 

regelmatig optrad als advocaat van Dirk de 
Vroome, vervolgt zijn pleidooi: 'Tilburgse 
notabelen reageerden destijds als door een 
bataljon wespen gestoken, toen een groepje 

studenten zelf voor advocaat ging spelen. 
Gratis en voor niks nog wel, dat liep echt de 
spuigaten uit! Vandaag de dag zetten zeven
tig studenten zich nog steeds in voor het in 
stand houden van goede rechtshulp. De Juri
dische EHBO is een kweekvijver gebleken 
voor ontelbare sociale juristen.' Tot slot her
innert De Wit het publiek aan Wolter Zand-

vooral Lex Coblijns creatieve actiemethoden: 
'Hij werd gearresteerd voor het stelen van 

lucht. Lucht uit de autobanden van een Gro
ningse ondernemer die zijn bolide conse· 
quent op een invalideparkeerplaats stalde. Hij 
verklaarde zich politiek gevangene en ging in 

hongerstaking na invoering van de Wet Voor· 
zierungen Gehandicapten, en reed vervolgens 
in zijn rolstoel een protestmarathon van 340 
kilometer van Groningen naar Den Haag. 
Lex, of je de prijs nu wint of niet, voor mij 
ben je een reus en een voorbeeld van iemand 
die opkomt voor zijn rechten.' 

zitter Jan Marijnissen en Stella 
Braam, winnares van vorig jaar. 
Hennie de Vroome, de weduwe 
van de Rooie Reus, kan wegens 
ziekte helaas niet aanwezig zijn. 
De spanning wie zich straks de 
Rooie Reus 1997 mag noemen, 
wordt er nog even in gehouden. 
Eerst spreken de gasten die de 
drie norrilnaties zullen verdedi-

Rooie Reuzin Annie Verdoold: 
'Het is niet allemaal 
voor niets geweest' 

'De drie 
genomineerden zijn 

roependen in de 
woestijn' 

Nu beseft ook het publiek dat de 
jury een flinke kluif moet heb
ben gehad aan het vaststellen 
van de winnaar. Eigenlijk wer· 
den hier drie Rooie Reuzen aan 
hen voorgesteld en met verve 
verdedigd. Maar voordat het 
verlossende woord zal klinken, 
is de beurt aan Carrie. Colum· 
nisten mogen alles zeggen, en 
daar maakt Carrie dankbaar ge· 
bruik van. 'Alle drie de genorni· 
neerden zijn roependen in de 
woestijn, die voortdurend te 
maken krijgen met bewindslie· 
den die zich doof houden. Maar 
dat is niet eerlijk, lieve mensen, 
en dat zal ze ook niet lukken. 

gen. 
'Ik probeer niet chauvinistisch 
te worden, maar het Rotterdam
se bloed kruipt waar het niet 
gaan kan,' begint Piet de Visser, 
oud-PvdA-kamerlid. Hij verde
digt zijn stadgenote Annie Ver
doold als de beste genomineer
de voor de Rooie Reus-prijs 
1997. 'Annie is als een pitbull, 
wat ze eenmaal vast heeft, laat 
ze niet meer los. Zij en de wijk
bewoners van Spangen gingen 
in hun strijd voor een leefbare 
buurt ook harde confrontaties 
met de overheid niet uit de weg. 
Geheel in de traditie van de on
vergetelijke Rooie Reus werden 

Annie Verdoold (46) is niet In een gouden wiegje geboren. 
Haar jeugd werd gekenmerkt door een zwerftocht langs 
diverse pleeggezinnen en tehuizen. Als het niet uit te hou
den was, liep ze weg en waar ze zich wel thuis voelde, 

werd ze weggehaald door de kinderbescherming. 'Toch heb 
ik een fijne jeugd gehad,' verklaart ze zelf. Ze doorstond 
meer persoonlijk leed dan menigeen zou kunnen verdragen. 
Annie Verdoold lijkt daaruit juist de kracht te putten voor 
haar niet aflatende strijd tegen verloedering en onrecht. 
'De Rooie Reus-prijs betekent voor mij een stuk waarde
ring. Dat het allemaal niet voor niets is geweest. Dat ik dit 
als tehuizenkind en voormalig prostituee kan bereiken, is 
misschien ook een voorbeeld voor andere mensen. Het 
maakt niet uit wat je was en wat je deed, het gaat erom 
wat je nu bent en wat je nu doet,' aldus de Rooie Reuzin. 
Vorig jaar werd ze al verkozen tot Rotterdammer van het 

Jaar. Ze denkt er echter niet aan op haar lauweren te rus
ten: '0 nee, dat kan ook niet. Ik denk dat de jury ook wel 
wist dat ik iemand ben, die hierdoor juist weer een stapje 

verder kan, nog meer gemotiveerd zou zijn. ' 

Burgemeester Peper niet, me· 
vrouw Sorgdrager niet en de 
rest ook niet. Heel Den Haag zal 
moeten luisteren naar Annie 
Verdoold die als een pitbull 
vecht voor haar Spangen, naar 
Lex Coblijn die als een Rolling 

de regenten daarbij keer op keer met hun 
neuzen op de feiten gedrukt.' Piet de Visser 
steekt zijn bewondering voor Annie niet 
onder stoelen of banken: 'Een tof Rotter
dams wijf, in een toffe wijk met toffe be
woners. Zij verdient het in alle opzichten 

berg, die tot aan zijn plotselinge overlijden 
dit voorjaar nauw betrokken was bij het 
werk van de Ti lburgse rechtswinkel. 

'Lex, of je nu wint of niet, voor 
mij ben jij een reus' 

Stone het Binnenhof op denderde en naar de 
Juridische EHBO die haar mensen beter bij· 
staat dan Moskovitch, Doedens en Spong, de 
Kwik, Kwek en Kwak van de Nederlandse 
advocatuur. En anders is altijd nog een oud 
Rotterdams spreekwoord van toepassing: wie 
niet horen wil, moet maar voelen.' hier genomineerd te zijn.' 

'De Juridische EHBO Is een 
kweekvijver gebleken voor 
ontelbare sociale juristen' 

De nominatie van de Juridische EHBO uit 
Tilburg wordt toegelicht door SP-senator en 
advocaat Jan de Wit. 'Honderden studenten 
hebben hier in de afgelopen dertig jaar tien
duizenden mensen geholpen aan gratis en 
goede rechtshulp. Dat alleen al rechtvaar-

18 

Bij zijn aantreden als voorzitter van de 
Nederlandse Gehandicaptenraad heeft Jan 
Troost gezworen nooit een gebouw te betre
den dat niet is ingericht op rolstoelen. En in 
die categorie valt ook Café Schlemmer. Ge
heel in stijl van de Rooie Reus blijft hij dus 
principieel buiten ('Ik laat me niet tillen'), en 
declameert zijn verdediging van Lex Coblijn 
vanaf het trottoir aan de Haagse Lange Hout
straat. Het publiek staat op de eerste etage 
met de neuzen tegen het raam. Troost roemt 
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'Dirk de Vroome zou 
trots op Annie zijn' 

Als dan eindelijk Herman Bode plaatsneemt 
achter het katheder, is het zaaltje inmiddels 
aardig opgewarmd. 'Liefst 54 mensen en orga· 
nisaties werden dit jaar kandidaat gesteld voor 
de Rooie Reus-prijs. pe jury constateert dan 
ook tevreden dat er, ook in deze tijd waarin het 
'ieder voor zich' voorop lijkt te staan, toch een 
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krachtige en hoopgevende onderstroom is van 
mensen die daaraan op bewonderenswaardige 

wijze tegengas geven. Beoordeeld op basis 
van inzet, oorspronkelijkheid, durf, uitstraling 
en toekomstgerichtheid werden uit al deze 
kandidaten drie nominaties gekozen. Maar de 

regels van het spel zijn duidelijk: er kan maar 
één winnaar van de Rooie Reus-prijs zijn.' De 
tenor-stem van de voormalige vakhondsman 

wordt nog iets doordringender: 'Uit naam van 
een unanieme jury heb ik de eer Annie Ver
doold uit roepen tot 'Rooie Reuzin' van 1997. 
Annie heeft met haar tomeloze inzet dingen 

durven aanpakken, waar anderen liever om
heen lopen. In Rotterdam heeft zij laten zien 
dal het kan: je woonwijk terugveroveren op 
verloedering, criminaliteit en onverschi llig
heid. Met haar acties tegen het drugstoerisme 
in Spangen geeft zij niet alleen in haar eigen 
buurt, maar in heel het land mensen in verge
lijkbare situaties eindelijk weer hoop. A nnie 
laat ook zien dat verloedering aan de kaak ge
steld kan worden zonder daarmee koren op de 
molen te leggen van extreem rechts. Door de 
acties van het bewonerscomité Spangen is 
deze extreem-rechtse dreigingjuist in aanzien

lijke mate geblokkeerd. Annie Verdoold is een 
echte Rooie Reuzin, en Dirk de Vroome zou 
trots op haar zijn.' 

'Ik heb een kar getrokken, 
maar op die kar stonden 
ontelbaar veel mensen' 

Annie Verdoold is blij en trots. Haar dank 
gaat uit naar de jury, maar misschien nog wel 
meer naar al die mensen in Spangen die de 
acties tegen verloedering en criminaliteit 

hebben gedragen. 'Ik heb een kar getrokken, 
maar op die kar stonden o~telbaar veel men
sen. De trofee krijgt een plaats in het wijkcen

trum, daar hoort ie thuis.' Als ze tenslotte de 
aandacht richt op haar gezin dat haar in al die 
tijd heeft bijgestaan, kan ze de tranen maar 
moei lijk bedwingen. 'De laatste drie jaar 

hebben we thuis veel moeten inleveren. De 
spanningen, de angst om mijn kinderen, de 
dreigbriefjes op de deurmat en de nachtelijke 
telefoontjes. Ik heb natuurlijk veel vijanden 
gemaakt. Bijna nooit heb ik eraan gedacht 

om op te geven. Ik had altijd zoiets van: 'wel
ke klootzak probeert hier over mijn leven te 
beslissen'. Ik laat me niet zo makkelijk inti
mideren.' 

Ook Piet de Visser is trots dat zij n kandidaat 
de Rooie Reus-prijs in de wacht heeft ge

leept. 'Hartstikke leuk. En ze heeft het ver
diend ook. Het is een prachtmens, die A n
nie.' Dan kruipt hij achter de piano en terwij l 
de gasten napraten rond de drankjes en de 

hapjes, zorgt hij voor een passende muzikale 

afsluiting. • 

Jaren gelden had 

ik een patiënte 
met een heel ern
stige vorm van 

psoriasis . Dat is 

een huidziekte , 
waarbij de huid 
grote , witte schil

fers maakt. Pso
riasis veroorzaakt 

gehuwde mannen 

vooral meer steun 
uit hun omgeving 
moeten krijgen. 
Bij hen speelt ken

nelijk vereenza
ming een grote 
rol. Bij gescheiden 

vrouwen moet de 
verbetering van de 

vaak jeuk. Bovendien is het 

geen prettig gezicht en daar
onder lijden de patiënten 
zelf vaak nog het meest. Er 
bestaat geen remedie waar

mee de ziekte te genezen Anneke de Bres 

gezondheid komen van bete
re 'materiële omstandighe

den ' . Dat de meeste van hen 
het moeten doen van een 
krappe bijstandsuitkering, 

speelt kennelijk een grote 
is . Wel zijn er allerlei zalven , 

smeersels , pillen en andere behande
li ngen waarvan de patiënt gebruik 

rol. Geld maakt niet gelukkig 
en ook niet gezond , maar je moet er 
blijkbaar wel genoeg van hebben om 

moet maken als hij veel last onder- verschillen in gezondheid te verminde-
vindt van de huidaandoening. Psoria
sis is daardoor een hinderlijke kwaal. 
Laatst t rof ik deze vrouw weer eens en 
het viel me op , dat de psoriasis op dat 
moment heel erg rus
tig was. Haar huid zag 

er veel beter uit dan 
eerder. Toen ik daar-
over een opmerking 

maakte , vertelde ze dat 
ze net terug was uit 
Griekenland . De zon en 
zee daar hadden een 
enorme verbetering ge

bracht. Als het lukte , ver
telde ze me, zou ze zeker 

nog eens terug gaan. Gek
scherend merkte ik op , dat 
het ziekenfonds dat zeker 
niet voor zijn rekening neemt. Nee, 
antwoordde ze , maar gelukkig kon ze 
de trip zelf wel bekostigen . Ik was blij 
voor deze patiënte, maar ik ken heel 
wat lotgenoten die zoiets niet kunnen 
betalen. 
Dit lijkt op het eerste gezicht mis
schien een extreem voorbeeld van het 

verschil in mogel ijkheden tussen men
sen om de eigen gezondheid te verbe
teren. Toch zie je die verschillen ook 
dichter bij huis . 
Zo is er onderzoek gedaan naar de 
verschillen in gezondheid tussen ge
huwde en ongehuwde mensen. De (ge
lukkig) getrouwden zijn , zo blijkt , het 
best af qua gezondheid. Van de onge

trouwden kampen de gescheiden 
mensen het meest met gezondheids
problemen. Bij het zoeken naar oorza

ken en oplossingen bleek, dat de on-
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ren . 

Dat is ook allemaal niet zo moeilijk te 
begrij pen . ledereen die lekker op va-

kantie is geweest, weet 
hoe fit je je dan voelt. 
Maar veel mensen kun

nen zich helemaal geen 
vakantie veroorloven . In 

Oss hebben we mensen 
met een uitkering ge
vraagd of ze hun vakan
tiegeld ook daadwerke
lijk voor vakantie ge
bru iken. Nee, ant

woordden de mees
ten , we moeten er de 
gaten mee vullen . 
Alle kranten meldden 

onlangs de uitkomsten van 
een groot onderzoek in Breda, waaruit 
naar voren kwam dat honderden ba-
sisschoolkinderen (één op de zestien) 
in hun ontwikkeling bedreigd worden 
door onvoldoende gezonde voeding, 
onvoldoende kleding, onvoldoende so
ciale contacten en een ongezonde 
leefomgeving. In gezinnen die al lan

ger dan drie jaar van de bijstand le
ven , betreft dat zelfs één op de drie 

kinderen . In die gezi nnen krijgt één op 
de vijf kinderen niet dagelijks melk en 
eveneens één op de vijf niet de medi
cij nen en hulpmiddelen die ze nodig 

hebben. 
Dan vraag ik mij voor de zoveelste 
keer af: Rijk Nederland , moet dat nou 

zo? De gevolgen van armoede voor de 
gezondheid komen terecht in de 
spreekkamers van de huisartsen . Wie 

schrijft daarvoor het recept? • 
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Ernesto 'Che' Guevara 
14/6/1928·9/10/1967 

Discussies en 
gezelligheid op 

geslaagd 
jongerenweekend 

Maarten van Rossem In de 
Volkskrant: 
'Zijn keuze voor het Marxis
me-Leninisme was achteraf 
gezien niet verstandig, maar 
op dat moment en op die plek 
wel zeer begrijpelijk. De dode 
Che bleef voor mij de win
naar. Ondanks alles is die 
emotie dertig jaar later niet 
wezenlijk veranderd.' 
Fleur Bourgonje 
In de Groene 
Amsterdammer: 
'Wij wisten van 
zijn moed. Hij 
was een vechter 
tegen de Noord
Amerikaanse 
overheersing. 
Maar wij wisten 
niets van zijn 
overmoed, zijn 
bevelen tot execu
tie. Hij was de 
Mythe waaraan de onderdruk
ten zich optrokken. Nu ben ik 
ouder en bedachtzamer, ik 
wantrouw grote woorden en 
zuivere ideeën.' 
Joke Tromp In Margriet: 
'Pas jaren na zijn dood, toen 
de posters van zij n markante 
hoofd met baret en Jezus
baard nog steeds de kamermu
ren van mijn vriendinnen 
sierden, ontdekte ik wie Che 
Guevara was: het symbool 
van verzet voor links-denken
den, en een mooie, dode 
man.' 
Jean Cormler, blograaf van 
Che: 
' Ik ben van de generatie '68, 
Che zit in mijn hoofd en in 
mijn hart. Als ik om mij heen 
kijk en de rotzooi en de onge
rechtigheid zie, denk is soms: 
was Che nog maar hier. Maar 
hij is dood, verdomme.' 
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Art van lperen in de Volks
krant: 
'Zijn overtuiging dat de we
reld slechts kan worden verbe
terd met geweldadige anti
kapitalistische revoluties vindt 
nergens meer navolging.' 
De Internationale commer
cie over Che: 
'Live fast, die young. Che is 
sexy en cool. Che is retro-hip, 

Che is fun. 
Swatch-horloge en 
Revolution-ski 's 
met zijn afbeel
ding, CD's, films, 
een biermerk, een 
koffiemerk, een 
kledinglijn; Che is 
big business, de 
laatste revolutio
nair waar nog geld 
aan te verdienen 
valt.' 

M ururoa, racisme, milieu
vervui ling en onderwijs 

kwamen aan bod op het jonge
renweekend dat de SP van 26 
tot 28 september organiseerde. 
In aanwezigheid van SP-kamer
lid Jan de Wit en van gasten uit 
Duitsland en Frankrijk werd 
stevig gediscussieerd - maar 
werd vooral ook de gezellig
heid niet vergeten. Het week
end werd afgesloten met de 
besluiten dat er een herhaling 
komt en dat de jongeren binnen 
de SP de komende maanden een 
forse bijdrage gaan leveren aan 
de 'Nederland in Tweeën?! ' 
campagne. 

Huursubsidielijn voorgedragen als 
voorbeeldproject armoedebestrijding 

De Vlaardingse huursub
sidielijn Is een zo groot 

succes geworden dat wet
houder Kool het Initiatief -
Ingesteld op voorstel van de 
SP - als voorbeeldproject 
heeft aangemeld voor een 
landelijke manifestatle over 
de aanpak van de armoe. 
Geïnspireerd door het suc
ces van de SP-huursubsidie
lijn (telefonische spreek
uren waar mensen snel In
zicht krijgen In hun recht op 
huursubsidie) kwam de ze
venkopplge SP-fractie In 
Vlaardingen met het voor
stel een dergelijke lijn op te 
zetten door gemeente en 
corporaties. Het voorstel 
werd aangenomen en op 1 
september kon SP-fractie-

voorzitter Ton van Immer
zeel de lijn openen. In de 16 
uren (acht avonden van 
twee uur) dat de lijn gebruik 
was, hebben 313 mensen er 
gebruik van gemaakt. Van 
hen bleek 20 procent recht 
te hebben op huursubsidie -
en vaak ook nog op andere 
voorzieningen zoals kwijt
schelding van belasting en 
bijzondere bijstand. Wethou
der Kool sprak in het Rotter
dams Dagblad dan ook van 
een 'reusachtig resultaat'. 
'Veel mensen die er 's 
avonds niet doorheen ko
men, bellen de volgende 
ochtend met de woningcor
poratie. Je kunt het aantal 
bellers dus met een x-per
centage verhogen.' 
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Onderwijsmanifest 
in de maak 

De Werkgroep Onderwijs 
van de SP gaat uit

gangspunten ontwikkelen 
om de onderwijsvernieuwing 
aan te toetsen. De punten 
worden uitgewerkt In een 
manifest dat vervolgens 
voorgelegd wordt aan zo
veel mogelijk mensen uit de 
onderwljswereld. Dat is één 
van de afspraken op de SP· 
onderwijsdag van 27 sep
tember. In de Jaarbeurs In 
Utrecht waren toen 100 
onderwijsgevenden bij el
kaar om te discussiëren 
over het thema 'Onderwijs 
In socialistisch perspectief'. 
Harry van Bommel, voorzit· 
ter van de Werkgroep On
derwijs, sprak na afloop van 
een 'zeer geslaagde dag'. 
Van Bommel: 'De opkomst 
was uitstekend, we hadden 
goede mensen met Interes
sante ideeën en we hebben 
nuttige nieuwe contacten 
gelegd bijvoorbeeld met het 
Amsterdamse initiatief 0 0 
0 (drie keer de 0 van onder
wijs). 
Onderwijs In socialistisch 
perspeetlef betekent vol
gens de deelnemers aan de 
dag dat de ontwikkeling 
naar bedrijfsmatlg gelelde 
mammoetscholen doorbro
ken moet worden. Schooldl· 
recteuren moeten niet al
leen managen, ook lesge
ven, de klassen én de scho
len moeten kleiner en er 
moet meer geld komen voor 
het onderwijs. 
Het discussiestuk 'Onder
wijs In socialistisch per
spectief' plus een verslag 
van de d,ag zijn op te vragen 
bij het SP-bureau: 
(010) 243 55 55. 
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Landelijk comité actief tegen tweedeling zorg 

111 ~ H onderd wer-
0 lil kers uit alle 
~lil ""~ takken van de ge-
c!J lil zondheidszorg heb-
~ ~ ben de krachten 
lil~ ::-:~:!~.:.. gebundeld om de 
strijd aan te binden met de toenemen
de tweedeling in de zorg. Die is het 
gevolg van een overheidsbeleid dat 
gekenmerkt wordt door onvol
doende mlddelen en steeds 
meer marktwerking. Vooral 
mensen met een smallere 

Woordvoerder Agnes Kant van het 
comité 'Zorg voor iedereen' kondigde 
de verspreiding aan van tienduizenden 
kranten met een manifest tegen de 
tweedeling en vóór solidariteit in de 
gezondheidszorg. Tevens is er een 
meldpunt voor kwalijke ontwikkelingen 
in de zorg: tel. (070)318 28 06. 'Het 
comité wil fungeren als actie- en infor

matiecentrum en druk uitoe
fenen op de politiek, waar de 
huidige koers veel te weinig 
ter discussie staat,' aldus 
Agnes Kant. 'Zorg voor leder
een' Is een Initiatief van de 
SP en wordt ondersteund 
door een Indrukwekkend co-
mité van aanbeveling, waarin 

beurs zijn de dupe van steeds 
meer en steeds hogere eigen 
bijdragen en het uitkleden van 
het ziekenfondspakket. Daar
tegenover Is er steeds meer 
voorrangszorg voor werkne Agnes Kant professoren, directeuren van 
mers en particuliere zorg voor 
mensen die dat kunnen betalen. 

instellingen en voorzitters van 
artsen- en patiëntenverenigingen. 

Nog steeds hoop voor 'silicose-weduwen' 

De silicose-weduwen houden hoop op 
inlossing van de ereschuld die de over

heid aan hen heeft. Dat is de uitkomst van 
een verhit debat in de Limburgse Staten. 
Na lang actievoeren heeft het Comité Inlos
sen Ereschuld Nu- opgericht op initiatief 
van de SP- voor een fors aantal oud-mijn
werkers en hun weduwen een schadevergoe
ding uit het vuur gesleept. De weduwen van 
mijnwerkers die vóór 16-12-92 aan silicose 
zijn gestorven, werden echter van een ver
goeding uitgesloten. Protesten hiertegen in 
Den Haag en bij de stichting die de uitke
ring regelt haalden niets uit. De SP-Staten
fractie kwam daarom met het voorstel 
provinciaal geld beschikbaar te stellen. In 
aanwezigheid van een aantal weduwen 
debatteerden de Staten hierover op 19 sep
tember. PvdA, CDA en VVD - die in de 
Staten een meerderheid vormen - voelden 
niets voor het voorstel, maar zagen al hun 
argumenten onderuit gehaald worden. 
Uiteindelijk bleef over dat het voorstel te 
duur zou zijn. De fracties baseerden zich 
daarbij op een geschat aantal weduwen van 
5 à 6.000. SP-fractievoorzitter Peter van 
Zutphen betoogde dat niet de hoogte van 

het bedrag, maar de erkenning van het 
aangedane leed de kern van de discussie 
moet zijn. Ook kwamen SP en GroenLinks 
met berekeningen waaruit bleek dat het 
aantal weduwen veel kleiner is. Dat argu
ment sprak aan: de Staten spraken af dat 
het SP-voorstel opnieuw behandeld wordt 
als er meer inzicht is in het aantal weduwen 
dat aanspraak kan maken op 
een vergoeding. Van Zut
phen: 'CDA, VVD en 
PvdA zullen zich dan in 
hele ingewikkelde boch
ten moeten wringen om nog 
nee te kunnen zeggen'. 
Er is dus nog steeds 
hoop voor de weduwen. Peter van Zutphen 

Wo. 29 okt. 
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DE WOORDEli 
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Maarten van Rossem 
'Het nadeel voor een hlstorleus Is dat 
hij altijd weet hoe het afloopt.' 

premier van 
België 

Jean-Luc Dehaene 

'Nederland beseft minder goed dan 
België dat het geen groot land Is.' 

Morten Olsen coachAjax 

'Vroeger werd er In de kleedkamer 
alleen over voetbal gesproken. 
Nu word je wel eens gek van de 
beursberichten die er worden uitge
wisseld.' 

Frits Bolkenstein fractievoorzitter 
WD 

'Wie nu nog beweert dat dit beleid 
aseoeiaal Is, komt van een andere 
planeet' 

Marjet van Zuijlen kamerlid 
PvdA 

'Ik vraag mij weleens af of top-pre
sentatoren niet te veel verdienen. 
Die sterren verdienen ruim meer dan 
de minister-president.' 

minister van 
binnenlandse zaken 

Hans Dijkstal 
'Als Bolkesteln het kabinet In gaat 
dan zullen er verschillende kandidaten 
voor zijn opvolging zijn en meld Ik me 
als een van de kandidaten voor die 
post aan.' 

minister van 
volksgezondheid 

'In welk kabinet Pronk ook zit, na 
afloop van een beslult moet altijd nog 
even het kabinet-Pronk een eigen 
geluidje laten horen 

basketballer 
Serge Zwikker 

'Soms word Ik wakker en dan denk 
Ik: Ik word betaald om een balletje 
door een net te gooien, dat Is toch 
gekkenwerk?' 

Bronnen: Het Parool, NRC Handelsblad, 

HN, VARA TV-magazine, De Telegraaf 
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Bestaan er 'hopeloos-chronisch' ver
slaafden? 
'Dat is niet de term die wij gebruiken, anders zou 
je daar geen behandeling voor bedenken. Wel zijn 
er langdurig verslaafden die niet goed reageren op 
andere programma's. Voor die groep is heroïne op 

medisch voorschrift mogelijk de laatste schakel in een 
uitgebreid behandelpakket.' 

Is een verslaafde zelf gebaat bij gratis verstrekking 
van heroïne? 

'Dat moet het experiment uitwijzen, maar wij verwachten 
een verbetering van hun lichamelijke gezondheid. Ze 
hoeven niet meer af te wegen of ze hun geld uitgeven aan 
eten of aan dope, dus hun voedingstoestand verbetert aan
zienlijk. Ook zullen er minder infecties optreden en gaan 
mensen sociaal beter functioneren, want ze hoeven niet de 
hele dag op zoek te zijn naar drugs.' 

Is verstrekking een oplossing voor het overlast
probleem? 

'In de omvang van dit experiment niet meteen, daar is het 
te klein voor. Maar je ziet wel dat mensen in een verstrek
kingsprogramma minder crimineel worden. Ze komen 
dan minder in aanraking met de drugsscene of het crimi
nele circuit. Als het experiment slaagt en je zou het fors 
uitbreiden, dan zal dat ook een effect hebben op het over
lastprobleem.' 

Hoe verhoudt gratis verstrekking zich met preventief 
beleid? 

'Het idee van 'ach, maak je geen zorgen, je gebruikt ge
woon wat heroïne en als je verslaafd raakt, staat de over
heid klaar met een verstrekkingsprogramma', dat is niet 
de boodschap van dit project. Het verstrekkingsprogram
ma is echt niet een geweldig roesparadijs waarin het ple
zierig toeven is. Het idee dat het allemaal klaar ligt voor 
iedereen, willen we vermijden.' 

Is verplicht afkicken een optie? 
'Nee, voor mensen die in het experiment zitten is dat geen 
optie. De effecten daarvan zijn zo gering dat je daarvan 
eigenlijk geen heil kunt verwachten. Het klinkt lekker 
doortastend, drang en dwang, maar het is niet zinnig. Het 
is zelfs gevaarlijk, omdat mensen in zo'n programma hun 
tolerantie verliezen, buiten komen en dezelfde dosis ge
bruiken als ze daarvoor deden en dan overlijden aan een 
overdosis.' 

Wat leert de ervaring met soortgelijke experimenten in 
andere landen? 

'De ervaring in Zwitserland leert dat een deel van de pa
tiënten die niet goed reageren op de andere behandelin
gen, met heroïne aanzienlijk beter gaat functioneren, en 
ook veel minder andere drugs zoals cocaïne gaat bijge
bruiken. Ze komen weer wat tot rust en voelen ze zich niet 
meer zo opgejaagd. Dat van verstrekking een aanzuigen
de werking zou uitgaan, blijkt geen sprake te zijn, noch 
op andere steden, noch op andere landen.' 

Kunnen harddrugs ooit gelegaliseerd worden? 
'Dat weet ik niet. Dat is niet een vraag die gekoppeld zou 
moeten worden aan het heroïne-experiment. Maar als die 
mensen het in een verstrekkingsprogramma allemaal fan
tastisch gaan doen, dan heb je wel bewezen dat de illega
liteit een deel van de problemen veroorzaakt. Dat is maar 
een onderdeel, want de problemen van alcoholverslaaf
den zijn ook niet gering.' 

is directeur onderzoek bij 
de Centrale Commissie 

Behandeling Heroïne· 
verslaafden en een van de 

bedenkers van het 
experiment met gratis 

heroïneverstrekking. Hij 
ziet verstrekking als een 

aanvulling op het 
bestaande programma, is 

hoopvol gestemd over 
vergelijkbare buitenlandse 

ervaringen en z iet geen 
heil in verplicht afkicken. 
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is voorzitter van het 
Landelijk Comité Drugs
preventie. De arts is 
bepaald niet blij met het 
experiment om van 
overheidswege gratis 
heroïne te verstrekken aan 
(om te beginnen vijftig) 
langdurig verslaafden. 
Volgens hem leert de 
ervaring in andere landen 
dat dat niet werkt, en is 
verplicht afkicken een veel 
betere optie. 

Bestaan er 'hopeloos-chronisch' ver
slaafden? 

'Volgens de deskundigen niet. En ik geloof ook niet 
dat er verslaafden zijn die we helemaal zouden mo
gen opgeven. Het hangt er natuurlijk wel vanaf hoe 
je ze behandelt. In Nederland komt het voor dat je 
ook in afkickcentra nog aan drugs kunt komen. Kijk, in 
zo'n geval maak je iemand natuurlijk wel hopeloos.' 

Is een verslaafde zelf gebaat biJ gratis verstrekking van 
heroïne? 

'Nee, uiteindelijk niet. Het probleem is dat je dan gewoon 
verslaafd blijft, terwijl de bedoeling juist moet zijn dat ie
mand van zijn verslaving afkomt. Hij is er op de korte ter
mijn misschien wat bij gebaat, want het scheelt hem zo'n 
vierbonder gulden per dag. Maar dat is slechts een schijn
verbetering, want hij is nog steeds verslaafd.' 

Is verstrekking een oplossing voor het overlast
probleem? 

'Ik ben bang van niet. Dat heeft men in Zweden in de ja
ren zeventig al geprobeerd. Daar ging het misdaadcijfer 
echter niet omlaag. Erger nog, de gratis verstrekte drugs 
kwam daar gewoon op de zwarte markt terecht. De over
last vermindert ook niet omdat op den duur verslaafden 
altijd meer willen hebben. Het stelen van auto-radio's zal 
misschien ietsje minder worden, maar veel zal het niet 
helpen.' 

Hoe verhoudt gratis verstrekking zich met preventlef 
beleid? 

'Dat rijdt elkaar helemaal in de wielen. Er klopt natuurlijk 
niks van dat je aan de ene kant gratis drugs verstrekt en aan 
de andere kant probeert om mensen ervan af te houden. 
Geen enkele regering mag het in zijn hoofd halen om drugs 
gratis te gaan uitdelen. Anders zal de conclusie van elke 
drugsgebruiker zijn dat het dus wel meevalt met dat spul. 
En dat neemt de motivatie om ermee op te houden weg.' 

Is verplicht afkicken een optie? 
'Jazeker. Het gaat er niet om de patiënt zomaar wat te pes
ten, maar om hem te genezen van zijn verslaving. Je hebt 
ook psychiatrische patiënten die soms tegen hun wil moe
ten worden opgenomen om te genezen. Dat is een deel van 
de behandeling. Soms leidt dwang tot vrijheid en soms 
leidt vrijheid tot verslaving. Gedwongen afkicken is moei
lijker dan vrijwillig, het duurt langer en ze hebben een gro
tere kans op terugval, maar het lukt wel.' 

Wat leert de ervaring met soortgelijke experimenten in 
andere landen? 

'Een Zwitsers experiment zegt dat de situatie van verslaaf
den is verbeterd. Ja, dank je de koekoek, als je alles cadeau 
krijgt! Dan kun je je huur wel betalen en goed eten. Uit 
Zweden kennen we andere ervaringen. Daar kunnen ver
slaafden gedwongen worden opgenomen in een drugsvrije 
inrichting. Zij worden daar behandeld als patiënt en niet als 
crimineel. Na ontslag krijgen ze een begeleider aangewe
zen die helpt bij het vinden van huisvesting en werk. En dat 
helpt.' 

Kunnen harddrugs ooit gelegaliseerd worden? 
'Nee, dat hoop ik niet. Dat kan alleen als de wereld echt 
helemaal gek wordt. Maar het is levensgevaarlijk. En ieder
een weet dat ook. Ook hasj zou eigenlijk weer gewoon ver
boden moeten worden. Heroïne, cocaïne, hasj, het is alle
maal even hard. Het onderscheid dat nu vaak gemaakt 
wordt tussen hard- en softdrugs is misleidend.' 
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In de aanloop naar Prinsjesdag lekten ze al 
uit: koopkrachtcijfers om van te watertanden. 
Volgend jaar dalen de lasten voor burgers en 
bedrijven met nóg eens 3,9 miljard, waardoor 
het totaal aan lastenverlichting onder Paars 
uitkomt op 16,8 miljard. Bijna het dubbele van 
het oorspronkelijk geraamde bedrag. Het ge· 
volg van die extra lastenverlichting is volgens 
de paarse rekenmeesters dat iedereen er in 
1998 op vooruit gaat. Maar is dat wel zo? 
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In schril contrast met de paarse juichstem
ming staat de mening van de mensen zelf. In 
een recent onderzoek van de Gemeenschap
pelijk Persdienst (GPD) werd de vraag ge
teld of men er onder Paars beter op was ge
worden. Het antwoord liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over: bij een inkomen onder 
modaal is de groep die aangeeft het slechter 
te hebben gekregen bijna twee keer zo groot 
~s de groep die wél vooruitgang bespeurde. 
De irritatie van de paarse woordvoerders 
over zoveel onbegrip was haast voelbaar. 
Verlaag je de lasten met een ongekend groot 
bedrag en dan merken de mensen het niet 
eens. Dat doet pijn. In de Haagse Courant 
zei vice-voorzitter Korthals van de VVD-ka
merfractie het 'onbegrijpelijk' te vinden. Hij 
had echter wel een mogelijke verklaring: 
'Misschien komt het omdat je het indirect 
merkt. Terwijl je de stijging van de lokale 
lasten direct ziet op de acceptgiro's.' 

'De regeringscijfers zouden 
kunnen kloppen, maar lang 

niet voor iedereen' 

Kan het ook zijn dat de mensen wel dege
lijk gelijk hebben als ze geen vooruitgang 
zien? Het Nationaal Instituut voor Budget
voorlichting concludeerde in april van dit 
jaar dat de koopkracht van degenen met een 
minimuminkomen fors was gedaald tussen 
1990 en 1997. Het NIBUD had bekeken, 
wat er overblijft van dat minimum na beta
ling van de vaste lasten plus een voorbeeld
pakket aan andere uitgaven. De conclusie 
was dat het gezinsinkomen in 1990 nog 97 
gulden per maand hóger was dan de uitga
ven. In 1996 echter was het minimuminko
men één gulden te laag om dezelfde voor
beeld-uitgaven te kunnen doen . Dat is nog
al een verschil met het verhaal van Paars. 
Hoe kan dat? 
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Volgens Marcel Warnaar, wetenschappelijk 
medewerker van het NIBUD, zouden de 
cijfers van de regering wel kunnen kloppen 
- maar lang niet voor iedereen. Warnaar: 
' In 1997 en- naar het zich nu laat aanzien 
-ook in 1998, gaat de koopkracht voor de 
lage-inkomensgroepen omhoog. Maar die 
stijging loopt grotendeels via de huursubsi
die. En onlangs is uit onderzoek gebleken 
dat een derde van de mensen die recht heb
ben op deze subsidie, ze toch niet aan
vraagt. ' 
Daar komt nog bij, dat slechts ongeveer de 
helft van de mensen met een laag inkomen 
aanspraak kan maken op huursubsidie. De 
andere helft loopt de koopkrachtreparatie 
dus sowieso mis. Warnaar wijst op nog een 
ander probleem: de gemeentelijke tarieven. 
'De heffingen zijn in de ene plaats veel ho
ger dan in de andere. Dat kan een vol pro
cent uitmaken in de koopkracht.' 
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'De minima blijven per jaar 
al gauw één procent achter bij 

de totale loonstijging. 
En dat tikt aan' 

En er is méér af te dingen op de koopkracht
cijfers van paars. Het Centraal Planbureau 
houdt er bijvoorbeeld geen rekening mee dat 
de zaken waaraan mensen met een laag in
komen hun geld uitgeven, sneller in prijs 
stijgen dan de zaken die populair zijn bij de 
hoge inkomens. Ook dat levert een verteke
ning op van een vol procent of meer. 
Een andere fabel van paars is die van de 
koppeling tussen lonen en uitkeringen. Die 
koppeling zou 'volledig' zijn. En dat klopt 
niet. Bij de koppeling wordt immers alleen 
gekeken naar de structurele loonsverhogin
gen. De incidentele loonstijging (opwaar
dering van de functie, leeftijdstoeslag) 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
Volgens oud-CPB-onderzoeker Van Schaa
ijk gebeurt dit ten onrechte. Aan NRC Han
delsblad vertelde hij: 'Het scheelt al gauw 
netto een procent per jaar, dat de minima 
achterblijven bij de totale loonstijging. En 
dat tikt aan over 10, 15 jaar aan reëel ver
lies van welvaart. Die verschillen zullen 
blijven oplopen. Het heimelijk afknijpen 
van de minima ten opzichte van de loon
trekkers is een grondslag van het polder-
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model. De consensus is heel lang geweest: 
Minima, het is in jullie belang dat jullie 
worden geknepen. Maar hoe lang is dat nog 
zo? Dat zou een politiek item moeten zijn , 
voor bijvoorbeeld de PvdA tegenover de 
VVD. Dat vraagstuk komt nu nog niet op 
tafel, mede doordat de koopkrachtplaatjes 
het verhullen.' 

Het ministerie van Sociale 
Zaken kan de twijfel aan zijn 
eigen fraaie koopkrachtbeeld 

niet wegnemen 

De lastenverlichting in het komende ver
kiezingsjaar 1998 wordt grotendeels gege
ven via aanpassingen in de inkomstenbe
lasting. Een kostwinner met een jaarinko
men van 40.000 gulden zal er door de be
lastingmaatregelen ongeveer 33 gulden per 
maand op vooruit gaan. Voor zijn directeur 
met een jaarinkomen van twee ton leveren 
dezelfde maatregelen echter een belasting
extraatje op van ruim 110 gulden per 
maand. 
Kijken we niet alleen naar de belasting
effecten, maar ook naar de verlaging van de 
overhevelingstoeslag en het wegvallen van 
de werknemerspremie voor de WAO, dan is 
de uitkomst nog veel schever. CMG Perso
neelssystemen heeft deze berekeningen ge-
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maakt, met als alarmerend resultaat dat een 
modale werknemer volgend jaar juist inle· 

vert. De kostwinner met het jaarinkomen 
van 40.000 gulden zal er volgens CMG bij 
gelijkblijvend bruto-loon zo 'n 33 gulden 
per maand op achteruit gaan . Bij het inko

men van twee ton is het inkomenseffect wel 
positief: zo'n 75 gulden per maand. Het 
ministerie van Sociale Zaken haastte zich 
om aan te geven dat de CMG-berekeningen 
niet volledig zijn , maar kon de twijfel aan 
zijn eigen fraaie koopkrachtbeeld niet weg· 
nemen. Op verzoek van de SP-fractie komt 
het kabinet nu met een gedetailleerde reac
tie op de CMG-cijfers. 

Het vermogende deel 
van de natie bespaart volgend 

jaar ruim 2000 gulden. 
Per persoon! 

Naast de loonbelasting-verlaging levert 
ook de vermindering van de vermogensbe· 
lasting een bijdrage aan de paarse lasten· 
verlichting. Tenminste, aan die van het 
vermogende deel van de natie. De ruim 
110.000 officiële miljonairs die Nederland 
telt, besparen daardoor volgend jaar ge· 
middeld ruim 2000 gulden. Per persoon! 
Maar: er is ook een lasten-maatregel die. 
op papier, in het voordeel werkt van de la· 
gere inkomens. Het Rijk geeft de gemeen· 
ten subsidie om de kosten van het huisvuil· 
ophalen met 100 gulden per huishouden 
omlaag te brengen. De vraag is echter of de 
gemeenten de verleiding kunnen weerstaan 
om indirect een deel van dat geld zelf in te 
pikken - bijvoorbeeld door andere tarieven 
extra te verhogen. Bovendien kunnen de 
meeste gezinnen de honderd gulden al met· 
een wegstrepen tegen de verhoging van de 
gasprijs. De ecotax en de gasprijs zelf gaan 
allebei omhoog, waardoor de kosten toene· 
men met 7,5 cent per kuub. Zelfs bij een 
matig verbruik van 2000 kuub komt de gas· 
prijsverhoging al royaal boven de 100 gul
den uit. 

Economische vooruitgang is er 
wel geboekt, maar sociale ... ? 

Bijna 17.000 miljoen gulden aan lastenver· 
laging - en toch zeggen heel veel mensen 
dat ze daar niets van gemerkt hebben. Dat 
geld - waarvoor aan bezuinigingen heel 
wat belangrijke voorzieningen zijn opgeof
ferd - moet toch ergens gebleven zijn? In
derdaad. Bijvoorbeeld bij de 1500 topma
nagers die zomaar 4300 miljoen gulden 
beuren zodra ze hun, aandelenopties verzil
veren. En bij de grote bedrijven. Volgens 
het CBS is de gezamenlijke netto winst van 
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de beursgenoteerde Nederlandse bedrijven 
gestegen van 20.400 miljoen in 1993 tot 

en J5.800 miljoen in 1996. Dat is een stijging 
met 75 procent in drie jaar. Kijken we naar 
de periode 1990 tot 1996, dan hebben de 

tko- beursgenoteerde bedrijven hun winst méér 
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miljoen. Economie-hoogleraar Koedijk in 
de Volkskrant over de rijkdom van het be
drijfsleven: 'Er is nu sprake van een over
daad aan geld. Deels zal dat besteed wor
den aan uitbreidingsplannen en andere in
lesteringen. Maar voor veel miljarden heb
ben de bedrijven op dit moment geen be
stemming.' 
In de eerste zin van de Troonrede liet pre
mier Kok de koningin vertellen: 'Dankzij 
de inspanningen van zeer velen heeft ons 
land in de afgelopen jaren belangrijke 
moruitgang geboekt, zowel in sociaal als 
in economisch opzicht.' 
Wel, dat van die economische vooruitgang 
klopt. Maar die sociale . .. ? • 

Economie 

H et gaat goed met de economie, 
zeggen de media. Maar er 
komt wel steeds meer werk

loosheid, tenminste hier in het Noorden 
en Oosten van het land. Noord-Neder
landse Machinefabriek in Winschoten 
failliet: 250 mensen op straat. Enka in 
Emmen heeft al jaren een personeels
stop. Eens werkten er 5000 mensen, nu 
minder dan 3000. Bij Phi1ips Hoogeveen 
(huishoudelijke apparaten) raken van de 
750 werknemers er 250 hun werk kwijt, 
omdat een deel van de productie wordt 
overgeplaatst naar Polen, omdat daar de 
lonen lager zijn. Een behoorlijke af
vloeüngsregeling kon er nog niet af. 
Drie jaar in een pool, een soort uitzend
organisatie, is het uiterste waartoe Phi
lips wil gaan. 
Ja, het gaat goed met de economie en 
volgend jaar zijn er weer verkiezingen. 

Emmen, 
A. de Roos 

Amerika 

V oor u gelezen in een psycho
logieboek 'In de Verenigde 
Staten sterven meer kinderen 

en pubers aan zelfmoord dan aan kan
ker, aids, geboorte-afwijkingen, griep, 
hartziekten en longontsteking samen.' 
Dat we willen we in Nederland toch 
niet? 

Troonrede 

Sliedrecht, 
Henk van Daalen 

I 
k kan het niet laten de fractievoor
zitter van onze partij in de Tweede 
Kamer te complimenteren met zijn 

optreden. Ik heb er in ieder geval van 
genoten. Fantastisch gedaan, Jan! 
Wat moet je nou in de Ridderzaal doen, 
luisteren naar een reeds uitgelekte troon
rede, een door de quasi sociaal-demo
craat Grimm Kok voorgekauwde fabel
tjeskrant met onbenulligheden en halve 

waarheden. 
De domme opmerkingen van de 
Van de Ploeg, De Wanhoop 
Scheffer en Wimpie Kok zelf aan 
het adres van Marijnissen zullen 
we maar laten voor wat ze waard 
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zijn, niets dus. 
Wat ik beledigend voor de koningin 
vind, is dat de majesteit een dergelijk 
stuk nonsens door haar koninklijke strot 
gedrukt krijgt en het dan, gedwongen, 
met een stalen gezicht voor haar volk 
moet oplezen. 
De bijstandsmoeders, de zieken, de 
gehandicapten, de ouderen, etc. etc. 
zullen we weer paars van colere zijn. Ik 
hunker naar de volgende verkiezingen! 

Slingeren 

Rotterdam, 
Henk de Bruin 

H et lezerspubliek van de Tribune 
kan sterk worden uitgebreid. 
Als SP-leden die hun exem

plaar uitgelezen hebben, dit niet bij het 
oud papier gooien maar bijvoorbeeld in 
de trein, een café, kantine of bibliotheek 
neerleggen, biedt dit anderen de gele
genheid gratis kennis te maken met ons 
blad. Laat de Tribune dus slingeren! 

Vergeetboek 

Rotterdam, 
Petra Welling 

W i! de coalitie eens ophouden 
met de steeds herhaalde 
spreuk dat niemand erop 

achteruitgaat? Dat is de mensen een 
bord voorhouden. 
Ik heb een pensioen van 2077 gulden. 
Nu wordt mijn partner op in november 
65 jaar. Dan wordt mijn pensioen terug
gebracht naar 1079 gulden. Mijn partner 
krijgt een pensioen van 851 gulden. Een 
terugslag van ruim 100 gulden, tel uit je 
winst! 
En dan ook nog de jaarlijkse huurverho
ging, en de verdere verhogingen van 
reinigingsrecht, gas, elektriciteit, water, 
noem maar op. 
Wij krijgen er nooit wat bij , er gaat 
alleen maar steeds meer af. Wij ouderen 
gaan niet mee nmet loonsverhogingen. 
We moeten leven van wat we krijgen. 
Dat is nu Paars, een verschrikking voor 
veel ouderen. Je telt niet meer mee. 
Terwijl je 40 jaar hard hebt gewerkt, sta 
je nu in het vergeetboek. 

Woerden, 
J.D. Tiggelman 
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DE ZEKERREDEli V Äll 
Jan Nico Scholten 

Het asielbeleid is een 
van de meest omstre
den politieke onder
werpen op dit mo
ment. Het dreigt vaak 
te ontaarden in dis
cussies waar alleen 
nog een waar en een 
onwaar, een voor en 
een tegen, een zwart 
en een wit lijkt te be
staan. Je vindt dat Ira
niërs uitgezet kunnen 
worden of je vindt dat 
Iran zo onveilig is, dat 
dat niet kan, nu niet 
en nooit niet. Het is nu 
juist het principe van 
bescherming dat zich 
niet leent voor deze 
patstellingen. 
De laatste tijd heeft het politieke debat zich toege
spitst rond Iraniërs. Hongerstakingen en kerkasiel 
zijn de vormen van protest van hen die bang zijn en 
hen die zich solidair verklaren. Politici roepen om 
het hardst dat kerken dit niet mogen doen, dat 
nooit 'gezwicht' kan worden voor het 'chantage
middel' van hongerstaking en dat deze mensen 
gewoon uitgezet moeten worden. De vraag of ze 
daadwerkelijk bescherming nodig hebben, is maar 
weinig gesteld. De stellingen zijn immers al betrok
ken. Misschien is er wel geen sprake van chanta
ge, maar zijn deze mensen echt bang en hebben 
ze wel degelijk 'gegronde vrees voor vervolging', 
zoals het Vluchtelingenverdrag dat noemt. 
Het gaat in het geval van Iran dan ook niet om 
waar of onwaar. Het gaat vooral om onzekerheden, 
om risico's waarvan niemand weet hoe groot ze 
zijn. De Nederlandse overheid staat voor een bijna 
niet met zekerheid te beantwoorden vraag: 'Wat 
gebeurt er met teruggestuurde asielzoekers op 
het moment dat ze weer voet zetten op Iraanse 
bodem?' Er zijn voldoende aanwijzingen dat in Iran 
op onaanvaardbare wijze mensenrechten van bur
gers geschonden worden. Maar te weinig aanwij
zingen om te kunnen vaststellen wie daarvan wel 
of niet het slachtoffer kan worden. Het ambtsbe
richt over Iran is nog steeds aan discussie onder
hevig. De beslissing van het ministerie van Justitie 
of een rechter is daarmee dus altijd op drijfzand 

gebouwd. 
Bescherming en het 
Vluchtelingenverdrag 
draaien om de vraag of 
een asielzoeker aan· 
nemelijk kan maken 
dat hij of zij gegronde 
vrees voor vervolging 
heeft. Veelal hebben 
Iraniërs ofwel niet de 
kans gekregen dit aan· 
nemelijk te maken, of 
van hen werd ten on· 
rechte geëist de ver· 
volging aan te tonen, 

wat aanmerkelijk 
moeilijker is dan aan· 

nemelijk maken. Veel 
Iraniërs kregen te her 
ren dat hun verhaal on· 
geloofwaardig was, 

omdat ze het niet konden aantonen. Maar juist in 
Iran zijn de reacties van de overheid op 'onge· 
wenst' gedrag onvoorspelbaar en verborgen en is 
het dus ontzettend moeilijk om vervolging aan te 
tonen. Het asielrecht kent het principe van het 
voordeel van de twijfel. Tevens geldt dat hoe slech· 
ter de algemene situatie in het land van herkomst 
is, hoe eerder je dat voordeel van de twijfel aan 
mensen moet gunnen. In het andere geval loop je 
immers onverantwoorde risico's met de veiligheid 
of het leven van iemand. 
Het resultaat van het huidige asielbeleid is, dat op 
dit moment honderden Iraniërs zijn uitgeproce
deerd waarvan niemand met zekerheid kan zeggen 
hoe groot de risico's zijn bij uitzetting. Zolang we 
dat niet weten, mag en moet Nederland eenvoudig· 
weg niet uitzetten. Het past politici in dat geval ze· 
ker niet om kerkasiel af te doen als 'onaanvaard· 
baar' maatschappelijk protest en hongerstakingen 
als 'chantage'. 
De politieke discussie zou moeten gaan over een 
manier waarop we meer zekerheid en zorgvuldig
heid kunnen inbouwen bij de beoordeling van asiel· 
aanvragen. Pas als dat is gelukt, kunnen we zeg· 
gen wie wel of geen gevaar zal lopen bij terugkeer 
in Iran. En dat is in het belang van én de overheid 
en de Iraniërs. 

, Jan Nico Scholten 
voorzitter Vluchtelingen Werk 
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minister 
De Boer 

in de 
boksring? 

(zie pagina 16) 
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Pi eter 
'Breekijzer' 
Storms 
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Robin Hood 
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onrecht 
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Partij goederen 

0 T-shirt SP ;tomaat 
f 15,-

SWEATER 
SP f 25,-

0 SP-TAS 
f 1,50 

SP-BUTION 0 
f 1,-

0 EURO-NEE STICKERS 
!1l10 cm, f 0,25 
l'l 30 cm, f 2,50 

0 TOMAATCAPS 
zwart of wit f 15,-

muntstickers 48 per vel, f 1,-

SPELDJES 
f 1,50 0 BALPENNEN 

f 0,50 per stuk 

STICKERS 0 
!1l10 cm, f 0,25 
l'l3 cm, f 0,10 

0 KLEIN KREATIEF 
KOOKBOEK TOMATEN 
f 5,-

0 SAMENLEVEN KAN JE NIET ALLEEN 
een bundeling van columns uit de Tribune, 0 FOTOBOEK 

'NEDERLAND IN 
TWEEËN?!' door 
Roei Visser f 5,-

door Jan Marijnissen 

2 

0 TEGENSTEMMEN 
Een rood antwoord op Paars, 
door Jan Marijnissen 

0 DE POPPE
METHODE 
hoe milieu
activist Remi 
Poppe de grote 
vervuilers 
ontmaskert, 
door Karel 
Glastra van 
Loon 
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RAPPORTEN t 5,-

0 Nog steeds trammelant in WVG-land 

\ 

Drie jaar na de invoering van de Wet 
) Voorzieningen Gehandicapten, april 1997, 

Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Koud hè? 
De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
'Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november J 996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 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 mamt 1996, 
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 WVG, een wet vol handicaps 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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

0 Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheid 
Sociaal-economische gezondheidsverschillen en 
het overheidsbeleid in Nederland, maan 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, 
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,- toevoegen voor 
portkosten. 
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Nog 6 maanden 
Met zes maanden te gaan naar de 

kamerverkiezingen van 6 mei 1998 

staat de SP staat er beter voor dan 

ooit. Volgens de laatste peilingen van 
InterView zou onze partij vijf zetels 

halen. Nooit eerder peilde het bureau 

van Maurice de Hond de SP zo hoog. 

En hetzelfde geldt voor het NIPO, dat 

ons zelfs zes zetels toedeelt. Andere 

seinen staan ook op 'vooruit' . De SP 

groeide dit jaar met meer dan 2000 

leden en het aantal afdelingen groeit 

navenant. De eerste échte steekproef 

- de verkiezingen in Emmen - is bui

tengewoon succesvol verlopen , zoals 

Herman Beekers, 

hoofdredacteur 

u in deze Tribune 

kunt lezen . Een 

goed teken voor 

Boxmeer eind deze 

maand en voor alle 

gemeenten waar de 
SP op 4 maart mee

doet aan de raads-

verkiezingen . 

Toch is de buit nog lang niet binnen. 

Pol itiek en media zullen de komende 

maanden geen woord meer vuil ma

ken aan de ellende die Paars over het 

land uitgestort heeft. De verkiezings

beloften van de grote partijen en de 

verschillen daartussen zullen breed 

uitgemeten worden . Evenals de 

'machtsvraag': Kok of Bolkestein? 

Terwijl die twee nu én straks een

drachtig willen regeren. Aan ons allen 

de taak heel Nederland duidelijk te 
maken dat juist een sterke SP in de 

Tweede Kamer wél verschil maakt. 

nieuwsblad van de Socialistische PartiJ, jaargang 33 nr 

6 
Niet alleen premier Kok en minister 

Wij ers, ook bedrijven als 
Philips en Stork én de vak

bonden beschouwen de 'baan 

voor het leven' al s verleden tijd. 

De nieuwe werknemer is flexi 

bel. 'Alles voor de baas, de baas 

vóór alles' is het motto. De Tri

bune werpt een blik in een toe

komst vol onzekerheden. 

14 
'Ze snijden alle voorzieningen 
aan de onderkant van de samen

leving zoveel mogelijk weg en 

voor die besparing slaan ze 

zichzelf vervolgens op de 

borst. Dat is een soort cul

tuur geworden,' zegt Pieter 

Storms. Een man met een 

missie: 'de arrogantie van de 

macht bestrijden' . 

16 'Een beter milieu begint nog 

steeds bij j ezelf,' roept minister 

De Boer vanachter een biobak 

het publiek van de SP MilieuMatch toe. In 

de hoeken van de boksring staan echter 

TRIBUNE 

haar tegenstanders al 

klaar voor de tegenaan

val ... Verslag van een 

unieke strijd zonder 

k:nock-outs en zonder 

slagen onder de gordel. 
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2 2 Ze naderen snel , de gemeente

raads-en Tweede-K amerver

kiezingen van 1998. De eerste 

test voor de SP waren de gemeentel ijke 

- verkiezingen in Emmen. Opi
~~ .. 

niepeilers verwachtten dat de 

PvdA fors zou gaan winnen. Het werd 

echter de SP die als enige landelijke 

partij meer steun van de kiezers kreeg. 

2 6 
Psycho-sociale 

problemen kwel
len de bevolking in 

Oost-Europa, waar alle 

zekerheden verdwenen 

zij n. Het Westen helpt 

met anti-depressiva . . . 
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Tweede Maasvlakte 
overbodig? 

I s de Tweede Maasvlakte 
wel nodig, wil SP'er Reml 

Poppe van de ministers De 
Boer en Jorritsma weten. 
Voormalig Shell-directeur 

Schut verklaarde immers 
onlangs: 'In het Pernis-Bot
lek-Europoort gebied komen 
vele honderden hectares 
grond vrij als in de nabije 
toekomst leegstaande tank

parken gesaneerd worden.' 
Volgens Schut is het voor de 
betrokken bedrijven echter 
goedkoper om de tanks ge
woon te laten staan, vanwe
ge de kosten voor bodemsa
nering bij hergebruik. 
Poppe wil de onderste steen 
boven in deze kwestie. Als 
het verhaal juist blijkt, eist hij 
van de ministers maatregelen 
tegen de verspilling van 

schaarse ruimte. 

Privatiseringsplan 
bedreigt beveiliging 

Schiphol 

Het kabinet lijkt te zwichten 
voor de druk van Schiphol 

en de transport- lobby om de 
controle op het vliegveld weg 
te halen bij de Marechaussee. 
Schiphol zou dan de beveili
gingstaken zelf gaan uitvoeren. 
Remi Poppeis fel tegen deze 
privatisering. 'De luchthaven 
williever niet moeilijk doen, 
omdat dat vervoerders kan 
afschrikken. Een levensgevaar
lijke ontwikkeling. Bedenk de 
feiten die naar boven komen 
over de El Al-ramp en de vele 
verhalen over grote wapen
transporten via Schiphol.' 

4 

Het Binnenhof 

Asbestinstituut begint vaste vormen aan te nemen 

licht. De opkomst was enorm: 
bijna 300 slachtoffers en fami
lieleden. Bob Ruers, advocaat 
van het Comité, praatte de 
aanwezigen bij. 'Er zijn nog 

den, maar houden nog vast aan 
een termijn van 30 jaar. Ook 
zien zij het asbestinstituut lie
ver als een private stichting in 
plaats van een publiekrechtelij

N og voor het einde van dit 
jaar zal de Tweede Kamer 

zich buigen over een concreet 
voorstel voor de oprichting van 
een asbestinstituut De onder
handelingen hierover tussen 
Comité Asbestslachtoffers, 
vakbonden, werkgevers, verze
keraars en overheid verkeren in 
de laatste fase. Asbestslachtof
fers die een claim indienden 
tegen hun - voormalige -
werkgever moesten tot nu toe 
een ware juridische lijdensweg 
afleggen. Met de oprichting 
van het asbestinstituut moet dat 
snel tot het verleden behoren. 
Het Comité Asbestslachtoffers 
hield op 31 oktober in Rotter
dam een bijeenkomst waar de 
stand van zaken werd toege-

een paar knelpunten 
die we moeten op
lossen. Als het aan 
ons ligt komt er een 
instituut met een 
publiekrechtelijke 
basis, dat de claims 
van álle asbest
slachtoffers kan 
behandelen. Wij Enneus Heerman 

ke organisatie die 
verankerd is in de 
wet. Ex-CDA-leider 
Heerma, die de on
derhandelingen na
mens de regering 
leidt, wil de beslis
sing over de ve~a
ringstermijn en de 
organisatievorm van 

houden vast aan een 
smartengeld van 100.000 gul
den en afschaffing van de ver
jaringstermijn,' aldus Ruers. De 
verzekeraars zijn vooralsnog 
opgeschoven tot 90.000 gul-
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het instituut overla-
ten aan de Kamer. 
Jeanne Knoop, voorzitster van 
het Comité, benadrukte dat er 
geen onderscheid mag zijn in 
schadevergoeding tussen 
slachtoffers van wie de werkge
ver nog aansprakelijk gesteld 
kan worden en die van bedrij
ven die inmiddels niet meer 
bestaan. 'Voor deze laatste 
mensen moet de overheid een 
fonds instellen, binnen het 
asbestinstituut, dat hetzelfde 
smartengeld uitkeert,' aldus 
mevrouw Knoop. Ook deze 
kwestie zal op het bordje van 
de Kamer terechtkomen. 
De voorziene oprichting van 
het asbestinstituut kan een 
groot SP-succes genoemd wor
den. Begin 1995 nam de partij 
het initiatief tot de oprichting 
van het Comité Asbestslachtof
fers. Vele honderden slachtof
fers meldden zich aan. SP
advocaat Bob Ruers voerde 
tientallen procedures voor 
smartengeld. Met succes -er 
werd al zo'n drie miljoen gul
den afgedwongen. Mede op 
aandringen van de SP-kamer
fractie begon de regering met 
gesprekken over een mogelijke 
collectieve regeling. Die is nu 
dus heel dichtbij en dat is van 
groot b,elang voor de duizenden 
slachtoffers die in de komende 
jaren nog zullen vallen. 
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Plezierjacht ingeperkt 

De plezierjacht wordt niet verboden, 

maar wel beperkt. Dat Is de uit

komst van de debatten over de nieuwe 

flora· en faunawet. Op papier was een 

meerderheld - waaronder de SP - vóór 

een verbod, maar PvdA en een deel van 

066 hielden zich niet aan hun eigen 

programma en stemden tegen. Wél Is 

een SP-voorstel aangenomen om het 

bijvoederen van wild te verbieden. Bij

voeren zorgt voor onnatuurlijk grote 

hoeveelheden dieren en went ze aan een 

vaste plaats, zodat ze gemakkelijk te 

schieten zijn. Op aandringen van de SP

fractie is nu bepaald dat bijvoeren alleen 

mag In noodsituaties. 

'Krokodilletrranen over het openbaar vervoer' 

Dagen na het kamerdebat 

over het openbaar vervoer 

i Remi Poppe nog steeds woe

dend. 'De hypocrisie van PvdA 

en 066, die huichelarij, dat 

opportunisme, ik heb er geen 

woorden voor. Ze roepen nu om 

het hardst ach en wee over de 

prijsstijgingen bij NS en de 

afschaffing van goedkope trein

en buskaarten. Maar van deze 

zelfde parnjen moest het open

Remi Poppe 

zelf gewild hebben. Daarmee 

verloren zij hun recht van spre

ken,' aldus het SP-kamerlid. 

Poppe heeft dat recht niet verlo

ren, want ruj heeft zich de afge

lopen jaren met hand en tand 

verzet tegen de uitverkoop van 

het openbaar vervoer. En nu 

trekt hij dus fel van leer tegen 

de gevolgen die hij allang had 

zien aankomen, zoals nu weer 

tariefverhoging van de trein en 

baar vervoer zo nodig geprivatiseerd wor

den. De maatregelen waar ze nu tegen te 

hoop lopen, dat is de marktwerkjog die ze 

Bovendien ... 
1 heeft Jan Marljnissen Ingrijpen 

gevraagd tegen een werkgever die 

400 Spanjaarden 'ronselde' voor het 

Inpakken van kerstpakketten. Vol

gens de directeur van het Arbeids

bureau had de werkgever 'wel heel 

snel besloten werkkrachten van 

elders te halen'. 

1 heeft de SP minister Melkert tot 

spoed gemaand met de richtlijnen 

die hij in juni beloofde om het 'giro

gluren' door gemeenten aan banden 

te leggen 

1 Is 'effe dimmen' Inmiddels uitge

groeid tot een gewaardeerde en 

veel gebruikte uitdrukking in de 

Kamer. Marljnlssen Introduceerde 

de kreet toen hij In een debat van 

drie uur zijn eerste interruptie wilde 

gaan plaatsen en waarnemend voor

zitter Welsglas hem bij voorbaat 

maande het heel kort te houden. 

1 hekelde de SP voorstellen van de 

bouwwerkgevers om zieke bouwvak

kers met voorrang te behandelen. 

de afschaffing van goedkope trein- en bus

kaarten voor scholieren en ouderen. 

De Kamer heeft mjruster Jorritsma opge

dragen opnieuw met de NS te gaan praten, 

maar Jorritsma verwacht hier zelf niet veel 

van. De verhogingen passen namelijk ge

woon binnen de afgesproken grenzen. En 

Jorritsma zegt dat ze gewoonweg niet ge

noeg geld heeft om het openbaar vervoer 

verder te ondersteunen. Poppe: 'Dat kan 

best kloppen. Enorm veel geld is namelijk 

gereserveerd voor de Betuwelijn en de 

Hogesnelheidslijn. En dat wisten de par

tijen die destijds voor ilie mega-projecten 

stemden heel goed. De enige oplossing is 

het terugdraaien van die projecten'. 

Nadat NS-topman Den Besten in de krant 

nog eens had bevestigd dat hij geen duim

breed tegemoet zal komen aan de wensen 

van de Kamer, verklaarde GroenLinks

fractievoorzitter Paul Rosenmöller: 'Als NS 

zich zó opstelt, moeten we maar een nieuw 

contract afsluiten waarbij de overheid met 

meer geld over de brug komt in ruil voor 

lagere tarieven.' Poppe: 'Wij steunen ieder 

voorstel dat leidt tot mjnder hoge tarieven 

voor de reizigers, maar ik vind dat wanneer 

je als overheid geld gaat steken in bedrij

ven, je ook zeggenschap daarover moet 

eisen. Voor mjj is dit het zoveelste argu

ment om de privatisering van het openbaar 

vervoer zo snel mogelijk terug te draaien.' 

TRIBUNE • 14 NOVEMBER 1997 

MAftiJNISSEN 
De Grijze 

Wolven 
De journalisten Braam en Ulger laten 

in hun boek over de Grijze Wolven 

zien, hoe deze rechtsextreme Turkse 

organisatie in opmars is in ons land. 

De opvattingen van deze organisatie 

slaan vooral aan bij een groep uiterst 

ontevreden en teleurgestelde Turkse 

jongeren, die geen perspectief meer 

zien. De Grijze Wolven spelen met 

hun verheerlijking van de Turkse 

Übermensch geraffineerd in op dit 

groeiende ongenoegen. Zij profiteren 

van het falende integratiebeleid. Zij 

wijzen op de Neder

landse 'arrogantie en 

slechtheid' en bena

drukken de vermeen

de superioriteit van 

het Turkse volk. 

De tweedeling in ons 
land slaat met name Jan Marijnissen, 

hard toe bij allochto- fractievoorzitter SP 

nen. Op de arbeids-

markt zijn ze vaak kansloos, ze zitten 

op de mindere scholen, wonen in de 

slechtere wijken en zijn zwaar over

vertegenwoordigd in de armoede- en 

criminaliteitsstatistieken. 

Wie de integratie serieus wil bevorde

ren, móet de sociale en etnische 

segregatie stoppen. Als we de uit

zichtloosheid van velen uit deze be

volkingsgroep niet kunnen vervangen 

door toekomstperspectief, doen we 

hen onrecht en zijn we gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de voedings

bodem waarop rechtsextremisme -

van Nederlandse én Turkse origine -

kan en zal gedijen. Er tikt een tijd

bom. Er is geen tijd meer voor het 

uitproberen van halve maatregelen. 

Er moet een spreidingsbeleid komen 

en bedrijven moeten worden gedwon

gen een bijdrage te leveren aan het 

oplossen van de problemen. 

De gebrekkige integratie en de toe

nemende segregatie is een van de 

grootste maatschappelijk problemen. 

Daarom is de tijd meer dan rijp voor 

een parlementaire enquête naar alle 

aspecten van het minderhedenvraag

stuk. Zodat er alternatieven kunnen 

worden geformuleerd én uitgevoerd. 

5 
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'De baan voor het leven behoort tot het verleden,' zei premier 
Kok onlangs. En als het aan minister Wijers van Economische 
Zaken ligt, is iedere werknemer straks manager van zijn ei· 
gen 'Employability BV'. Een dag later onthulde Philips het 
plan om alle vaste contracten af te schaffen. De ideale werk· 
nemer van de toekomst is de flexwerker. Zeggen politici, 

ondernemers en zelfs de vakbon
den. Hoogste tijd voor een ferm te· 

gengeluid. Want flexwerk betekent 
ook: permanente bestaansonzekerheid, 

minder rechten en druk op de gezinnen. 

De term flexibilisering kent in de praktijk 
een hele reeks toepassingen. Zo zijn er de 
flexibele arbeidscontracten, waarin niet af
gesproken wordt hoeveel uren iemand 
werkt. Een andere keer gaat het om een 
flexibe le functie, waarbij werknemers bin
nen het bedrijf voortdurend wisselende ta
ken kunnen krijgen. Groeiend fenomeen is 
de zogenaamde flexpool: je bent min of 

meer vast in dienst, maar wordt uitgeleend 
aan steeds weer andere werkgevers die tijde
lijk personeel nodig hebben. Daarnaast rukt 
het verschijnsel van flexibele beloning op, 
een eigentijdse benaming voor het oude 
prestatieloon. En in de nieuwe Arbeidstij
denwet is al stevig sprake van flexibele 
werktijden: je komt veel minder snel in aan
merking voor overwerktoeslag. 
Het belangrijkste kenmerk van ál dit flex
werk is de willekeur waarmee de werkgever 
over je kan beschikken. Hij laat naar belie
ven personeel opdraven, kan per keer uit het 
beschikbare aanbod kiezen en betaalt daar
voor zo min mogelijk. Maar we zijn nog 
lang niet waar politiek en bedrijfsleven ons 
willen hebben. In de flexhemel van Philips, 
Kok en Wijers 'moeten werknemers zelf 
zorgen voor hun employability of brede in
zetbaarheid, zodat ze aantrekkelijk blijven 
op de arbeidsmarkt. Wie daar niet in slaagt, 
mist de boot.' In gewoon Nederlands: werk
nemers moeten er zélf voor zorgen dat ze de 
kennis hebben waar 'de markt' om vraagt en 
zich beschikbaar houden voor alle soorten 
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werk. Waar en wanneer daar maar behoefte 
aan is. 

'Protesteren doe je niet, 
omdat je allang blij bent dat je 

weer even werk hebt' 

De voordelen van flexibel werk voor de be
drijven laten zich raden. Op een uitgekiende 
manier alleen nog personeel inhuren met dfe 
kennis op dfe uren en op dfe plaats waar er 
maximaal profijt van wordt getrokken. Dat 
zal de winstcijfers met zekerheid ten goede 
komen. Maar wat is het gevolg voor de ge
flexibi liseerde werknemers? Dat valt óók 
met zekerheid te zeggen: onzekerheid. Le
venslang. Je weet nooit of je volgend jaar 
wel een baantje hebt, waar je dan zult wer
ken of hoeveel je daarmee gaat verdienen. 
Die onzekerheid heeft grote consequenties. 
Hein Brand (43) uit Nijmegen kent het uit 
ervaring. 'Van oorsprong ben ik medisch 
analist. Na de opleiding altijd tijdelijke aan
stellingen gehad. In Nijmegen, maar ook in 
Utrecht, Deventer, Amsterdam. Steeds sta je 

7 



Een vakbondsman spreekt de havenarbeiders van de Rotterdamse SHB toe, die woe
dend het werk willen neerleggen. De FNV probeert hen dat uit het hoofd te praten ... 

8 

In de havens wordt de klok 
een. eeuw teruggezet 

Tot eind jaren zeventig was het In de Rotterdamse haven gebruikelijk dat 
dagloners zich elke ochtend meldden In een kantoortje of een café, om met 
de pet In de hand te vragen of er alsjeblieft werk voor hen was. Om af te 
komen van deze 19e eeuwse toestanden, werd begin jaren tachtig door 
havenwerkgevers, gemeente en Rijk de arbeidspool SHB opgericht. De arbei
ders kwamen In vaste dienst bij de SHB en werden vervolgens uitgeleend 
aan havenbedrijven om pieken in het laden en lossen op te vangen. Dat ging 
heel lang goed, maar drie jaar geleden werd de SHB geprivatiseerd en richt
te ze zelf een commercieel uitzendbureau voor havenwerkers op. Begin dit 
jaar kondigde de SHB aan 200 man te zullen ontslaan omdat er te weinig 
werk voor hen was. Een dag later echter plaatste het SHB Uitzendbureau 
een advertentie, waarin 'met spoed' expeditiemedewerkers werden gezocht. 
De SP-fractie In de Rotterdamse gemeenteraad reageerde furieus. 'De ha
venbaronnen, sinds de privatisering aandeelhouders van de SHB, hebben 
ledereen om de tuin geleld en zij n van meet af aan van plan geweest de SHB 
op te blazen en goed geschoolde havenwerkers te vervangen door goedko
pe, rechtenloze oproepkrachten,' aldus raadslid Chris van Heumen. Onder 
druk van actles werd het ontslag opgeschort en kwam de SHB met een 
nieuw voorstel : werknemers moeten voortaan zes dagen per week stand-by 
zijn om vier dagen te kunnen werken en bovendien 17,5 procent loon Inleve
ren. Dit ging de SHB'ers nog steeds veel te ver. De strijd hierover Is nog In 
volle gang, maar de les uit de SHB-geschledenls Is duidelijk: werkgevers 
zien het liefst ledereen In uitzendbureaus, altijd en overal inzetbaar, maar 
zonder enige zekerheid. Zelfs arbeidspools met goed geschoold personeel , 
waar de vakbond zijn hoop op gevestigd heeft, blijken geen enkele garantie 
te bieden. Het tegen elkaar uitspelen van werknemers In flexpools en uit
zendbureaus Is een koud kunstje. Dat ondervonden onlangs ook de 
315 werknemers van de Amsterdamse SHB, die ontslagen werden omdat er 
te weinig vraag zou zijn naar hun diensten. Maar ondertussen wordt de Am
sterdamse haven wel overspoeld door uitzendkrachten en dagloners. En zo 
staan aan het eind van de twintigste eeuw arbeiders weer met hun pet In de 
hand aan de poort van de fabriek. 
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voor de vraag of je moet verhuizen. Toen 
in Amsterdam werkte zat ik vier uur per dag 
ik in de trein. Woonruimte vinden in Am· 

sterdam ging niet. Voor een huurwoning was 
er een enorme wachtlijst en om te kunnen 
kopen heb je een vast contract nodig, anders 
krijg je geen hypotheek.' 
Brand kent ook de financiële gevolgen van 
flexibel werk: 'Je loopt als flexwerker 
meestal de jaarlijkse loonstijgingen mis en 
je krijgt geen dertiende maand. Als je onre· 
gelmatig werkt, moet je de periodes zo aan 
elkaar zien te lijmen datje nog recht op WW 
houdt. Zit je in de uitkering, dan krijg je het 
jaar daarop meer huursubsidie. Maar dan 
ben je weer aan het werk. Het jaar daarna 
ben je weer werkloos en krijg je mînder 
huursubsidie op grond van je salaris in het 
voorgaande jaar, enzovoort. Ik ben inmid· 
deis omgeschoold tot personeelsmedewer· 
keren heb nu weer een tijdelijke baan. Mijn 
collega's die een vast contract hebben, zitten 
in salarisschaal 6. Maar ik, met dezelfde 
functie, zit in schaal 5. Protesteren doe je 
niet, omdat je allang blij bent dat je weer 
even werk hebt.' 

'Je hoeft niet te proberen na 
twee maanden ziekte op 

dezelfde plek terug te komen' 

Tussen de banen door studeert Brand om 
zijn kennis op peil te houden, zijn 'employ· 
ability' te vergroten, zou Wijers zeggen. 
'Maar ik moet die cursussen wel zelf alle· 
maal regelen, terwijl mensen met een vaste 
betrekking bijscholing krijgen van de baas.' 
Een veel gehoorde klacht van flexwerkers is 
ook het gebrek aan goede instructies over 
het werk. Hein Brand: 'Ik heb bijvoorbeeld 
gewerkt op een laboratorium met levensge· 
vaarlijke stoffen. Dat werd me van tevoren 
niet uitgelegd. Voor hetzelfde geld word je 
doodziek en weet je niet waardoor. Mensen 
met een vast contract kunnen na twee maan· 
den ziekte nog wel op hun oude plaats terug· 
komen. Flexwerkers hoeven daar niet op te 
rekenen.' 
Met ziek worden in een 'flexibele positie' 
heeft ook Aart Nienhuis ervaring. Hij werkte 
lange tijd met een, oproepcontract als taxi· 
chauffeur. 'Ik werd ziek op een moment dat 
ik niet ingeroosterd stond om te werken. Het 
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GAK zou mijn ziektewet-uitkering moeten 
betalen. Maar daar werd gezegd dat ik al zó 
lang en zó veel bij die baas werkte, dat hij 
dat maar moest betalen. Maar die baas deed 
dat natuurlijk ruet, want ik werd ziek buiten 
de formele werktijd. Ik zat dus als speelbal 
tussen die twee in.' 

Wie is die meneer 
die hier zondags het vlees 

komt snijden? 

Niet alleen de betrokken werknemer, maar 
het hele gezin ondervindt de gevolgen van 
tructurele onzekerheid. Op een stakingsbij

eenkomst van de Rotterdamse havenpool 
SHB wordt dat duidelijk verwoord door een 
van de vrouwen: 'Mijn man werkt hier bij de 
SHB en ik heb een baan van twee dagen per 
week in de verpleging. Tot nu toe konden 
wij onze werktijden goed op elkaar afstem
men, zodat we samen voor ons dochtertje 
konden zorgen. Maar als de SHB flexibi)j
seert zoals nu wordt voorgesteld, moet hij 
zes dagen per week stand-by staan om uit
eindelijk vier dagen te werken. Omdat het 
dan nooit zeker wanneer hij moet opdraven, 
kan ik mijn schema niet meer aanpassen aan 
zijn werktijden. Daar komt nog bij dat mijn 
baas nu al zegt: 'joh, je werkt twee hele da
gen, ga jij maar fijn vier ochtenden werken, 
want dan ben je beter inzetbaar'. Dan kan ik 
dus wel stoppen met werken. Dat scheelt 
ons 1600 gulden in de maand. Het is niet al
leen de man, het is het hele gezin dat lijdt 
onder deze flexibilisering. Als je straks van 
de 950 SHB'ers 600 gescheiden gezinnen 

hebt, dan ligt dáár de oorzaak. Dat de man uit hoe de FNV daarop inspeelt. 'Bij Akzo 
continu stand-by moet zijn, dat kan niet bin
nen een gezin. Je weet niet wanneer je va
kantie hebt, wanneer je een dagje weg kan 
met je gezin. Het gaat 

worden momenteel een aantal bedrijven 
sterk ingekrompen. Laag opgeleide werkne
mers worden met ontslag bedreigd. Wat wij 

nu proberen is mobili
ten koste van je socia
le leven, van alles. 
Dadelijk is het echt zo 
dat mijn dochtertje 
zegt: 'wie is die me
neer die hier zondags 
het vlees komt snij
den?' En dan ligt er 
niet zo'n rollade hoor, 
maar een gehaktbal.' 

FLEXIBEL WERK: 
teitscentra op te rich
ten. Ze worden dan 
bijgeschoold op kos
ten van Akzo zodat ze 
elders te plaatsen zijn. 
Uitzendbureau Start 

MAXIMAAL 
PROFIJT VOOR DE 

WERKGEVERS, 
LEVENSLANGE 

is daarbij betrokken. 
Bij Siemens in 
Hoogeveen wordt 
personeel in een 

De vakbonden 
hebben de 
strijd al bij 
voorbaat 

opgegeven 

ONZEKERHEID 
VOOR DE 

soortgelijke situatie 
overgenomen door 
Randstad. Bij Nedcar 
in Limburg heb je be
halve de autofabriek 
een heleboel toeleve-WERKNEMERS! 

Wie van de vakbonden fel verzet verwacht 
tegen de tlexibiliseringstrend, komt van een 
kouwe kermis thuis. Die strijd is al opgege
ven voordat hij begonnen is. Of beter ge
zegd, de bond vindt die strijd niet nodig. 
'Een baan voor het leven is geen realistische 
optie meer. Bij Stork gaan nu al duizenden 
mensen over in een flexpool. Dat is de enige 
manier, anders vliegen ze eruit,' aldus Kees 
Korevaar, beleidsmedewerker van de FNV. 
'Vroeger werden pieken en dalen in de in
dustrie opgevangen door met voorraden te 
werken. Dat kan niet meer, want dat is te 
duur. Het is de realiteit van het kapitalisme 
dat bedrijven daaraan kapot gaan.' Hij legt 

ranciers. Daar werken 
uitzendbureaus die mensen van de ene fa
briek naar de andere zetten. Daar hebben wij 
niets op tegen. Dat vinden wij zelfs een heel 
goed idee, als de arbeidsvoorwaarden maar 
goed geregeld zijn. De FNV werkt niet mee 
aan prestatiebeloning, maar wij vinden wel 
dat mensen die breder inzetbaar zijn daar
voor ook beter beloond mogen worden.' 
Toch wil Korevaar ook wel erkennen dat 
niet alles goud is wat er b)jnkt. 'Grote be
drijven hebben vaak fondsen voor aanvul
ling op de WW of de WAO, voor de VUT en 
het pensioen. Uitzendbureaus duiken daar 
onderdoor. Die betalen geen premie aan die 
fondsen.' 

Frans van Dijk: 'De 

kosten zullen boven de 
baten uitstijgen' 

Kees Korevaar: 'Niets 
tegenflexibel werken, als 
de voorwaarden deugen' 

Cees de Wildt: 'lnveste
ringscontracten in ruil 

voor flexibele opstelling' 

Jan Marijnissen: 
'Volgens mij leven we 

niet om te werken' 

Theo Meijman: 'Mensen 
zien zichzelf steeds meer 
als wandelende Casio 's' 
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Een ander probleem waarmee de steeds meer omzeild worden nu de relatie 
werkgever-werknemer verder wordt geïndi
vidualiseerd. Niet alleen wat het arbeidscon
tract betreft, maar ook met betrekking tot 
werktijden, scholing en beloning.' 

te maken krijgen, is de onduidelijkheid bij 
welke ondernemingsraad en vakbond een 
flexwerker thuishoort: die van het bedrijf 
waar hij te werk is gesteld, of die van zijn 
uitzendbureau of flexpool. Dit ondermijnt 
de onderhandelingspositie van werknemers. 
Korevaar: 'De nieuwe arbeidstijdenwet 
geeft meer ruimte voor afspraken over lan
gere werkdagen. Ondernemers zullen dan de 
zwakste partij uitkiezen om hierover te on
derhandelen: de OR of de vakbond.' Maar 
ondanks die bezwaren gelooft de FNV-be
leidsman niet dat verdere flexibilisering de 
rechten van werknemers nog veel zal ver
slechteren. 'Op een bepaald moment kun je 
met je sociale rechten niet meer achteruit. In 
Nederland is het dieptepunt nu wel bereikt.' 

Cees de WiJdt, CAO-coördinator van de In
dustriebond FNV, gelooft echter dat hier 
juist de voordelen van flexibilisering liggen: 
'Voor de werknemers kunnen we, in ruil 
voor een flexibele opstelling, investerings
contracten afsluiten. Zodat ze de mogelijk
heid krijgen zich bij te scho len. Werknemers 
hebben dan ook een sterkere positie op de 
arbeidsmarkt en worden dus minder afhan
kelijk van hun huidige baas. Wat we beogen 
is dat er weer trek ontstaat in de schoorsteen, 
dat mensen die nu een baan hebben, door
stromen naar andere banen, waardoor je aan 
de onderkant weer ruimte creëert.' 
Socioloog Marianne Grünell van de Vrije 
Universiteit Amsterdam zet daar grote 
vraagtekens bij . 'Het is toch moeilijk voor
stelbaar dat werkgevers gaan investeren in 
werknemers, opdat ze bij de concurrent hun 
nieuw opgedane kennis en kunde kunnen 
gaan gebruiken,' schreef zij onlangs in de 

'CAO's zullen steeds meer 
omzeild worden nu de relatie 
werkgever-werknemer verder 

wordt geïndividualiseerd' 

Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, 
is daar niet zo gerust op: 'CAO's zullen 

10 

Helmond flexibiliseert zijn werklozen 
Vrijwilligheid onder dwang 

In Helmond geldt flexibilisering Inmiddels ook voor bljstandsgerechtigden. 
Zij kunnen een brief van de heer Vink, hoofd sociale zaken van deze Brabant
se gemeente, in de bus verwachten. En hij heeft goed nieuws: een contract 
voor een betaalde baan! Men hoeft alleen maar het antwoordkaartje In te 
vullen en terug te sturen. Vink: 'De geïnteresseerden worden doorgespeeld 
aan uitzendbureau Randstad. Als er werk Is, krijgt de klant een contract met 
Randstad en een garantie-inkomen.' Dat klinkt mooi, maar het blijkt een 
sigaar uit eigen doos. De Helmondse sociale dienst maakt de uitkering over 
aan Randstad en die betaalt deze dan weer uit aan de klant. Per uur daad
werkelijk gewerkt uur krijgt hij of zij twee gulden extra. En als er even geen 
werk Is, blijft de klant gewoon oproepbaar. Vink: 'Het project is vrijwillig, 
maar als mensen niet mee willen doen, tja , dan moeten we ons afvragen of 
we nog een volledige uitkering willen geven.' De vrijwilligheid blijkt op meer 
punten tegen te vallen. 'Op dit moment mogen mensen nog aanbiedingen 
van Randstad weigeren, maar in de toekomst zal dat gevolgen hebben voor 
de uitkering, ' aldus Vink. Als enig punt van zorg ziet hij de zogenaamde ar
moedeval . 'Die zou zich Inderdaad kunnen voordoen. Als men Jets meer gaat 
verdienen kan men er uiteindelijk netto toch op achteruit gaan door het 
verlies van huursubsidie en kwijtscheldingen en dergelijke. ' 
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Volkskrant. De WiJdt reageert: 'Niet inves· 
teren zou heel kortzichtig zijn van werk· 
gevers. Ik verwacht de komende jaren een 
krapte op de arbeidsmarkt. Dan kunnen 
werknemers kiezen waar ze willen gaan 
werken en zal een bedrijf zonder goede 
scholingsmogelijkheden geen interessante 
baas meer zijn .' 
Jan Marijnissen vindt dit een rare inschat· 
ting van de bond. 'Scholing van werknemers 
is al een vakbonds-eis sinds begin jaren 
tachtig. Juist om bedrijven te laten investe· 
ren in meer werk en meer scholing zijn er a! 
die tijd zeer lage looneisen gesteld. En kijk 
nou eens wat daarvan terecht is geko
men . .. !' 

Flexibilisering rukt de 
samenleving uit zijn voegen 

Flexwerk mag dan positief uitwerken op de 
winstcijfers van de bedrijven, wetenschap· 
pers waarschuwen voor grote en dure gevol· 
gen voor de samenleving. 'Het ontstaan van 
getto's in de grote Amerikaanse steden heeft 
veel - zo niet alles - te maken met flexibili · 
sering,' stelt de op dit thema gepromoveerde 
econoom Frans van Dijk van de Universiteit 
van Amsterdam. ' Paars heeft het over het 
verbeteren van de sociale cohesie en tegelij· 
kertijd over flexibilisering van de arbeid· 
markt. Dat is niet met elkaar te rijmen. Want 
door een flexibele arbeidsmarkt en een toe· 
nemende mobiliteit (steeds weer verhuizen 
voor een baan) worden de sociale structuren 
zwakker. Mensen zullen steeds minder vrije 
tijd investeren in gemeenschappelijke voor· 
zieningen zoals de ouderenzorg, meehelpen 
op school, het bestuur van verenigingen, de 
vrijwillige brandweer. Als de mensen die 
voorzieningen niet langer zelf in stand hou· 
den, moet de overheid dat doen. Dat kost 
veel geld.' Van Dijk wijst er bovendien op 
dat mensen met weinig sociale banden een 
grotere kans lopen om in criminaliteit te ver· 
vallen. 'En ook dat kost de gemeenschap 
geld.' De econoom acht de kans dan ook 
groot dat flexibilisering op langere termijn 
averechts zal werken 'doordat de kosten bo· 
ven de baten uitstijgen' . 
Professor Theo J\1eijman, arbeidspsycho
loog aan de Rijksuniversiteit van Gronin
gen, voorziet eveneens grote maatschappe-
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lijke problemen bij de voortrazende 24-uurs 
economie. 'Het is grote waanzin. Het gaat in 
tegen allerlei biologische en sociale facto
ren. Mensen zien zichzelf steeds meer als 
wandelende Casio-zakagenda's. Je kunt ver
wachten dat de gezondheidsproblemen hier
door flink gaan oplopen,' voorspelde Meij
man twee jaar geleden al in de Tribune. 
'Mensen zijn sociale wezens,' benadrukt hij. 
'We hebben sociale verbanden waarin we 
dingen met elkaar organiseren. Het is leuk 
en belangrijk om samen dingen te doen. Het 
is veel minder leuk als je altijd alles moet 
regelen. Er wordt ontkend dat er ratioonali
teit zit in de regelmaat van werken, ontspan
nen en rusten. Niet de arbeiders moeten 
flexibeler worden, maar de organisatie.' 
Marijnissen ziet de gezondheidsproblemen 
al oprukken: 'De mooie woorden van Phi
lips over het invoeren van een stuk flexibel 
salaris komen gewoon neer op ordinaire 
prestatiebeloning. En dat maakt van de 
werkplaats een arena waar voormalige col
lega's elkaars concurrenten worden. Het 
jaagt de mensen steeds verder op, terwijl 
Nederland toch al topscorer is in werkdruk. 
Per jaar worden nu al 250.000 mensen ziek 
vanwege de stress.' . 

'We leven niet om te werken, 
we werken om te leven' 

Jan Marijnissen ziet de flexibiliserings
Irend als uitvloeisel van het neoliberale den
ken: 'De waarde van een mens wordt alleen 
nog maar afgemeten aan zijn economisch 
nut. Alles voor de baas, de baas vóór alles, 
dat lijkt het motto voor de toekomst te zijn. 
Volgens mij leven we echter niet om te wer
ken, maar werken we om te leven. Dat moet 
de standaard zijn. En daarom moeten men
sen bij voorkeur vast werk hebben, en geen 
klapstoelbaantjes. Je ziet ook altijd dat de
genen die meer flexibiliteit propageren, daar 
zélf niet aan willen. Minister Wijers wil om 
vijf uur thuis zijn, zodat hij zijn kinderen 
nog kan zien en ook de directeur van het uit
zendbureau heeft een vaste baan. Er moet 
mensen vastigheid worden geboden en geen 
permanente onzekerheid over hun toekomst. 
Er zijn grenzen aan onze fysieke en geeste
lijke belasting. We zijn geen robots en dat is 
maar goed ook.' • 

Toen mevrouw 

Ceelen naar ons 
toe kwam, was 
ze ten einde 
raad. Ze was ze 
net afgestudeerd 
aan de Hoge
school. Omdat ze 
nog geen nieuw 
werk had gevon

27 jaar die kun

nen worden ge
kort en zij was al 
30. 
In de tweede 

plaats was ik van 
mening dat de 
gemeente Heer
len de kortings
regel uit de bij

den, had ze een bijstands
uitkering aangevraagd bij 
de gemeente Heerlen. En 
wat was het resultaat? Dat 
ze een alleenstaande-uit
kering ontving, die echter 
meteen werd gekort met 

Wil Roeden 

standswet op een verkeer
de manier toepaste. Die re
gel is namelijk nadrukkelijk 
bedoeld om 'maatwerk' mo
gelijk te maken bij het vast
stellen van de hoogte van 
de uitkering. Maar Heerlen 

25 procent van het minimumloon. 
Dan blijft er over: 830 gulden per 
maand. Daarmee zou ze hooguit 
haar vaste lasten en haar flatje kun
nen betalen, maar geen geld om nor-
maal van de eten en 

hanteerde een starre verordening, 
waarbij helemaal niet gekeken werd 
naar de individuele omstandigheden 
van de aanvrager. 
De zaak kwam voor de rechtbank in 

Maastricht. In een 
te leven. 
Waarom in hemels
naam die korting? Ze 
had toch niks fout ge
daan? vroeg ze zich 
af. In de nieuwe Bij
standswet staat, dat 
gemeenten een kor-

Mag mijn 
uitkering 

zomaar met 25 
procent gekort 

worden? 

spoedprocedure, 
want mevrouw Ceelen 
kon haar huur niet 
meer betalen als ze 
ook nog moest eten 
van genoemde 830 
gulden. 

ting kunnen toepassen op de uitke
ring van schoolverlaters die studiefi
nanciering ontvingen. Die bepaling is 
ingevoerd om te voorkomen dat zul
ke schoolverlaters méér bijstandsuit
kering krijgen dan ze eerst aan stu
diefinanciering hadden. 
Heerlen heeft die wetsbepaling op 
haar eigen manier ingevuld. In de bij
standverordening van de gemeente 
staat, dat iedere schoolverlater die 
eerst studiefinanciering had, met 25 
procent van het minimumloon wordt 
gekort op de uitkering, gedurende 
een half jaar. Zo ook mevrouw Cee
len dus, die nota bene als studente 
voorheen leefde van een studiele
ning van 1130 gulden per maand. 
Omdat ze ouder was dan 26, kreeg 
ze namelijk geen normale studiefi
nanciering meer. 
We besloten om de zaak aan de 
rechtbank voor te leggen. Hierbij heb 
ik twee beroepsgronden aangevoerd. 
Als eerste heb ik aangevoerd dat me
vrouw Ceelen niet gezien kan worden 
als schoolverlater. Uit de wets-
geschiedenis van de bijstandswet 
blijkt, dat het gaat om personen tot 
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Gelukkig stelde de 
rechter haar meteen in het gelijk. 
Want, zo sprak hij uit, de sociale 
dienst moet per geval beoordelen of 
een korting al dan niet op zijn plaats 
is. Op grond van een gemeentelijke 
bijstandverordening in álle gevallen 
korten, is volgens de rechtbank uit 
den boze. 
Deze uitspraak is niet alleen van be
lang voor mevrouw Ceelen. De mees
te gemeenten hebben net als Heer
len klakkeloos een standaard bij
standverordening ingevoerd, die voor 
hen opgesteld is door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Blindelingse kortingen zoals bij de 
Heerlense schoolverlaters zullen zich 
dus in het hele land voordoen. De 
uitspraak van de rechtbank in Maast
richt maakt duidelijk, dat ook alle an
dere gemeenten niet het recht heb
ben een uitkering zomaar te korten 
op grond van een standaard bijstand
verordening. Ze moeten alle aanvra
gen van geval tot geval goed bekij

ken. • 

(De naam van de betrokken vrouw is 
veranderd.) 

u 



Solidair-dag bereikt 
beoogde doel 

'Wat we wilden, hebben we 
bereikt'. Jan van Schaik kijkt 
met tevredenheid terug op de 
Solidair-dag van 18 oktober. 
Van Schaik is woordvoerder 
van de Solidair-groep, die de 
activiteiten van de SP in de 
bedrijven coördineert. Op 18 
oktober had de groep een bij
eenkomst georganiseerd in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Ruim 80 
SP' ers die actief zijn in hun 
bedrijf, bijvoorbeeld in de 
ondernemingsraad, waren daar 
aanwezig om samen te bespre
ken hoe de SP de strijd in de 
bedrijven kan versterken. Van 
Schaik: 'Het was een prima 
dag. We hebben goede contac
ten gelegd en heel zinvol ge
praat.' Een gevolg van de bij
eenkomst is dat de Solidair
groep op korte termijn uitge
breid wordt. Een van de zaken 
die daarna aangepakt wordt is 
het opstellen van een kernach
tig 5- of 10-puntenprogramrna. 
Van Schaik: 'Er is veel behoef
te aan ammunitie om te gebrui
ken in discussies, bijvoorbeeld 
bij de CAO-besprekingen. Met 
een handzaam programma 
kunnen we wellicht daarin 
voorzien.' Ook is afgesproken 
dat het uitgeven en op bedrij
ven uitdelen van Solidair-kran
ten door blijft gaan. 

12 

SP-wethouders op tournee 
door 'hun' gemeente Oss 

gaan we het hebben? 
·-·- ···· --··---

Hoe bevallen de eerste SP-wethou
dsrvan Nederland? Die vraag legt 

de SP voor aan de hele bevolking van de 
plaats waar Jules Iding en Henk van 
Gerven wethouder zijn: Oss. In een tour
nee van zeven avonden worden de wijken 
en de buitendorpen van Oss aangedaan . 
Op de avonden bespreken Van Iding en 
Van Gerven de onderwerpen die de Os
senaren zelf hebben aangedragen via een 
formulier dat huis-aan-huis is verspreid. 

Vrachtvliegtuigen en meer burgervluchten 
bedreigen nachtrust rond Welschap 

S taatssecretaris Gmellch 
Meljllng van Defensie 

gedoogt voortdurend een 
onrechtmatige situatle op 
vliegveld Welschap'. De Bra

bantse SP-statenfractie 
bracht deze klacht naar voren 
naar aanleiding van het feit 

dat Gmellch Meijling de toe
name van zwaar vliegverkeer 
op de regionale luchtha-
ven bij Eindhoven 

steeds goed
keurt. Daar

naast heeft de 
KLM ook nog 
eens aan De
fensie verzocht 
om meer burger
vluchten in de 
spreekwoordelijke 'randen 

van de nacht' toe te laten op 
Welschap. 

Voor SP·statenlid Ger Wou
ters was dit reden om de 
provincie te vragen niet Jan· 

ger mee te werken aan een 

mogelijke overname van Wel
schap door Schiphol. Wou-

ters: 'Als het burgergedeelte 
van Welschap in handen van 
Schiphol komt, wordt daar
mee tegelijkertijd de zeggen· 
schap hierover verspeeld. De 
nachtrust van de omwonen
den zal dan nog verder ver

stoord worden.' 
De kwestie zorgde ook voor 
een opmerkelijk probleem in 

de provinciale PvdA
fractie. PvdA

gedeputeerde 

Van Beek 
vroeg als 
voorzitter van 
stichting 
Welschap aan 

Gmelich Meijling 
om de toelating van 

meer zware vliegtuigen op 
het vliegveld. Zijn fractiege
noot Verheijen is juist voorzit
ter van de milieucommissie 
voor Welschap, en faliekant 

tegen nog meer overlast. Er 
wordt naarstig gezocht naar 

een manier om beide heren 
met elkaar te verzoenen. 
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Heerhugowaard 
schoffeert 
uitkerings-

gerechtigden 
't Is jammer voor u, maar van· 

af 1 juli 1997 wordt 'ik heb het 
niet geweten' voor het te laat of 
foutief invullen van inkomsten· 
briefjes niet meer geaccep· 

teerd. 
Daarmee willen wij zeggen dat 
u niet meer hoeft aan te komen 

met welke smoes dan ook. U 
moet gewoon weten wat uw 
verplichtingen zijn. 
Heeft u gefraudeerd, dan steekt 
de gemeente niet slechts het 
bestraffende vingertje op, maar 
hangt u meteen. 
Weet u nog hoe de volledig wet 
heet? Juist ja, de wet boeten, 
maatregelen enz. 
Dit zij n enkele citaten uit de 
Informatiekrant waarin de 
gemeente Heerhugowaard haar 
uitkeringsgerechtigden voor
licht over de Wet Boeten. Jan 
Marijnissen betitelde de krant 
als een schoffering van de 
uitkeringsgerechtigden en eiste 
dat minister Melkert de ge
meente op de vingers tikt. Die 
antwoordde dat hij dat inder· 
daad heeft gedaan . 

Weg met de dure 
interim-managers 

3 00.000 gulden voor een 
half jaar werk. Dat werd 

vorig jaar betaald voor een 
waarnemend directeur Water en 
Milieu en dreigt binnenkort 
hetzelfde te gebeuren bij de 
aanstelling van een tijdelijke 
adjunct-griffier. Interim-mana
gers zijn dan misschien gewend 
aan dit soort 'vergoedingen', 
voor de SP-statenfractie in 
Utrecht gaat het echt veel te 
ver. De SP-fractie wees op de 
nieuwe provinciale vacature· 
bank voor interne doorstro
ming. Paulus Jansen: 'Die moet 
ook maar gebruikt worden voor 
de hogere ambtenaren. Boven
dien: in de begroting voor 1998 
is een directeurspost geschrapt. 
Het vertrek van de adjunct
griffier. is een mooie kans om 
die bezuiniging zonder gouden 
handdrukken te realiseren.' 
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'Nederland in tweeën?!' slaat overal aan 

Van Nationaal Kruisleger
kolonel Potuyt in Gronin

gen tot kapelaan Brueren in 
Weert: heel veel Nederlanders 
verlenen graag hun medewer
king aan de 'Nederland in 
tweeën?! ' -tour. De campagne is 
een initiatief van 
de SP om de 
groeiende twee
deling hoog op 
de politieke 
agenda te krij
gen. In twaalf 
actie-tiendaag
sen trekt 'Neder
land in tweeën?!' 
tot 22 december 
door het land. 

veel plaatsen hebben kunste
naars speciale schilderijen 
tegen de tweedeling gemaakt. 
In Groningen is een tocht ge
houden langs alle gemeentehui
zen waarbij de burgemeester en 
de wethouders gevraagd werd 

het manifest 
tegen de twee
deling te teke
nen. In Zeist 
werden voorbij
gangers getrac
teerd op speciaal 
gebakken paarse 
'boterhammen 
met tevreden
heid'. En in 
Heerlen stond 
een grote weeg
schaal die aangaf 

Inmiddels zijn 
Zuid-Holland, 
Zeeland, Dren
the, Groningen 
en Limburg 

Jan Rot treedt op tegen de hoezeer de sa
tweedeling lito Klaas Fopma menieving uit 

bezocht. Utrecht en Gelderland 
zijn op dit moment aan de 
beurt, en de andere provincies 
volgen. Halverwege de tour is 
coördinator Chris van Heumen 
zeer tevreden. 'Het initiatief 
slaat aan. Dat blijkt uit de volle 
zalen bij de manifestaties, uit 
de vele steunbetuigingen en 
ook uit de bereidwilligheid van 
mensen om hun medewerking 
te verlenen. Het appèl tegen de 
tweedeling verenigt mensen 
met de meest verschillende 
achtergronden. Dat was de 
opzet van de campagne en dat 
komt er uitstekend uit.' 
'Nederland in tweeën?!' maakt 
ook veel creativiteit los. Van 
Heumen: 'Metersgrote stoepte
keningen zorgden in Schiedam 
voor levendige discussies. In 

balans is ge
bracht. Met briefjes waarop 
men het manifest tegen de 
tweedeling ondertekende, kon 
de boel weer in evenwicht 
gebracht worden .' 
De plaats en data van de pro
vinciale manifestaties, waaraan 
tal van bekende Nederlanders 
meedoen, staan achterop deze 
Tribune. De toegangsprijs be
draagt vijf gulden en de op
brengst komt volledig ten goe
de aan initiatieven tegen de 
tweedeling. U kunt reserveren 
via OIO- 2435556. Ook het 
fotoboek waarin Roei Visser 
een beeld schetst van een splij
tende samenleving, is nog te 
bestellen: door vijf gulden over 
te maken op giro 717 961 van 
'Nederland in tweeën?!' onder 
vermelding van: 'fotoboek' . 

Onderzoek naar 
Grijze Wolven 

S P-afdelingen in het hele 
land gaan onderzoek doen 

naar mogelijke activiteiten van 
de rechts-extremistische Grijze 
Wolven in hun gemeenten. De 
joumalisten StellaBraam en 

Mehmet Ulger publiceerden 
onlangs een boek over deze 
militante tak van de Turkse 
MHP partij. Zij werden hierna 
met de dood bedreigd en moes
ten onderduiken. Voor hun 
activiteiten in Nederland mis
bruiken de Grijze Wolven vaak 
Turkse culturele instellingen 
die door de overheid worden 
gesubsidieerd. De informatie 
van de afdelingen zal door de 
SP Tweede Kamerfractie ge
bruikt worden in het debat met 
minister Dijkstal van Binnen
landse Zaken over dit pro
bleem. 

Proefproces rond 
sollicitatieplicht 

I edereen in de bijstand valt 

onder de sollicitatieplicht. 

Een uitzondering hierop wordt 

alleen gemaakt voor vrouwen 

die de zorg hebben over kin

deren tot vijf jaar. Deze be

perkte opvatting over wat 

een zorgtaak is kan raar uit

pakken. Dat ondervond me

vrouw Hesen uit Horst. ZIJ 

heeft een bijstandsultkering 

en verzorgt thuis zowel haar 

invalide man als haar 82-

jarige schoonmoeder. Haar 

bezwaar tegen de sollicitatie

plicht werd door het gemeen

tebestuur echter ongegrond 

verklaard. SP-advocaat Piet 

Brauer is nu voor mevrouw 

Hesen een procedure tegen 

Ben W begonnen. Brauer: 

'Het is de wereld op z'n kop. 

Men heeft blijkbaar liever dat 
zij in een kippenslachterij 

gaat werken en voor haar 

schoonmoeder hulp inroept 

bij een dure thuiszorginstel
ling'. Een positieve uitspraak 

In dit proefproces, dat overi

gens wel een jaar kan duren, 

kan gevolgen hebben voor 

alle uitkeringsgerechtigden in 

een vergelijkbare positie. 
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VERHUURDER AMNIS in 

Utrecht gaat de waarborg
som afschaffen die ze tot 
nu toe vroeg aan de huur
ders van haar 15.000 

woningen. Na 20 jaar 
actievoeren heeft de SP 
daarmee eindelijk haar zin 
gekregen. In februari van 
dit jaar weigerde Am nis 
nog in te gaan op een 
dringend verzoek van SP 
en bewonerscommissies 
om een eind te maken 
aan de waarborgsommen. 

GRATIS OPENBAAR VER

VOER in de gemeente. 
Om een onderzoek hier
naar vraagt, na Rotterdam 
en Groningen, nu ook de 
SP-fractie in Zoetermeer. 
Samen met een verbeter
de service moet dit men
sen uit de auto lokken. 

'DE SP HEEFT GELEKT 

over de terugkeer van de 
EHBO in het ziekenhuis in 
Alphen aan den Rijn,' 
beweert het CDA aldaar 
en het wil de SP uitsluiten 
van vergaderingen waar 
vertrouwelijke informatie 
behandeld wordt. Volgens 
de SP-fractie kwam alles 
wat ze bekendmaakte uit 
openbare stukken. 

LEEFTIJDSDISCRIMINA

TIE hoeft niet met aparte 
wetgeving bestreden te 
worden, zegt de Raad van 
State. Het is namelijk nu 
al verboden door de 
Grondwet en internationa
le wetgeving. De regering 
wil de regels toch aan
scherpen, vooral waar het 
personeelsadvertenties 
betreft. 'Hoe kan het dan 
toch,' vraagt Limburgs SP
statenlid Van Zutphen, 
'dat nota bene de Arbeids
voorziening in één rij ad
vertenties tien keer een 
leeftijdsgrens opneemt?' 

13 



De missie die Pieter 'Breekijzer' Storms zich· 
zelf heeft opgelegd is een niet aflatende 
strijd tegen 'de arrogantie van de macht'. Pri· 
vatisering van overheidsdiensten, toenemen
de tweedeling in de samenleving en een ver
harding van de cultuur liggen volgens Storms 

· in elkaars verlengde. 'Die zogenaamde 'het
gaat-goed-met-ons' mentaliteit komt voor een 
groot deel terecht op de schouders van men
sen die dat niet meer kunnen opbrengen.' 

Piet er 

'Onrecht aan de kaak stellen, 
dat is de macht van de media' 

Pieter Storms ( 42) begon zijn journa

listieke carrière op z'n zeventiende 
als verslaggever bij het dagblad Ken
nemerland. Vanaf 1980 schreef hij 
als onderzoeksjournalist voor Nieuwe 
Revu. Hij was vervolgens de drijvende 
kracht achter de Krant op Zondag. 
De laatste jaren werkt Storms voor 

de televisie. HIJ is betrokken biJ de 
talkshow van Gert Berg en bij De 
Hunkering van Theo van Gogh. Maar 
bekend is Pieter Storms vooral als de 

'troubleshooter' van Breekijzer, een 
programma dat hij in eigen beheer 

produceert. 

14 

Vreemd genoeg is Neder
land een van de weinige 
landen ter wereld zonder 
een zondagskrant. Ik vind 

nog steeds dat die er moet komen. Twee jaar 
lang heb ik de Krant op Zondag uitgegeven 
en toen ging het alsnog mis. Dat lag mis
schien deels aan mezelf, maar zeker ook aan 
andere zaken. Zo bestaan er gewoon kartel
afspraken tussen Nederlandse uitgevers. 
Die hebben met elkaar besloten dat er géén 
krant op zondag komt. Zo'n afspraak mag 
helemaal niet, maar ja, er mag zoveel niet. 

Poepen in het park mag ook niet, maar toch 
breek je je nek over de hopen. 
Waar ik mij vooral aan stoor is de arrogantie 
van de macht. De macht die meent te kun-
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nen regeren over alles en iedereen heen. 
Toen ik in de jaren tachtig als onderzoeks

joumalist bij Nieuwe Revu werkte, heb ik 
daar veel over geschreven. OGEM, Slaven
burg's Bank, de belastingmoraal van Ruud 
Lubbers. Misschien was die arrogantie nog 
wel het duidelijkst in de RSV-affaire. Dui
zenden werknemers werden daar belazerd 
door een paar bestuurders, die met hun 
hoofd in de wolken liepen. En die lui menen 
dan ook nog eens dat ze daar alle recht toe 
hebben. Alsof God zelf ze toestemming 
heeft gegeven andere mensen iets aan te 
doen! Mijn enorme hekel aan dat soort arro
gantie leidt ertoe, dat ik met het zwaard in de 
hand wi I aantonen datjij, ik en iedereen ab
soluut niet minder zijn dan de mensen die 
aan de touwtjes trekken . Dat is een missie 
die ik mezelf heb gegeven en die ook gestal
te krijgt in mijn programma. 
De directe confrontatie, dat is toch mijn 
sterkste kant. 'Breekijzer' is een Zorro-ach-

tig karakter, een soort Robin Hood. In over
drachtelijke zin dan. Maar Breekijzer pre
tendeert geen onderzoeksjournalistiek te 
zijn . Dat zie je sowieso nog maar weinig. Té 
weinig. Op dit moment past het blijkbaar 
niet in de mentaliteit van degenen die het in 
de media voor het zeggen hebben, om geld 
vrij te maken voor onderzoeksjournalistiek. 
Want die is nu eenmaal arbeidsintensief en 
dus duur. Alleen Fons de Poel van de KRO 
vormt daarop een gunstige uitzondering. 
Soms kunnen we mensen via Breekijzer wel 
helpen om iets tot een goed einde te bren
gen. Maar dat is natuurlijk een ietwat hypo
criet argument voor het programma. Er ko
men bij ons immers ruim 500 meldingen en 
klachten per week binnen en met twee of 
drie daarvan doen we dan iets. Dat zijn men
sen die alles al geprobeerd hebben . De rest 
kun je totáál niet helpen. Breekijzer is hele
maal aan de werkelijkheid ontleend, maar 
het staat niet in het negatieve voetlicht waar
in de reality-TV beland is. Met de camera 
confronteren wij mensen die dat uit hoofde 
van hun functie mogen verwachten. Dat is 
heel wat anders dan iemand die een auto-
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brengen. Maar wat je ook van reality-TV 
mag vinden, het beteugelen van de journa
listiek is altijd uit den boze. Dat mag nóóit 
gebeuren. Al klinkt het misschien hoogdra
vend: het is dodelijk voor de democratie . 
Vrije journalistiek is een belangrijk contro
le-instrument in onze samenleving. En hard 
nodig! Zeker nu je de tweedeling voortdu
rend groter ziet worden. Steeds meer men
sen vallen daardoor buiten de boot. Op het 
eerste gezicht lijkt het Nederlandse systeem 
zeer succesvol. Want maken bedrijven niet 
volop winst? Maar moet je eens kijken naar 
de verharding die dat met zich meebrengt! 
Vroeger werd het ergste bloeden nog wat 
gestelpt. Daar vind je nu echter niets meer 
van terug. Keihard volgens de regeltjes bloe
den mensen gewoon dood. Je kan nog naar 
een advocaat stappen, maar als je onderaan 
de maatschappelijke ladder staat, valt dat 
niet meer te bekostigen. Die mensen hebben 
teeds minder rechtsmiddelen ter beschik

king. Rechtswinkels zijn ook al niks meer. 
Die willen allemaal aardig gevonden wor
den door het gemeentebestuur en dat kan he
lemaal niet. Onrechtvaardig behandeld wor
den, is het meest irritante wat er is. Maar 
onderaan die maatschappelijke ladder ge
beurt het niettemin met grote regelmaat. Dat 
zie ik dagelijks bij het maken van Breek
ijzer. 
Een andere heel akelige tendens vind ik de 
privatisering van diensten die ooit zijn opge
zet om mensen uit de penarie te houden. Die 
diensten zijn er nu alleen nog maar ter finan
ciering van het systeem. De ziekenfondsen 
worden zorgverzekeraars. En degenen die 
niet meer kunnen betale~ , worden gezien als 
een schadepost voor het bedrijf. Er komen 
steeds stringenter regels om de kosten zo 
laag mogelijk te houden . Vroeger, nog niet 
eens zolang geleden, regelde het zieken
fonds bijvoorbeeld voor oma een rolstoel. 
Maar nu wordt ze langs een liniaal gelegd en 
zegt men 'ja maar, ze heeft nog één been, en 
met twee krukken kan ze zich best nog 
voortbewegen' . Alles is heel erg aan het 
verharden. De zogenaamde 'het-gaat-goed
met-ons' mentaliteit komt voor een groot 
deel terecht op de schouders van mensen die 
dat niet meer kunnen opbrengen. Dát is de 
basis van het zogenaamde succes. Ze snij
den alle voorzieningen aan de onderkant van 
de amenleving zoveel mogelijk weg en 
voor die besparing slaan ze zichzelf vervol
gens op de borst. Dat is een soort cultuur 
geworden. Ze vinden het zelfs knap dat ze 
dat voor elkaar hebben gekregen. Ik begrijp 
ook niet wat die terugtredende overheid nou 
eigenlijk wil. Alles wordt uit handen gege-

ven, maar blijft formeel nog 
wel onder de supervisie of in

spectie van de overheid. Maar 
als je de instrumenten om dat 
te effectueren kwijt bent, 
wat wordt er dan nog ge
controleerd? Verkoop dan 
gewoon de hele zooi. Bel 
een paar Amerikanen en 
vraag hoeveel geld ze over 
hebben voor dit keuter
landje! 
De manier waarop Mi
chael Moore zulke za
ken aan de kaak stelt, 
in zijn serie 'TV Na
tion' (die door de 
VPRO wordt uitgezon
den), vind ik fantas
tisch. Misschien gaan 
we hem in de volgende 
reeks Breekijzers wel 
een stukje imiteren. De 
grap van Moore is, dat hij 
als oer-Brit de Ameri
kaanse samenleving be
kijkt en alles wat men 
daar heel normaal 
vindt, op de korrel 
neemt. Breekijzer 
ligt nu even stil, 
maar komt terug 
bij SBS6 in een 
iets gewijzigde 
vorm. Ik wil daar 
heel graag een of 
twee zaken in op-
nemen met een, 
zeg maar, hoog 
Michael Moore
gehalte. 
Er is zoveel stof 
in de maatschap-
pij aanwezig, dat 
we met Breekijzer 
tot in het onein-
dige kunnen door-
gaan. Omroepen 
zullen dit soort pro
gramma's ook altijd 
willen uitzenden. En 
zo moet het ook. On
recht aan de kaak stel
len, dat is de macht van 
de media. Als mensen 
zich in een hoek gedreven 
voelen, moeten ze kunnen zeg
gen 'ik ga naar Breekijzer' of 
'ik stap naar Ook Dat 
Nog' of iets derge
lijks. Dat is vaak hun 
enige uitweg. 
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Zwaargewichten uit politiek, wetenschap en 
milieubeweging nemen de handschoen op in de 

SP MilieuMatch 

D oei van de dag was een open dis 
cussie tussen mensen die écht wat 
te vertellen hebben en in het bijzijn 

van een ander publiek dan dat van de dure 
symposia, waar de milieu-discussie veelal 
gevoerd wordt. Rondom de ring dus bijvoor
beeld studenten, milieu-activisten, milieu
wet-handhavers en SP'ers. In het strijdperk 
drie 'matches' rond speciale thema's, een 
minister met vier prominente tegenstanders, 
een gesproken column van Carrie en een uit
smijter van SP-kamerlid Remi Poppe. Ths
sendoor is er nog tijd voor een bootexcursie 
door de Rotterdamse haven en zeemansmu
ziek van de 4Thoze Matrozen. 
'Kan economische groei samengaan met la
gere milieubelasting?' Die wezenlijke vraag 
móet volgens minister De Boer met ja beant
woord worden. 'Economische stagnatie -
laat staan krimp - zorgt voor ontwrichting. 
De klap valt dan altijd bij de meest kwetsba
re groepen in de samenleving. Wél moeten 
we de koers van de economische groei ver
leggen. We moeten naar een ecologische 
kwaliteitsverbetering van de economie. Het 

belastingstelsel moet groener: de belasting 
van het milieu moeten we vertalen in de prij
zen. Dus ook BTW op vliegreizen en accijns 
op kerosine. De belasting op arbeid moet 
goedkoper. Dat zijn stukjes van het milieu
beleid waar ik mee bezig ben.' 
De Boer heeft vooraf het hoofdstuk 'milieu' 
in het ontwerp-verkiezingsprogramma van 
de SP goed gelezen. 'Over de aard van het 
probleem en het einddoel zijn we het eens. 
Maar er is een behoorlijk verschil van me
ning over de weg waarlangs, het tempo, de 
soort maatregelen en de verhouding tussen 
de rol van de overheid en die van de bur
gers.' 
Volgens de minister heeft de leuze 'Een beter 
milieu begint bij jezelf' niets aan waarde inge
boet. 'Je moet de persoonlijke verantwoorde
lijkheid niet weghalen. Het gaat in de eerste 
plaats om het eigen gedrag van de mensen, ook 
van de ondernemers. Gij zijt milieubewust kun 
je niet als staat afdwingen. Ook kun je geen te 
scherpe regels stellen, want dan verdwijnen 
bedrijven naar het buitenland waar de normen 
nog minder streng zijn. Dan neemt de vervui-
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ling alleen maar toe.' De Boer erkent de in
vloed van de milieubeweging op het over
heidsbeleid. 'De afgelopen 25 jaar is de situa
tie enorm verbeterd. Dat is te danken aan - dit 
is de laatste keer dat ik hem noem - milieu
activisten als Remi Poppe.' 

'We zijn allemaal gevangenen 
van de groeldwang' 

Na de minister betreden vier opponenten de 
ring om gerichte tegenstoten uit te delen: 
Wouter van Dieren, directeur van het Insti
tuut voor Milieu en Systeemanalyse; Jan 
Oosterhaven, hoogleraar ruimtelijke econo
mie; politicoloog Marius De Geus en Wil
tem Hoogendijk, oprichter van de Aktie 
Strohalm en projectleider van het project 
moderne economie. 
De Geus begrijpt niet waarom economische 
krimp uit den boze is. 'Waarom streven we 
niet naar een maatschappij waarin economie 
en ecologie in evenwicht zijn? Ik mis bij de 
minister ideeën over een duurzame samen
leving. We moeten nadenken over de ideale 
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maatschappij, aan burgers vragen een zeke
·re versobering in acht te nemen.' 

Volgens Hoogendijk is er sprake van pro
ductiegekte, van dwang tot groei. 'Er wordt 
gesproken van een consumptiemaatschap
pij . Dat is niet juist. We leven in en produc

tiemaatschappij. Er móet geproduceerd 
worden. We zijn allemaal gevangenen van 
de groeidwang.' 
De oplossing is volgens hem - ' ik denk dat 
ik dat hier wel kan zeggen' - het terugvero
veren van de productiemiddelen door de be
volking. Applaus uit de zaal. 

Van Dieren wijst op het verschil tussen de 
woorden van de minister en de praktijk: 'Het is 
essentieel dat de markt de juiste prijzen aan
geeft en ook de ontwrichting van het milieu 
meetelt. Groenere belasting prima, maar wat 

nu gebeurt is het omgekeerde. De fiscale voor
delen voor lease-auto's is het bevoordelen van 

groepen die het milieu verpesten.' Zijn sugges
tie wordt ook met instemming begroet: 'Er 
moet een programma komen voor rijkdombe
strijding.' 

Ook Gosterhaven zet de praktijk naast de 
mooie woorden. 'We moeten de kant op van 

de 'groene prijzen'. Maar als ik zie wat er ge
beurt rond de Tweede Maasvlakte dan denk ik: 
hoezo de nwrkt gebruiken? Als je logisch bent 
laat je de bedrijven en niet de overheid de 
Tweede Maasvlakte betalen. Maar geen be
drijf zal de echte vierkante-meterprijs betalen.' 

'Als het bij de consumptie fout 
gaat, moeten we eerst kijken 
wat er bij de productie fout is 

gegaan' 

Dan volgen de verschillende tweegevechten 

(zie kaders) waarbij de 170 toehoorders als 
jury fungeren . Zowel vóór als na elke partij 
geven zij hun mening over de stelling. Het 
verschil tussen de beide peilingen bepaalt wie 
de winnaar is. 
Na een discussieronde met het publiek mag 

Remi Poppe de laatste klappen uitdelen. 'De 
minister zegt dat wij te weinig verantwoorde
lijkheid leggen bij de consumenten en te veel 

bij de bedrijven. Volgens mij is het nog steeds 
zo dat iets wat geconsumeerd wordt, eerst ge
produceerd moet worden. Als het bij de con
sumptie fout gaat, moeten we eerstkijken wat 
er in de productie fout is gegaan. Want wat er 
op de schappen ligt, dat bepalen de mensen 
niet. De minister wil meer door de markt la
ten regelen. Geen wetten maar convenanten. 
Ik zeg: waar blijft het publiek belang? We zit
ten met een overheid die zijn verantwoorde

lijkheid laat vallen waar het gaat om het pu

blieke belang, die dat overhevelt naar allerlei 
versnipperde maatschappelijke en economi
sche belangen. Dat is fout.' 
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Partij 
Biotechna ogie 

Uitdager: 

patenten. 
Verdediger: Guido Reuvenkamp, socioloog 

Stelling: 

aan de Landb , wuniversiteit 
Wageningen. 
De samenballi g van biotech

nologische ke is plus eigen

dom frustreer de maatschap-

Schilperoort: ' Van samenb 
multinationals is geen spr e. Er zijn heel 
veel bedrijven die allemaa hun eigen spe
cialiteit hebben. Daarbij heö ·ede combina
tie van kenoi ig ooi om te 
kunnen produceren. Bovendien vindt maat
schappelijke controle wel degelijk plaats. 
Het probleem is dat politieke partijen en 
wellicht ook de milieubeweging een steek 
hebben laten vallen. Zij hadden mensen 

moeten voorbereiden op wat er staat te ge
beuren.' 
Reuvenkamp slaat terug: 'San1enballing van 

kennis plus eigendom bij multinationale on
dernemingen valt niet te ontkennen. En is 
gevaarlijk. Grote bedrijven sturen het biote
chnologisch onderzoek en reorganiseren 
daardoor de voedselketen en de landbouw. 
De introductie van een enzym dat suiker 
maakt in maïs en aardappelen, veroorzaakte 
een tragedie onder de Filippijnse suikerboe
ren. Biotechnologie geeft een aantal multi
nationale bedrijven de macht maatschappe
lijke veranderingsprocessen te sturen. Dat is 
de kern. De vraag is: staan we dat toe of 
moet de maatschappij hierover meepraten?' 
Schilperoort: 'Dat meepraten gebeurt al. 

Bedrijven steken bijvoorbeeld enorme be
dragen in het overleg met de boeren over 
wat het beste is.' 
Reuvenkamp: 'Het moet geen discussie ach

teraf worden. Wat moet gebeuren is: naden
ken op welke wijze de techniek moet wor

den ingezet. De onderzoeker moet ook zijn 
sociale verantwoordelijkheid nemen.' 
Schilperoort: 'Ook dat gebeurt al. Die ver
antwoordelijkheid wordt gr.nomen. Daar 

zorgen ook de ondernemingsraden voor en 
bovendien zijn er strenge beroepscodes .' 
Reuvenkamp: 'Die zijn geformuleerd bin

nen een bepaalde praktijk. Het is toch te gek 

dat er producten op de markt zijn gekomen 
die zoveel met zich mee brengen?' 

Winnaar: Reuvenkamp 
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Partij 
Wetenschappelijke 

o erbouwin 
Ad van den Biggelaar, ree· 
teur stichting Natuur e 
Milieu. 

Verdediger: professor Cornelisse 
richter van het Heid 
Appeal Nederland 

Stelling: De milieubewe · 

vaak gebruik n gevoelens 
en te wein· an feiten en 

wetens appelijke oordelen. 
Comelissen: 'Je · t de wetenschappelijke 
onderbouwing ar de achtergrond verdw ... 

nen. Wetens ppers spreken elkaar tege 
dus gaat liun inbreng naar de achtergr d. 
Producenten en consumenten laten h be· 
lang !J3f ~en in 
de wetenschap. De mestproblematiek wordt 
in verband gebracht met bossterfte, die daar 

aantoonbaar niets mee te maken heeft. Een 
medewerker van natuur en Milieu schreef dat 
mestoverschotten tot maagkanker leiden. 
Daar is veel onderzoek naar gedaan en ver
volgens naar het rijk der fabelen verwezen.' 
Van den Biggelaar: 'De wetenschap is niet 

waardevrij en absoluut. Neem klimaatveran· 
dering en broeikaseffect. Er is een relatie tu -

sen, maar daar weten we nog niet alles van. 
Als milieubeweging moet je je boodschap 
communiceren. Als je conclusies trekt op ba
sis van wetenschappelijk onderzoek, dan i 
het legitiem dat je beelden produceert die dat 

communiceren. Misbruik van gegevens en 
cijfers zie je eerder bij onze tegenstanders 
dan bij ons. Zie de discussies rond de Maas· 
vlakte en Schiphol.' 
Comelissen: 'De milieubeweging hanteert te 
snel het voorzorgprincipe: de wetenschap 
weet het nog niet, laten we dus bij voorbaat 
maar aan de bel trekken. Op een aantal terrei· 
nen is dat verstandig, maar het wordt nu bij 
vrijwel elk item gebruikt.' 

Van den Biggel aar: 'Als je niet zeker weet of 
een effect optreedt, maar je weet wél dat het 
onomkeerbaar is, dan moet je je schamen te· 
genover je kinderen als je niets doet.' 
Cornelissen: 'Mensen doodslaan met sombe
re verhalen, daarmee bereik je niets. Het 
maakt je op de lange duur alleen maar onge
loofwaardig. Je moet geen druk opbouwen 
met onjuiste gegevens.' 
Van de Biggelaar tot slot: 'Wij brengen pro

blemen in kaart en communiceren ze. En we 

ontwikkelen alternatieven en dragen die aan. 
Wij schetsen geen te somber beeld.' 

Winnaar: Van den Biggelaar 
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Partij 

werking uit Schieda 
Verdediger: Gerben Bruinsma, 

raar bestuursree 
Stelling: Concentratie afvalver

werking bij particuliere be-
MJv Ie ert op term1jn 
onaanvaar ~ risico' 
voor het milieu op. 

Bruinsma: 'Voor de IRT-enquêteco 
heb ik de infiltratie onderzocht van d e
organiseerde misdaad in de bovenwere . In 
andere landen zie je dat vaak gebeure Ij de 
afvalverwerking. In Nederland he ik dat 
niet aangetroffen. Toch is de si 
wekkend. Er zijn zoveel er· 
ten dat 1ets mis is. Dat is 
des te erger omdat bij afval de volksgezond
heid een rol speelt.' 
Van de Nagel : 'Het rapport van Bruinsma 
schetst een erg negatief beeld. Positieve kan
ten ontbreken. Het grootste deel van de 
schuld ligt bij de overheid. Kijk naar de 
TCR-affaire. Niemand wou erin stappen tot 
de overheid met een zak geld kwam aanzet
ten. De overheid heeft aanleiding gegeven 
tot.' 
Bruinsma: 'De branche zegt 'de overheid 
controleert niet' . Maar ik ga mijn vrouw 
toch ook niet slaan omdat de overheid dat 
niet controleert? Bedrijfscriminaliteit ont
laat door een aantal factoren. Eén daarvan 

is de overheid met haar gedogen en niet
controleren. Maar in de branche zelf zitten 
een heleboel kenmerken die leiden tot crimi
naliteit. Er valt veel geld te verdienen door 
geen kosten te maken.' 
Van de Nagel: 'De overheid heeft geen be
langstelling voor het milieu, ze wil niet mee
denken. Rijkswaterstaat dumpt slib ook te
gen zo laag mogelijke kosten. Een probleem 
is inderdaad dat niet iedereen dezelfde kant 
op wil. Er zijn veel bedrijven die er de hand 
mee willen lichten. Maar als ik dat aangeef 
bij de overheid, gebeurt er niets.' 
Bruinsma: 'Belangrijke producten kun je 
de komende jaren niet toevertrouwen aan 
de bedrijven in deze branche. Ik schrik 
daarom van de voorstellen van de commis
ie-Eberna om de hele Europese afvalver

werking vrij te geven. Kijk naar Milaan en 
omgeving: een belangrijk industrieel cen
trum waar geen kilo afval verantwoord ver
werkt wordt. De hele branche is in handen 
van de maffia.' 

Winnaar: Bruinsma 

lrene Kaspov was 

67 jaar toen ze ver
zeild raakte in een 
kettingbotsing. 
Maanden later 
kwam deze anders 
zo stipte vrouw niet 
op een spreekuur

afspraak. Ik belde 
haar zoon Laszlo 

rende ziekte die 

meestal op late 
leeftijd begint, 
maar soms ook al 
vanaf 45 jaar. De 
oorzaak van 'Alz
heimer' staat niet 
vast. Mogelijk 
heeft de ziekte te 
maken met bepaal

om te vragen wat er aan de 
hand was. Nou, het ging niet 
helemaal goed met moeder, 
vertelde hij me. Ze vergat de 
laatste tijd steeds waar ze 
haar sieraden neergelegd 
had. En ze dacht vaak dat er 

Paul Jonas 

de eiwitten ('prionen') die in 
de hersenen gaan zitten en 
ook bij de 'gekke-koeienziek
te' voorkomen. Het zou me 
niet verbazen als we binnen
kort beter begrijpen hoe Alz-

geld gestolen was. 
Toen ik met haar zelf sprak, schrok ik. 
Ze brabbelde een mengsel van vooral 
Hongaars - de taal van haar geboorte
land - en Nederlands. Een jaar geleden 
beheerste ze onze taal 

heimer ontstaat. De ziekte be
gint vaak met het vergeten van woorden 
en dingen die net- of juist lang geleden 
-gebeurd zijn. 
Een andere, minder vaak voorkomende 
vorm van dementie ontstaat plotseling 

door aderverkalking, 
nog perfect, maar ken
nelijk was ze intussen 
heel veel woorden ver
geten. 
Het ging steeds slech
ter met mevrouw Kas
pov. Een lijdensweg van 
anderhalf jaar volgde 

Wat te doen als 
iemand in de 
familie aan 
geheugen

verlies lijdt? 

waarbij flinterdunne 
stukjes van de bloed
vatwand losraken en op 
verschillende plaatsen 
in de hersenen terecht
komen. 
Wanneer u merkt dat 

met veel waandenkbeelden van dreigen
de mannen in de keuken, brandende 
gaspitten en nachtelijke zwerftochten. 
De inzet en creativiteit van de buur-
vrouw, de thuiszorg en van onze praktijk 
werd danig op de proef gesteld. Opna
me in een tehuis weigerde ze resoluut. 
Op een dag was ze spoorloos verdwe
nen. Een week later werd ze dood aan
getroffen in de berm van een weg. 
Hans Geervliet (46) is tapijtlegger, of 
liever gezegd: hij was dat. Een jaar of 
zeven geleden begon het. Hij kreeg 
steeds meer last van hoofdpijn en een 
dronken gevoel. Zo erg, dat hij een keer 
op de verkeerde weghelft belandde en 
ternauwernood aan een ongeluk ont
snapte. Later merkte hij dat hij het tapijt 
vaak niet meer recht afgesneden kreeg 
en hij dingen vergat bij de afwerking van 
vloeren. Nu zit hij in de WAO. 
Twee geschiedenissen van dramatisch 
geheugenverlies. De eerste door de
mentie , de tweede door letterlijk oplos
sen van hersenweefsel door tapijtlijm. 
Oorzaken voor geheugenverlies zijn er 
talloze, maar de meest voorkomende 
(tweederde van de gevallen) is de ziekte 
van Alzheimer. Een langzaam vererge-
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het geheugen van ie
mand uit uw omgeving langere tijd te
kort gaat schieten, vertel het uw huis
arts. Soms is het probleem namelijk 
goed te behandelen. Bijvoorbeeld als de 
oorzaak ligt bij een slecht werkende 
schildklier of bij vitaminegebrek. 
Wanneer na uitgebreid onderzoek blijkt 
dat er niets meer aan te doen is, is het 
voor de huisgenoten belangrijk om veel 
te weten over dementie. Een paar handi
ge tips: schrijf de dagelijkse dingen op 
een briefje en laat je huisgenoot doen 
wat hij of zij nog kan . Hou regelmaat in 
de huishoudelijke zaken en pas je aan 
aan het tempo van de patiënt. En ver
geet niet dat humor moeilijke situaties 
gemakkelijker kan maken. Tot slot: hulp 
vragen en zelf stoom afblazen is geen 
schande maar noodzaak; anders hou je 
het niet vol. 
Op dit moment zijn er honderdduizen
den mensen met een matige of ernstige 
geheugenstoornis en dat aantal neemt 
toe. Door bezuinigingen op de thuiszorg 
belanden er onnodig veel in een tehuis. 
Politici blijken meteen na verkiezingen 
hun mooie beloften van meer geld voor 
de zorg te vergeten. Dat is geen demen

tie en goed behandelbaar: op 6 mei. • 
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AH let op de kleintjes. Maar wie houdt de 
groten in de gaten ... ? 

Ahold, het moederbedrijf 
van Albert Heijn, heeft in 

opdracht van de Nederlandse 
regering voor miljoenen gul
dens aan bedorven humanitaire 
hulpgoederen uit Tsjecho
Slowakije verkocht aan Mos
kou. Een schenking van 6,5 
miljoen gulden van het Minis
terie van Economische Zaken 
aan het Russische volk, be
stemd voor de bouw van een 
distributiecentrum voor levens
middelen, verdween in de zak
ken van Nederlands grootste 
kruidenier.' In 'Het Tonar Dos
sier' komt John Rooymans tot 
deze onthutsende conclusies 
over de handel en wandel van 
Ahold in Rusland. 
Ahold sluit in 1993 een con
tract met het Russische bedrijf 
Tonar om het distributiecen
trum te bouwen. Nog geen jaar 
later verbreekt Ahold, zonder 
opgaaf van redenen, het con
tract. Tonar blijft achter met 
een fors verlies door waarde
loos geworden investeringen. 
Rooymans verslaat zeer gede
tailleerd het schimmige spel 
van Ahold: geschuif met aande
len en tussenpersonen, rekenin
gen voor leveringen die 
nooit aankomen, het 
verdwij nen van de gehe-

VOORDEELBO 

le administratie. De Nederl and
se ambassade houdt intussen de 
Russische overheid aan het 
lij ntje. Brieven van boze Russi
sche ministers aan Ahold, de 
ambassade en het mininsterie 
van EZ mogen niet baten. Dan 
wordt Rooymans door Tonar 
ingeschakeld om in Nederland 
een poging te doen het confl ict 
op te lossen, maar ook hij wordt 
van het kastje naar de muur 
gestuurd. Ahold wijt het misluk
ken van het project aan 'de 
bekende Russische bureaucratie 
en onbetrouwbaarheid'. Toch 
wint Tonar een rechtzaak tegen 
Ahold, waarin de laatste schade
plichtig wordt bevonden. Maar 
betaling kan pas plaatsvinden na 
een langdurige bodemprocedu
re. Dat de Russen daar geen 
geld voor hebben, past precies 
in Ahoid's opzet. 
Rooymans concludeert: 'Als 
Ahold voor een 'peuleschil' 
van een paar miljoen al haar 
machtsmiddelen uit de kast 
haalt, zegt dat wel iets over de 
mentaliteit van multinationals' . 
John Rooymans heeft met 'Het 
Tonar Dosier' de deksel van 
een beerput gehaald, en de 

lucht is niet te harden. 
Het ontnuchterende 

BIJ Inlevering van deze bon bij uw boekhandel krijgt u kor
ting op 'Het Tonar-dossler'. U betaalt geen I 29,90, maar 
I 22,-. Deze aanbieding Is geldig van 14 november 1997 
tjm 14 mei 1998. 
John Rooymans. Het Tonar-dossier; Zaanse zwendel In 
Moskou, of hoe Ahold zaken doet. (ISBN 90 6728 090 9) 
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PvdA-raadsleden in Zandvoort 
stappen over naar SP 

Twee van de drie Zand
voortse PvdA-raadsleden 

hebben op 29 oktober hun 
zetel In de raad opgegeven en 
zijn gelijktijdig overgestapt 

was de stap snel gezet. Van 
Westerloo: 'De Zandvoortse 
politiek hangt aan elkaar van 
eigenbelang en vriendjes 
helpen. Ook veel PvdA'ers 

naar de SP. Fractie
voorzitter Jeannette 
van Westerloo en 
mederaadslid Huub 
van Gelder namen 
hun beslissing uit 
onvrede met zowel 
de landelijke als de 
plaatselijke koers 
van de PvdA. Eerder 
al hadden ze laten 
weten zich In maart 
volgend jaar niet 
verkiesbaar te stel-

Jeannette van 
Westerloo 

doen daar graag 
aan m~e. Opko
men voor de gewo
ne man Is er niet 
meer bij . Ik heb 
daar geen zin In, 
en Ik ben blij dat 
Ik me nu voor de 
SP kan Inzetten.' 
Ook In Friesland 
maakte een PvdA· 
gemeenteraadslid 
de overstap naar 

len voor de PvdA. Toen ze 
daarop veel reacties kregen 
en bovendien ontdekten dat 
er net een SP-afdeling In 
Zandvoort opgericht werd, 

de SP. 'Die Is heel 
wat socialistischer dan de 
PvdA, ' zo liet Egbert Flik aan 
de krant weten. Zijn raads· 
zetel In Wymbritseradiel gaf 
hij daar graag voor op. 

Of een hond total loss is, 
hangt af van de dagwaarde 

N iet alleen wij mensen, ook 
onze hui sdieren worden 

gaandeweg het slachtoffer van 
het moderne 'marktdenken'. 
Hieronder een treffend voor
beeld dat gemeld werd 
op de SP-Alarm
lij n. 
Een hond wordt 
flink toegeta
keld door een soort
genoot uit de straat. 
Het gewonde beestje 
moet naar de dierenarts 
die hem gelukkig weer hele
maal weet op te lappen. En de 
eigenaar van de aanvallende 
hond blijkt verzekerd, zodat de 
kosten van de dierenarts gede
clareerd kunnen worden. Eind 
goed al goed? 

Nee dus. De verzekeringsmaat· 
schappij wi l niet betalen omdat 
- alvorens het gewonde hondje 
behandeld werd - zijn dag· 
waarde had moeten worden 

vastgesteld. Is het een 
bastaard je, dan is al 
gauw sprake van total 

toss en betaalt de 
verzekeraar niet 

voor herstel. 
Voor dure 

rashonden daar· 
entegen mogen 

uiteraard de reparatiekosten 
hoog zijn. Dat voor het baasje 
de hond een geliefde huisge
noot is, tsja, dat is ouderwetse 
sentimentaliteit. We moeten 
echt leren meer marktgericht te 
denken over onze huisdieren. 
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SP' ers geven zich bloot in groot leden-onderzoek 

Voor SP-leden wegen de problemen 
rond de sociale voorzieningen en 

de verdeling van de welvaart op de 
wereld het zwaarst (respectievelijk 
50% en 47%). Maar werkgelegen-

heid (36%), milieu en volksge
zondheid (elk 32%) scoren 
eveneens hoog op de zorgen-
üj t van het SP-lid. Dat zijn 
enkele (voorlopige) resultaten 
van het SP-ledenonderzoek dat 
in deze maanden plaatsvindt en 
waaraan al 6000 leden hebben 
meegedaan. 
SP' ers (68% is man) zijn bui
tengewoon actief. In partij

activiteiten (liefst ~0%), maar 

SP' ers geeft basisonderwijs of lager be
roepsonderwijs op als laatst voltooide 

opleiding; bij 21% is dat middelbaar on
derwijs, 17% hoger onderwijs en 6% 
universitair onderwijs. MAVO, HAVO, 
VWO-opgeleid is 19%. 
Van de SP-leden heeft 37% een betaalde 
baan. Bijna 18% is gepensioneerd, en 
zo'n 17% is arbeidsongeschikt. Het aan
deel werkzoekenden in de SP-achterban 
ligt rond het landelijk gemiddelde van 

6%. Eveneens 6% geeft het huishouden 
als hoofdtaak op en 3% noemt als hoofd

taak vrijwilligerswerk. 

ook daarbuiten. Zo is 27% lid Partijvoorkeur SP' ers 
van een vakbond, 10% van een vóórdat ze lid werden, 

Het populairste actualiteiten
programma bij de SP-leden is 
NOVA (minstens één keer 
per week bekeken door 
56% ), gevolgd door 2Van
daag (39% ), Den Haag Van
daag en Netwerk (elk 38%). 

bewonersorganisatie, 11% van gegeven in % 
een milieu-organisatie en bijna 
20% bij andere maatschappelijke organisa
ties. Ruim 30% wil meer weten over de 
mogelijkheden mee te helpen aan het plaat
selijk SP-afdelingsbestuur, de gemeente

raad en vooral de kom~!nde verkiezings
campagne. 
Het oordeel van de SP' ers over hun kamer
en raadsfracties is door de bank genomen 
lovend. Nog niet één op de 100 leden geeft 
de Tweede-Kamerleden een onvoldoende. 
Meer dan 75% van de SP' ers geeft hen een 
acht, negen of tien. Het percentage ontevre
denen over het werk van de plaatselijke SP
raadsfractie is ook te tellen op de vingers 

Het NOS-Journaal wordt doorgaans beke
ken door 84% van de SP-leden, ruim
schoots voor het RTL4-nieuws (41 %) en 

Hart van Nederland van SBS6 (26%). Vier 
op de tien leden zien tenminste één keer 
per maand het Vragenuurtje van de Tweede 
Kamer en de eigen zendtijd van de SP. 
Naar de uitzendingen van 'Radio Tomaat' 
op Radio 5 luistert maandelijks 11 % van de 
SP' ers. De SP-website heeft inmiddels de 

van een paar handen, 
terwijl ook hier ruimhar-

tig de hoogte cijfers 
uitgedeeld worden. 
Van de SP' ers is 7% 
jonger dan 30 jaar, 18% 
tussen de 30 en 40, 48% 

tussen de 40 en 60 en 
27% boven de 60. Ruim 
de helft van de reageer-

ders is na de doorbraak 
van de partij in 1994 SP-
lid geworden. Bijna 20% 

was daarentegen al in 
1980 van de partij. 
Ruim een kwart van de 

vaste aandacht van zo'n 4% van de leden. 
Als informatiebron blijkt de Tribune een 
buitengewoon belangrijke rol te spelen. 
Drie van de vier SP' ers lezen elke Tribune 

SP-leden die hun enquête-
formulier nog niet Ingezonden 

hebben, treffen biJ deze Trlbu-
ne een herinnering aan. Met 
een dringende oproep alsnog 

mee te werken. Want hoe 
meer mensen dat doen, hoe 
beter het beeld wordt wie de 
SP'ers zijn, wat zij van hun 
partij vinden en verwachten 

en hoe zij daaraan willen mee
werken. Toch nog geen enquê
te ontvangen? Bel het partij

bureau: (010) 243 55 55. 
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voor een groot deel of 
helemaal. Slechts 1,5% 

geeft aan de krant nau
welijks in te kijken. Ook 
over het rapportcijfer dat 
de leden geven, hoeft de 
redactie zich geen zor
gen te maken. Bijna 
90% van de leden komt 
aandragen met zevens 
(22%), achten (42%), 

negens 14%) en zelfs 
tienen (10%). Slechts 

één op de honderd rea

geerders geeft het blad 
een onvoldoende. 
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Richard Nixon ex-president Verenigde 
Staten 

(geciteerd door davld frost) 

'Als de president het doet, Is het dus 
niet Illegaal' 

Gerrit Zalm VVD 
minister van financiën 

'We zijn op één punt de beste van 
Europa en dat Is met het netto beta
len aan de Europese Unie.' 

Michel van Hulten voorzitter pro
gramcie D66 

'Ik ben blij dat wij ons programma op 
tafel hadden liggen vóór de PvdA. Ik 
zag In de krant staan dat de PvdA 
haar programma van ons had overge
schreven. Was het andersom ge
weest, dan hadden ze dat van ons 
gezegd. Ik heb er hard voor gewerkt 

om als eerste te komen, want Ik 
vreesde dat verwijt al.' 

generaal b.d. 
H.A. Couzy 

(over het concept PvdA-program) 
'Als mij verteld was dat dit een VVD
programma Is, had Ik het nog geloofd 

ook.' 

Frits Bolkestein fractievoorzitter 
VVD 

'Hoe onaangenaam het ook klinkt, 
kinderarbeid draagt bij aan de wel

vaart.' 

Sandinist, 
Nicaragua 

Tomás Borge 
'Ideologie mag dan het licht zijn dat je 
nodig hebt om de weg niet kwijt te 
raken, ze leidt nooit automatisch tot 

morele kwaliteit.' 

Van der Reijden VVD, adviseur 
ministerie VWS 

'Els Borst heeft goede kennis van het 
medisch handelen. En Erica Terpstra 
heeft heel bevlogen opvattingen( ... ) 
Maar beiden ontberen naar mijn me
ning financieel Inzicht.( ... ) Volksge

zondheld is een kwestie van centen.' 

Bronnen: NRC Handelsblad, HN, PvdA 

vlugschrift, Onze Wereld, Middagjoumaal 

21 



SP-verkiezingsprogramma 
grondig voorbereid 

Terwijl andere politieke partijen vooral media-aan· 
dacht zoeken voor hun concept-verkiezingsprogram· 
ma's, krijgt het ontwerp-programma van de SP eerst 
alle aandacht van de partij zelf. 

'Aan de bespreking van het pro
gramma hebben sinds de zomer
vakantie erg veel SP-leden actief 

deelgenomen. Dat heeft tot een indrukwek
kende stapel concrete voorstellen tot aanvul
ling en verbetering geleid. Maar tegelijker
tijd blijkt dat een overgrote meerderheid van 

Verkiezingen in Boxmeer: 

'Voor het nodige 
tegenwicht' 

De SP afdeling Boxmeer staat te 
popelen om haar positie in de ge
meentetaad stevig te verbeteren. 

de partij zich in grote lijnen heel goed in het 
ontwerp-programma kan vinden.' Dat zegt 
algemeen secretaris Tiny Kox, die de pro
grammacommissie leidt. 
'Hoofdthema in het programma is de toene
mende sociale tweedeling zoals die zich op 
alle terreinen in de samenleving voordoet
en de wijze waarop we als SP daaraan het 
beste tegengas kunnen geven. Dat wordt 
toegelicht op de deelthema's democratie, 
werkgelegenheid, inkomen, zorg, huisves
ting, onderwijs, milieu, verkeer en vervoer, 
cultuur, recreatie en sport, integratie, veilig
heid, defensie en internationale politiek.' 
Veel programma-punten herinneren aan het 

SP-actieprogramma dat opgesteld werd 
voor de kamerverkiezingen in 1994. 'Lo
gisch,' zegt Tiny Kox. 'We zijn consequent 
en gaan niet plotsklaps in verkiezingstijd 
iets totaal anders beweren dan anders. Het 
nieuwe programma is net als zijn voorgan· 
ger gebaseerd op ons beginselprogramma 
Handvest 2000, een maatschappij voor 

mensen. Natuurlijk zijn in het nieuwe onl· 
werp wel concrete standpunten verwerkt die 
de SP in de afgelopen jaren in Tweede en 
Eerste Kamer heeft ingebracht.' 
De wijzigingsvoorstellen vanuit de afdelin· 
gen worden nu door de programmacommis· 
sie bekeken. Op 13 december zal het hoog· 
ste orgaan van de SP, de Partijraad, de laatste 
knopen doorhakken en het programma defi· 
nitief vaststellen. 
Pas dan zal SP haar plannen op grote schaal 
naar buiten brengen. Kox: 'We willen graag 
een stuk aan de kiezers voorleggen waaraan 
ze ons ook echt kunnen houden. En niet zo· 
als andere partijen met veel bombarie een 
concept presenteren, voordat de eigen ach· 
terban iets te zeggen heeft gehad. Ze maken 
er hun eigen leden monddood mee.' 
Naast een uitgebreid en gedetailleerd SP· 
programma zal waarschijnlijk ook een sa· 
menvatting op hoofdpunten verschijnen. 

Op 26 november zullen in de Brabantse ge
meente verkiezingen worden gehouden in 
verband met (weer) een herindeling. Met de 
leus 'Voor het nodige tegenwicht' trekt de 
campagnecaravaan door de elf dorpen die 
voortaan de gemeente Boxmeer zullen vor
men. Theo Weenink, nummer twee van de 
SP-lijst: 'We gaan zeker van twee naar drie 
zetels en misschien wel meer. Door de her
indeling zal een aantal lokale partijen niet 
meer aan de verkiezingen deelnemen. Om
dat ook GroenLinks niet meedoet, bestaat er 
ter linkerzijde van de PvdA een groot gat. 
Wij zullen dat met plezier opvullen.' 

Jan de Wit Agnes Kant Harry van Bommel 

Het huidige college van PvdA, CDA en 
VVD is een tijdlang door de SP gedoogd. 
Toen de wethouders echter op grote schaal 
hun verkiezingsbeloften schendden, was het 
met die steun afgelopen. 'Het college verte
genwoordigt nu al een minderheid. We zul
len zien wat daar na de verkiezingen nog van 
overblijft,' aldus Weenink. 
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Kandidatenlijst kamerverkiezingen 
Op 13 december buigt de Partij
raad van de SP zich opnieuw 
over de kandidatenlijst voor de 

kamerverkiezingen van 6 mei 1998. Eer
der dit jaar nam de Partijraad het voorlopi
ge beslult om naast de zittende SP-kamer
leden Marijnissen en Poppe de kop van de 
lijst te laten bestaan uit het huidige Eer
ste-Kamerlid Jan de Wi~ uit Heerlen, Agnes 
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Kant uit Doesburg en Harry van Bommel 
uit Amsterdam. In haar volgende bijeen
komst bespreekt de Partijraad ook de rest 
van de lijst. SP-afdelingen Is gevraagd 
daarover voorstellen te doen. Individuele 
SP-leden kunnen desgewenst tot 1 decem
ber a.s. suggesties aandragen biJ het par· 
tijbestuur van de SP, Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam. 
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De SP is de grote winnaar geworden van de vervroegde 
gemeenteraadsverkiezingen in Emmen. De partij groei· 
de van twee zetels (6,4 procent) naar vier zetels (10,4 
procent) en werd daarmee de derde partij in de stad, 
achter PvdA en CDA, vóór VVD, D66 en Groenlinks. 

Muisstil was het in de Zuid-Oost
hal toen burgemeester Van de 
Velden om negen uur de uitslag 

voorlas. En stil bleef het in de hoeken waar 
PvdA, D66 en GroenLinks zaten. Gejuich 
klonk er bij de SP, bij een plaatselijke partij 
uit Schoonebeek en bij de Drentse Ouderen 
Partijen (DOP). De SP won twee zetels en 
werd daarmee de derde partij van Emmen. 
Opvallend was dat de SP de enige landelijke 
partij was die vooruitgang wist te boeken. 
CDA en VVD bleven gelijk. De PvdA, die 
winst had verwacht, moest een zetel inleve-

ren, net als GroenLinks. D66 verloor maar 
liefst drie van de zes zetels. 
SP-fractievoorzitter Hans van Rossem: 
'Onze winst is het resultaat van de landelijke 
groei die we doormaken én van onze plaat
selijke activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld 
het wangedrag van topambtenaren aan de 
kaak gesteld, hetgeen leidde tot de val van 
het voltallige college in 1996. Veel mensen 
weten en waarderen dat nog.' 
Het grootste deel van de provincie Drenthe 
kon al op 29 oktober naar de stembus van
wege de gemeentelijke herindeling die door-
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mmen 
gevoerd wordt op l januari 1998. De SP 
deed aan de verkiezingen mee in Emmen dat 
samengevoegd wordt met Schoonebeek en 
daardoor uitgroeit tot een gemeente met 
104.000 inwoners. 
Landelijk campagneleider Tiny Kox is bij
zonder tevreden met de uitslag in Emmen: 
'Dit is een uitstekende opmaat voor de 
raadsverkiezingen van eind november in 
Boxmeer en van 4 maart 1998 in de rest van 
Nederland. Onze hoge verwachtingen zijn 
helemaal uitgekomen.' 
De uitslagen in Drenthe als geheellaten een 
lage opkomst zien plus een gevoelig verlies 
voor D66 en slechts geringe verschuivingen 
bij PvdA, VVD en CDA. De SP deed alleen 
mee in Emmen. Provinciehoofdstad Assen 
bleef buiten de gemeentelijke herindeling en 
gaat gewoon volgend jaar maart naar de 
stembus. Daarbij zal de SP van de partij zijn. 
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~ (t1 Wat zijn de voordelen van ruimere 
g: winkeltijden? 

~ 'Dat we betere service kunnen verlenen aan de 
~ klant. Voor het bedrijf betekent dat op zijn beurt 
J: 

~ dat je beter kunt draaien, want uiteindelijk is het 
~ toch de klant die onze boterham betaalt.' 
:l 
12 Hebben klanten behoefte aan de ruimere openstel-
~ llng? 
J: 

'Ja, ongetwijfeld, dat is absoluut zeker het geval. We 
krijgen meer klanten binnen en het winkelklimaat is 
verbeterd. Rond half zes was het eerst een echt drama in 
de winkels. Nu is er voor iedereen meer tijd. Wij zeggen 
al jarenlang dat klanten behoefte hebben aan ruimere 
winkeltijden.' 

Wordt er dan meer verkocht? 
'Wij hebben de indruk van wel. Maar wij zijn op allerlei 
gebied bezig met verbeteringen in onze zaken, dus het 
is moeilijk te zeggen welk deel van de omzetstijging 
nou precies een gevolg is van de ruimere winkeltijden. 
We zijn er in ieder geval wel van overtuigd dat we er de 
klanten veel plezier mee doen.' 

Kunnen mlddenstanders zich onttrekken aan de rui
mere openstelling? 

'Kleine bedrijfjes zijn vaak speciaalzaken en die moe
ten beter gebruik maken van het speciale wat ze te bie
den hebben. Mijn kledingwinkel bijvoorbeeld is buiten 
de gewone uren open op afspraak. Je moet als klant ge
woon van tevoren even opbellen als je wilt komen. Dus 
als je een beetje creatief bent, zijn er voor die kleinere 
bedrijven allerlei mogelijkheden.' 

Zullen er steeds meer kleine buurtwinkeltjes ver
dwijnen? 

'Ja, maar om met meneer Heijn te spreken, ik zie ook 
nooit meer een lantaarnopsteker door de straten lopen. 
Nu is met één druk op de knop alle straatverlichting aan 
en vroeger deed dat een man met een gasaansteker. Die 
is inmiddels ook verdwenen. Daar wil ik niet mee zeg
gen dat kleine winkels zullen verdwijnen, maar als dat 
wel zo is, weet ik niet waar dat aan te wijten is .' 

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsleven van kleine 
middenstanders? 

'Nou, ik kom zelf uit een horeca-familie, en ben dus 
ook niet anders gewend dan dat de zaak een belangrijke 
plaats in je leven inneemt. En ik ben er toch groot mee 
geworden. Kijk, mensen zijn zo creatief dat dat volgens 
mij geen probleem hoeft te zijn . Zo vond ik het wel fijn 
om lekker boodschappen te kunnen doen op dagen dat 
andere mensen werkten.' 

Zijn ruimere winkeltijden een logisch gevolg van het 
streven naar een 24-uurs economie? 

'Ja, het is een moderne ontwikkeling. Mensen staan 
daarvoor door allerlei maatschappeHjke ontwikkelin
gen ook steeds meer voor open. Dat was echt geen lob
by van Albert Heijn. AH zelf wil namelijk helemaal 
niks . Het zijn de klanten die bepalen wat wij willen en 
doen.' 

Zijn ruimere winkeltijden nog terug te draaien? 
'Nee, ik denk het niet. Ik verwacht niet dat de Tweede 
Kamer daarmee aankomt, want die politici moeten ook 
luisteren naar wat de kiezers willen. En kijk, de klanten 
van AH zijn ook de klanten van de politieke partijen in 
de Tweede Kamer, dus .. . ' 

is woordvoerder van 
grootgrutter Albert Heijn en 

vindt het geweldig dat de 
winkels sinds een jaar 

langer open kunnen blijven. 
Dat voorziet in een 

behoefte van de klanten en 
iedereen wordt er beter 

van. Kleine middenstanders 
hoeven er niet door in de 

problemen te komen. 
'Ze moeten beter gebruik 

maken van het speciale dat 
ze te bieden hebben.' 
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ran is medewerker van het MKB, 
en de organisatie voor het 
de midden· en kleinbedrijf. 
1ar Volgens hem heeft niemand 
:tn. echt behoefte aan ruimere 
en winkeltijden en wordt er 
en ook niet meer verkocht dan 
ter vroeger. Voor kleine 
trs middenstanders kan het 
de echter funest zijn. 
tn. 'Als zij hun winkels langer 
lik open houden, doen er zich 
lat in die families vaak hele 
n.' drama's voor.' 
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Wat zijn de voordelen van ruimere win
keltijden? 

'Sommigen verwachten een toename van de werk
gelegenheid, maar in de praktijk blijkt dat er het af
gelopen jaar niemand extra is aangenomen. Ook de 
verwachte omzetverhoging is niet uitgekomen. De 
meeste winkeliers zien geen voordelen aan ruimere ope
ningstijden, terwijl slechts 4 procent géén nadelen ziet.' 

Hebben klanten behoefte aan de ruimere openstel

ling? 
'De Consumentenbond heeft dat onderzocht en daarbij 
bleek dat er geen echt grote behoefte bestaat aan ruimere 
winkeltijden. In de Randstad - en dan met name onder 
alleenstaanden met een baan - is die behoefte iets groter, 
maar in het algemeen valt dat dus wel mee.' 

Wordt er dan meer verkocht? 
'84 procent van de winkels die nu langer open zijn, zien 
geen enkele toename van hun omzet. Er wordt dus ge
woon niet meer verkocht. Dat hebben wij ook steeds 
voorspeld. Supermarkten zijn in totaal 21 procent langer 
open en bereiken daarmee een omzetstijging van 2,3 pro
cent. Hun productiviteit schiet dus met een rotvaart ach
teruit.' 

Kunnen mlddenstanders zich onttrekken aan de rui
mere openstelling? 

'Nee, dat kunnen ze niet, want dan zijn ze hun klanten 
kwijt. Je wordt gedwongen te kiezen: je bedrijf of je ge
zin kapot laten gaan. Grote bedrijven kennen dat dilem
ma niet. De helft van de middenstanders die hun winkels 
wel ruimer hebben geopend, deden dat niet omdat ze het 
graag wilden, maar omdat anderen in de buurt het ook 
deden.' 

Zullen er steeds meer kleine buurtwinkeltjes verdwij
nen? 

'Ja en dat gebeurt ook al. Met name bakkers, slagers en 
groentewinkels verdwijnen. Zij worden in een oneerlijke 
concurrentiepositie met grotere ondernemingen ge
plaatst. Vorig jaar verdwenen er maar liefst meer dan 
tweeduizend kleine winkeliers. De grote jongens trekken 
de macht naar zich toe en schakelen de concurrentie uit.' 

Wat zijn de gevolgen voor het gezinsleven van kleine 

middenstanders? 
'Als zij hun winkels langer open houden, doen er zich in 
die families vaak hele drama's voor. Als ze voor hun ge
zin kiezen en niet langer open gaan, zullen ze op termijn 
hun zaak kwijtraken. Dan komen ze in een uitkeringssi
tuatie terecht of moeten in loondienst gaan werken. En 
dan heeft het dus toch gevolgen voor het gezinsleven.' 

Zijn ruimere winkeltijden een logisch gevolg van het 

streven naar een 24-uurs economie? 
'Welnee, het ligt veel simpeler. In Nederland heeft een 
aantal grote bedrijven, onder aanvoering van Albert He-
ijn, een flinke lobby gevoerd om die openingstijden te 
verruimen. Dat is de echte reden, die verbalen van die 24-
uurs economie zijn er later met de haren bijgesleept. Het 
was een lobby, en niet zo'n kleintje ook.' 

Zijn ruimere winkeltijden nog terug te draaien? 

'Wij denken dat de overheid eigenlijk spijt zou moeten 
hebben, maar terugdraaien zie ik niet gebeuren. Dat zou 
een groot gezichtsverlies voor ministers en kamerleden 
betekenen. En die durven over het algemeen niet hardop 
te zeggen dat ze iets verkeerd hebben ingeschat.' 
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Zeggen dat het voormalige Oostblok 'gezondheidsproblemen' 

kent, is heel zwak- en voorzichtig - uitgedrukt. De crisis is zó 

groot, dat wetenschappers uit het Oosten en waarnemers uit 

het Westen voor het ergste vrezen. De Nederlandse gezond

heidszorg-expert Koos van der Velden is regelmatig in Oost

Europa om projecten te ondersteunen die enig soelaas moeten 

bieden. Wat hij er tegenkomt, is vaak ronduit schokkend. 
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(en andere 
schrikbarende 

berichten uit Oost
Europa) 





Het onheil begon met de val van het commu

nisme tussen 1989 en 1991. 'Westerse vrij

heid en democratie' deden hun intrede. De 
staat als boeman verdween, maar ook de staat 
als beschermer. De - weliswaar karige- ver

zorging van wieg tot graf maakte plaats voor 
economische schoktherapieën, waarbij alle 
stabiliteit, zekerheid en veiligheid in één klap 
wegvielen. Privatisering en sluiting van 

staatsbedrijven en het loslaten van de prijzen 
leidden tot massale werkloosheid, extreme 
armoede én verrijking. 'De mensen lijden 
enorm onder de sociale ontwrichting en de 
onzekerheid,' vertelt dr. Koos van der Velden, 
die voor het NIVEL (Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg) en 
de Universiteit van Utrecht projecten bege

leidt in Oost-Europa. 'Door de invoering van 
een ruig kapitalisme komen de zogenaamde 
welvaartsziekten steeds meer voor: hart- en 
vaatziekten, luchtweginfecties en vooral 

stress, depressie en emstig toegenomen alco
holisme. Slechte eetgewoonten, veel roken, 
weinig bewegen, een nieuwe seksuele moraal 
en een vervuilde leefomgeving dragen bij 
aan dit patroon van ziekte en ellende.' 
De gevolgen zijn onthutsend. In de voormali
ge Sovjet-Unie is het aantal zelfmoorden vier 
keer zo hoog als in Nederland; worden de 
helft minder baby's geboren dan tienjaar ge
leden; daalde de levensverwachting van de 
mannen tot 57 jaar en heerst een hoge kinder

sterfte, doordat vroeger hechte families uit el
kaar zijn gevallen. Netto resultaat van dit al
les is dat de bevolking afneemt. Of, zoals een 
congres van 1700 Russische artsen deze zo
mer constateerde: 'Rusland gaat dood.' Zo is 
het niet alleen in de vroegere Sovjet-Unie ge
steld. Vrijwel alle ex-Oostbloklanden laten 
even verbijsterende cijfers zien. 

'Artsen zijn er daar aan 
gewend het hun meerderen 

naar de zin te maken' 

De projecten waarbij Van der Velden betrok
ken is, proberen de Oost-Europese landen te 
helpen hun gezondheidszorg aan te passen, 

zodat die beter ingesteld raakt op de nieuwe 
gezondheidsproblemen. 'De zorg was onder 
het communisme vooral ziekenhuiszorg,' 
licht Van der Velden toe. 'Als je iets mankeer
de, werd je daar- gratis- zo snel mogelijk 
weer opgelapt zodat je weer aan het werk 

kon. Dat was ook de administratief afge

dwongen taak van artsen: mensen gezond 
houden om te werken. Ook al waren ze eigen
lijk écht ziek. Artsen zijn er gewend het hun 

28 

Rusland 

dÖÖd 
meerderen naar de zin te maken. Nog steeds 
maak je mee, dat op één buisje bloed vele 
malen dezelfde test gedaan wordt, tot er ein

delijk een resultaat is waarmee de arts zijn 
baas kan plezieren. Dat alles heeft de dokters 
en andere gezondheidswerkers geen goede 
naam bezorgd. Hun prestige en beloning zijn 
nog altijd heel laag. De geneeskunde is bo
vendien erg apparaat-gericht. Voor elke 
kwaal is er wel een lamp of massage-toestel. 
Het is moeilijk die houding te doorbreken. 

Daarnaast hebben de mensen achter het IJze
ren Gordijn in de voorbije decennia niet ge
leerd op een open manier met elkaar te com
municeren. Net als vroeger wachten ze met 
de armen over elkaar af wat de baas voor op

dracht in petto heeft. Ik heb het meegemaakt 
dat in een vergadering de voorzitter iemand 
zonder pardon de mond snoerde. Achteraf 
excuseerde hij zich bij mij: Ik kan er ook niets 

aan doen, want ik heb mijn opleiding in Mos

kou gehad .. . ' Toen ik eens op bezoek was in 
een Roemeense huisartsenpraktijk, kwam 
daar plotseling een dame binnenstormen die 
niemand groette, mij ijzig negeerde en op 
staande voet de dokter wilde spreken. Even 

later hoorde ik een heftige woordenwisseling. 
De dokter kwam uit de spreekkamer en droeg 
de receptionisten op de administratie van het 
laatste jaar te brengen. De dame controleerde 
dat een half uur lang en kon kennelijk niks 
onoirbaars vinden. Toch kreeg de dokter een 
veeg uit de pan. En wel omdat hij zijn spreek
uren niet goed had aangekondigd in de prak
tijkruimte. Inmiddels begreep ik er niet veel 
van en dacht dat de Securitate nog rondwaar
de. Maar de dokter legde het me uit. Hij had 
verlof aangevraagd voor een cursus in Neder
land. Daar mocht hij alleen naar toe als zijn 

baas, de dame, vond dat zijn administratie op 
orde was en hij kon aantonen wie zijn reis be
kostigde. Het doel van de exercitie was dus: 
eerst de dokter vernederen, dan de reis goed
keuren. Ik was verbijsterd.' 

'Op het ministerie zijn ze meer 
bezig met machtspelletjes dan 

met gezondheidszorg' 

Ondanks de bureaucratische cultuur die over

gebleven is uit de communistische tijd, heb
ben de meeste werkers in de gezondheidszorg 
wel degelijk een goede vakkennis en de beste 
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bedoelingen, benadrukt Koos van der Velden. 

Velen worstelen met de vraag hoe die zorg nu 
beter opgezet kan worden. 'De problemen 
daarbij zijn heel groot. Want in heel Oo t· 

Europa is het gezondheidszorgsysteem inge· 
stort. Nergens in Europa wordt er zo weinig 
aan uitgegeven. Er lopen nog wel veel artsen 

en verplegers rond, maar die zijn onderbe· 

taalden hebben geen hulpmiddelen. Medici} 
nen moeten de patiënten meestal zelf kopen. 
Vaak moeten ze ook nog de dokter bijbetalen. 

Ik heb zelfs het verhaal gehoord dat verpleeg· 
sters zich lieten betalen voor het brengen van 
een steek. Niet verbazingwekkend, want de 
armoe is enorm, ook onder de werkers in de 
zorg. Je hebt twee, drie baantjes nodig om het 
hoofd boven water te houden. De staat laat de 
gezondheidszorg op zijn beloop. Er wordt 
bijna geen geld in gestoken en op het minis· 
terie zitten mensen die meer bezig zijn met 
machtsspelletjes dan met gezondheidszorg. 

Wat er zou moeten komen, is een zieken· 
fondsstelsel zoals wij dat kennen. Maar daar
toe is nog niet eens de eerste aanzet gedaan. 
Verder zouden die kolossale ziekenhuizen 
verkleind moeten worden ten gunste van ver· 
pleeghuizen. Mensen die een beroerte gehad 
hebben, liggen nu drie maanden in het zie· 
kenhuis. Kinderen met middenoorontsteking 
tref je daar ook aan, terwijl die gewoon thuis 
zouden moeten zijn. Dat heeft te maken met 
het feit dat er nauwelijks een eerste-lijnszorg 

is: huisartsen en thuiszorg. Die eerste lijn 
moet dus echt versterkt worden, en daar pro

beren wij aan te werken.' 

'Onze farmaceutische Industrie 
speelt er überhaupt 

een weinig verheffende rol' 

Niet alleen het geldgebrek en de ingesleten 
bureaucratie belemmeren een goede zorg. De 
medische stand in Oost-Europa is ook hele
maal niet gewend om te gaan met psycho

sociale problemen. Terwijl die momenteel 
juist op zeer grote schaal voorkomen, tenge· 
volge van de armoede, stress en onzekerheid. 
Koos van der Velden: 'Artsen registreren alles 
onder hart- en vaatziekten. Psycho-sociale 
problemen herkennen ze niet. Daar zijn ze 
niet in opgeleid en dus weten ze er ook niet 

mee om te gaan. De westerse geneesmidde
lenindustrie springt daar dankbaar op in. Die 
pusht massaal veel te dure anti-depressiva. 

Onze farmaceutische industrie speelt er über· 

haupt een weinig verheffende rol. Ze investe· 
ren niet in een goede zorg daar; ze proberen 
alleen hun producten te slijten. Huisartsen 

worden< 
bloeddru 

er in een 
overigen 

De mani· 
steunt, d', 
Van der 
Hongarij 

strekt. D 
' rurgie 01 

artsen. :i 

creëer~~ ; 
is. DeW 
Unie stw 

ren hoe< 
Dwinger 

geen een 

bezuinig' 
en de t-w 
seert ze 1 

grootsch 

niets opa 

'IJ, 
mor 

moe1 

I 
Er is oq 
mogelijk 
op,voon 
heel veel 

zijn. Tht
1 

tussen h1 

tijken op 
ren en aJ 

vertelt K 
daarbij i: 
patiënter 
tiënten n 
artsen m 
ren hun< 

Op die 11 
tergroncL 
begrijpel 

aan. Zo i 
dat in He 

hoog is ~ 

derarts 'l! 
veel mee 
dat er in 
artsen zi 

sterfte v 
I 

men die 
aangepa 

nooit me 

zo vers< 
boosheic 
hoe ver 1 



el den. 
org nu 
lemen 
Oost

I inge
veinig 
artsen 
jerbe

~clicij

~open. 

:talen. 
pleeg
:n van 
mt de 
in de 

•mhet 
aatde 
wordt 
ninis
n met 
szorg. 
eken
daar

:daan. 
tuizen 
n ver
gehad 
:t zie
eking 
thuis 

n met 
1szorg 
e lijn 
r pro-

e 

sleten 
·g.De 
hele
ycho
:nteel 
enge
rheid. 
talles 
)ciale 

jn ze 
k: niet 
cidde
LDie 
ssiva. 
über
feste
beren 
1rtsen 

worden daarbij gepaaid met zaken als gratis 
bloeddrukmeters. Ik sprak laatst een arts die 
er in een jaar drie gekregen had. Niet geijkt 
overigens . .. ' 
De manier waarop het Westen Oost-Europa 
leunt, deugt over het algemeen niet volgens 
Van der Velden. 'De Wereldbank heeft aan 
Hongarije een lening van 130 miljoen ver
trekt. Daarmee worden units voor hartchi

rurgie opgezet, bemand door Amerikaanse 
artsen. Zo worden eilanden van luxe ge
creëerd, waar slechts beperkte behoefte aan 
is. De Wereldbank, het IMF en de Europese 
Unie sturen snelle jongens die komen advise
ren hoe de zaken aangepakt moeten worden. 
Dwingende adviezen vaak, anders krijg je 
geen cent. En de boodschap is dan meestal: 
bezuinigen en privatiseren. De sociale onrust 
en de tweedeling waartoe dat leidt, interes
seert ze niet. Het cynisme viert hoogtij. Hun 
grootschalige aanpak heeft tot nu toe vrijwel 
niets opgeleverd.' 

'De patiënten moeten veel 
mondiger worden en de artsen 

moeten beter naar hen luisteren' 

Er is ook een andere manier van werken 
mogelijk. 'Wij zetten kleinschalige projecten 
op, vooral in de eerste lijn. En dan blijkt daar 
heel veel creativiteit en enthousiasme voor te 
rijn. Thuiszorg van de grond tillen, overleg 
tus en huisartsen stimuleren en groepsprak
tijken oprichten, de preventieve zorg verbete
ren en anti-conceptieprogramma's opzetten,' 
vertelt Koos van der Velden. 'Heel belangrijk 
daarbij is verbetering van het contact tussen 
patiënten en de gezondheidswerkers. De pa
tiënten moeten veel mondiger worden en de 
artsen moeten beter naar hen luisteren en le
ren hun op een invoelende manier te steunen. 
Op die manier zullen ze ook de sociale ach
~rgronden van gezondheidsproblemen beter 
begrijpen. Daar mankeert het nog heel erg 
aan. Zo sprak ik op een congres over het feit 
dat in Hongarije de kindersterfte twee keer zo 
hoog is als in Nederland. Een Hongaarse kin
derarts zei daarop: Zie je wel, we hebben nog 
l'eel meer kinderartsen nodig. Ik antwoordde 
dat er in zijn land al tien keer zoveel kinder
artsen zijn als in Nederland en dat kinder
sterfte vaak samengaat met sociale proble
men die met sociaal beleid moeten worden 
aangepakt. Hij ontstak in woede: ik mocht 
nooit meer vergelijkingen maken tussen twee 
ro verschillende landen. Ik begreep zijn 
boosheid wel, maar het voorbeeld geeft aan 
hoe ver weg we nog zijn van oplossingen.' • 

Eigen bijdragen 

V orige week ontving ik van het 
ziekenfonds een acceptgiro 
van f 154,01 eigen bijdrage. Of 

ik die vóór 29 november maar even wil 
betalen. Wij kunnen hieraan niet vol
doen, omdat we een schuld moeten 
aflossen van ruim 9000 gulden. Een 
persoonlijke lening vanwege een nood
gedwongen verhuizing waarvoor we 
geen verhuiskostenvergoeding ontvin
gen. Mijn vrouw heeft borstkanker ge
had en zit nu ook met een lymfe-oe
deem. Ze kan praktisch niks doen en 
heeft dringend gezinshulp nodig, maar 
dat kunnen we met die hoge kosten 
absoluut niet betalen! We hebben geen 
flauw idee tot wie we ons moeten wen
den om hulp. Alles wat het leven een 
beetje kan veraangenamen is onbetaal
baar en dus ook ongrijpbaar geworden. 
Het is ons een doorn in het oog dat de 
rijken zo heersen over de armen, die het 
verdomde moeilijk hebben door toedoen 
van het huidige kabinet. De minister van 
kwade zaken, E. Borst, heeft de eigen 
bijdragen in het leven geroepen om ten 
koste van de mensen met de smalle 
beurs haar begroting bij te stellen. Dit is 
voor mensen met een uitkering, zoals 
wij, absoluut niet op brengen. Het is ons 
een raadsel hoe men deze mevrouw 
Borst, die totaal geen sociaal gezicht 
heeft, kon benoemen tot lijsttrekker van 
haar partij. De enige manier om het roer 
drastisch om te gooien, is dat we zoveel 
nieuwe leden werven voor de SP, dat 
onze partij straks de grootste van het 
land wordt! 

Zakkenvullers 

Amsterdam, 
Jam. A.J. Haan-Keller 

H et artikel over het poldermodel 
in Tribune 9 doet mij het ergste 
vrezen. We hebben in Neder

land dus niet alleen zakkenvullers in 
Den Haag en aan de top van onze bedrij
ven, maar ook bij dit soort vakbondsver
tegenwoordigers, die de bedrijfswinsten 
als een loonsverhoging in hun (en die 
van hun leden) zak willen stoppen. 'De 
baas verelient kapitalen maar de buur
man zit nog steeds thuis.' In het artikel 
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staat echter nergens hoe de buurman dan 
wel aan het werk komt. Wel is de dief
stal van bedrijfswinst door de bazen 
blijkbaar reden om zelf ook maar te 
gaan stelen. Er is toch geen werkloze of 
uitkeringsgerechtigde die dat daadwer
kelijk kan verhinderen. 
Het is geweldig 'solidair' om daar als 
'actieve bedrijfsleden' onder elkaar 
gezellig over te praten. Werklozen wor
den buiten de deur gehouden, terwijl ik 
via mijn lidmaatschap wel meebetaal 
aan het afhuren van de Jaarbeurs. 
De winsten moeten gebruikt worden om 
te investeren in groei en werkgelegen
heid. Degenen die al lang aan de kant 
staan, hebben daar recht op. Zij hebben 
er immers ook de offers voor gebracht. 
Van een partij die zo adverteert met de 
schandaligheid van de almaar grotere 
tweedeling in onze samenleving, ver
wacht ik een doordacht beleid dat die 
tweedeling daadwerkelijk verkleint, niet 
vergroot. Dat betekent dat wij ervoor 
moeten zorgen dat bedrijfswinsten niet 
terechtkomen bij machtige aasgieren als 
directeuren of vakbonden. Maar wel bij 
de slachtoffers van hun inhaligheid. 

Werkervaring 

Groningen, 
M.R. Kok 

A ls het aan het kabinet ligt, moet 
iedereen in Nederland werken. 
Ik wil werken, maar niemand 

neemt mij aan. Ik heb namelijk geen 
werkervaring. In de advertenties staat al: 
'Zonder enkele jaren aantoonbare werk
ervaring heeft het geen zin om te sollici
teren.' 
In juli heb ik mijn HBO-opleiding afge
rond. Ik heb vier jaar hard gestudeerd 
om zo min mogelijk studieschuld op te 
bouwen. Daardoor heb ik alleen tijdens 
mijn stageperiodes- bij elkaar tien 
maanden - werkervaring opgedaan. 
Helaas, werkgevers tellen stages niet als 
werkervaring. Ook niet als je zelfstandig 
en inventief aan de slag bent geweest en 
op overal bent bijgesprongen. Aange
zien er genoeg keuze is, krijgt degene 
met werkervaring altijd de baan. 

's-Gravenpolder, 
l .G. Damen 
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Kerken die uitgeproce
deerde asielzoekers in 
tenten onderbrengen, 
burgers die hartstochte
lijk vechten voor de fa
milie Gümüs, een bis
schop die het armenpro
bleem in Nederland aan 
de orde stelt, een domi
nee die voor verslaaf
den opkomt. Wat is er 
aan hand met de Neder
landse samenleving? 
Leven we niet in een ver
zorgingsstaat? Verdeelt 
Nederland zich in een 
arm en een rijk deel? 
Verzaakt de Nederland
se overheid haar plicht? 
'Hoe komt u erbij?' U 
hoort Kok of Melkert de aantijging met grote klem 
uit de wereld helpen. We doen heel veel , kijk maar 
naar die Melkertbanen. En van de tweedeling waar 
u het over heeft, is geen sprake. Dat zullen de he
ren zeggen. Redelijkerwijs gesproken hebben zij 
gelijk. Een groot alarm op dit moment lijkt overdre
ven. De tweedeling die een rijk land als de Verenig
de Staten kent, ziet u hier niet. Zeker, een stad als 
Rotterdam heeft een aantal armoedige wijken en 
wanneer ik in de avond op doorreis in Hoog Catha
rijne in Utecht kom, loop ik langs een samenscho
ling van junkies. Maar dat alles is niets vergeleken 
met wat ik in een stad als Washington DC moest 
meemaken. Ik woonde in een redelijke buurt op de 
16de Straat. Liep ik twee blokken om met de hond, 
dan kwam ik in een getto terecht. En dat betekent 
kapotte troittoirs, opgebroken asfalt, autowrakken, 
tralies voor de huizen en winkels, en samenscho
lingen van daklozen en werklozen vlakbij de drank
winkel. Om de dag werd iemand in die buurt ver
moord . Twee-derde van de jonge mannen die ik 
daar zag, zijn nu dood of zitten in de gevangenis . 
Dat. alles hoef ik gelukkig niet mee te maken hier in 
Nederland. Vergeleken met de Amerikaanse ste
den zijn Nederlandse steden oases van zorgzaam
heid en harmonie. 
Althans dat dacht ik. Een rapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) haalde mij uit de 
droom. Het telde bijna een miljoen huishoudens 
met een inkomen onder de armoedegrf?ns (studen
ten niet meegerekend). Dat is toch verbijsterend 

veel. Daarmee ligt het 
percentage arme Neder· 
landers niet ver van het 
percentage arme Ameri· 
kanen. Nu realiseer ik 
me ook dat ik op gezette 
tijden van de Amerikaan
se regering te horen krijg 
hoe het gesteld is met 
de armoede. Hier in Ne
derland bestond tot voor 
kort het begrip armoede 
niet eens en ook nu zijn 
er nog aparte studies 
voor nodig om haar te re
gistreren. Het gevolg is 
dat de hele wereld weet 
dat er arme Amerikanen 
zijn, terwijl Nederland 
doet alsof het zonder is. 

We weten nu beter. Nederland heeft net als de VS 
een arme kant, alleen moet je ze hier achter deu
ren en gevels zoeken, terwijl ze in de VS de straten 
bevolken. 
Het probleem is de apathie. Nederland moet mee 
in de vaart der volkeren en dus gaat de aandacht 
vooral uit naar de voorhoede. Van rijke Nederlan· 
ders moeten we het hebben, dus moeten hun be· 
lastingen omlaag. Natuurlijk, Nederlanders blijven 
fatsoenlijk en willen dat de overheid zich sterk 
maakt voor de armen. Maar de compassie met de 
mensen die het moeilijk hebben, lijkt plichtmatig 
geworden te zijn. De bezieling is zoek. 
Misschien zijn Kok en zijn partij te veel de geves· 
tigde orde geworden om hun betrokkenheid bij de 
mensen die het moeilijk hebben, geloofwaardig te 
maken. Compassie vraagt om een zekere onrede· 
lijkheid, om de moed door cijfers heen te kijken 
en de kale werkelijkheid aan te zien. Dat kan wel· 
licht alleen in de oppositie. Daarom zijn de stem
men en acties van de Socialistische Partij en van 
de dominees en priesters zo belangrijk voor de 
samenleving. Zij herinneren ons allen aan een 
werkelijkheid die we maar al te gemakkelijk verge
ten . Zij maken ons verder duidelijk dat bestrijding 
van de armoede niet alleen een overheidsaange
legenheid kan zijn , maar de verantwoordelijkheid 
blijft van iedereen. 

Arjo Klamer is hopgieraar in de economie 
van kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit 
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Partijgoederen 

T-SHIRT 
'NEDER
LAND IN 
TWEEËEN?!' 
f 12,50 

SPELDJES 
f 1,50 

SWEATER 
SP f 25,-

0 SP-TAS 
f 1,50 

SP-BUTTON 0 
f 1,-

0 EURO-NEE STICKERS 
jij 10 cm, f 0,25 
jij 30 cm, f 2,50 
muntstickers 48 per vel, f I,-

zwart of wit f 15,-

-::P r~A,..,._' 

0 BOLKMOK 
f 10,-

·~ ··-- 1 . _L .. 

0 BALPENNEN 
f 0,50 per stuk STICKERS 0 

jij 10 cm, f 0,25 
jij 3 cm, f 0,10 

0 KLEIN KREATIEF 
KOOKBOEK TOMATEN 
f 5,-

0 SAMENLEVEN KAN JE NIET ALLEEN 
een bundeling van columns uit de Tribune, 
door Jan Marijnissen 

2 

0 TEGENSTEMMEN 
Een rood antwoord op Paars, 
door Jan Marijllissen 

0 FOTOBOEK 
'NEDERLAND IN 
TWEEËN?! ' door 
Roei Visser f 5,-

0 DE POPPE
METHODE 
hoe mi lieu-activist 
Remi Poppe de 
grote vervuilers 
ontmaskert, 
door Karel Glastra 
van Loon 
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Actieprogramma SP: f 2,50 

RAPPORTEN f s,-
0 Koud hè? 

De wirwar van koudetoeslagen in Nederland, 
januari 1997, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Klachtenboek thuiszorg 
' Er zijn nog twaalf wachtenden voor u' , 
november 1996, Wetenschappelijk Bureau SP. 

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 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 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! 
Tnspraakreactie van de Sociali stische Partij, 
augustus 1994, Wetenschappelijk Bureau SP. 

0 Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheid 
Sociaa l-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, 
MilieuAiatmteam 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,- toevoegen voor 

portkosten. 

In 
'Eige1 
stakil 

vak i! 
deze 

sen si 
on de 
Als e 
dien 

been 
aller 

Ik be 
Veler 
politi 
deel 

on de 

hoo}i 

van 1 

OOk 1 

in he 
lijkht 
wat : 
schr 
waa1 
krijg, 

de a 
te gé 
rond 
ei ge 
BetL 

~ 

1 

• 



SP. 

aober 

ota 
. , 

de 
ractie 

1-

ril 

DEZE TRIBUNE 

In de beerputten 
'Eigenlijk zouden de journalisten in 

staking moeten gaan, want heel ons 

vak is in gevaar,' zegt Stella Braam in 
deze Tribune. 'Altijd maar gericht op 

sensatie en schandalen , maar geen 

onderzoeksjournalistiek meer. · 

Als een van de laatste vakgenoten 

die nog volop durft te wroeten in de 

beerputten van Nederland, heeft ze 

alle recht van spreken. 

Ik ben het helemaal met haar eens. 

Ve len van mijn generatie hebben hun 

politieke opvoeding voor een groot 

deel te danken aan het werk van 

onderzoeksjournalisten in de jaren 

zeventig. De werke

lijkheid achter de 
mooie façades on

der ogen zien, dat is 

toch het begin van 

alle vooruitgang. 
Herman Beekers, Niet dat de Tribune 

hoofdredacteur zich kan meten met 

het taaie spitwerk 

van Stella Braam, toch ben ik blij dat 

ook wij ons steentje kunnen bijdragen 

in het tonen van die verborgen werke
lijkheid. In de hoop dat we er samen 

wat aan kunnen doen . Zoals de ver

schrikkingen rond f:ternit in België, 

waarvan we alleen een beeld konden 

krijgen door niet de voordeu r, maar 

de achterdeur van het bedrijf binnen 

te gaan. En de vreemde transacties 

rond een kasteel in Limburg. Of de 

eigenaardige besluitvorming rond de 
Betuwelijn , waar een schimmige lob

by aan de touwtjes lijkt te trekken . 

Q) Ç) 

~ 

~ N 
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6 
voor het milieu en er is een beter 
alternatief. Toch wordt een dezer dagen een 
begin gemaakt met de aanleg van de Betu
welijn . Hoe een dui stere lobby-club erin 
slaagde redelijke argumenten niet te laten 
tellen en haar speeltje door te drukken. 

14 
Wekenlang moest Stella Braam 
onderdui ken nadat ze het boek 
'Grij ze Wolven' publiceerde, 

over de grote invloed in ons land 
van deze extreem-nationalistische 
Turkse organisatie. Exclusief voor 
de Tribune vertelt ze over haar 
onderzoek, de bedreigingen en 
intimidaties en over haar doel: 
een debat op gang brengen over de misluk
te integratie van allochtonen in Nederland . 

16 Multinational Eternit is groot 
geworden van een dodelijk pro
duct: asbest. Nadat de verwer

king ervan in Nederland (eindelijk) in 1993 
verboden werd, gi ng Eternit doodleuk 
verder enkele tientallen kil ometers over de 
Belgische grens. Met Remi Poppe brachten 
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we een onaangekondigd bezoek aan de 
fabriek en het slagveld in Kapelle-op-den
Bos. 'Er vallen honderden slachtoffers.' 

2 2 Het Jaar van de Tomaat komt 
eraan! De verkiezin-

gen in Boxmeer • 
laten alvast zien wat datjaar .. : 

kan brengen: SP op twee! :· . .' · 

2 6 
Eén telefoontje met een partij
genoot-gedeputeerde en de 
Limburgse ondernemer Den 

4 
5 

11 
12 
19 
20 
21 
24 
29 
30 
31 
32 

Os kreeg onmiddellijk zijn zin . 
Heeft de 'Vriendenrepubliek' niets 
geleerd of is er slechts sprake van 
een 'schoonheidsfoutje'? 

Het Binnenhof 
Marijnissen 

Help/ Ons Medisch Centrum 

Aktie 

Help/ SP-Aiarmlijn 

Bulletin Board 

De woorden uit de mond 

De Kwestie: Bordelen legaal? 

Brieven 

Gastcolumn: Lies Bosscher 

Theo de buurtconciërge 

Nederland in tweeën?! 
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Het Binnenhof 

Kamer wil niet aan onderzoek naar 
falend minderhedenbeleid 

Poppe eist maatregelen tegen gedwongen 
verhuizing voor duizenden huurders 

'De andere partijen willen blijven doormodderen,' conclu
deert Reml Poppe na het kamerdebat van 17 november 
over het minderhedenbeleid. Volgens Poppe is een grondig 
onderzoek nodig naar het falen van dat beleid In de afgelo
pen decennia. Hij pleitte voor een parlementaire enquête. 
Poppe: 'Dan kun je de problemen in hun samenhang bekij
ken en niet per deelterrein en per ministerie. Dat Is bij dit 
grote en Ingewikkelde vraagstuk echt onontbeerlijk.' 
Uit de Kamer kwam echter nog geen steun voor het SP
verzoek. Poppe: 'De meest positieve reactie kwam nog 
van mintster Dijkstal. Het lijkt er echt op of de Kamer niet 
eens wil weten wat er allemaal mis is gegaan. Terwijl dat 
toch een voorwaarde is om te zorgen dat die fouten in de 
toekomst niet opnieuw gemaakt worden.' 

Marijnissen wijst 'sorry-democratie' af 

S taatssecretaris Schmitz genoemde teruggestuurde Ira
niërs. Van één van hen is on
langs het graf gevonden. In 
afwachting van overleg met de 
Iraanse autoriteiten worden 
voorlopig geen asielzoekers 
teruggestuurd naar Iran. 

Als de wet niet verandert, 
moeten in de komende 

jaren vele duizenden huurders 
noodgedwongen hun woning 
verlaten, omdat zij in één klap 
al hun huursubsidie kwijt
raken. De 
nieuwe huur
subsidiewet 
bepaalt na
melijk dat de 
maximale 
huur waarbij 
nog subsidie 
mogelijk is, Tommet 
blijvend 
vastgepind wordt op 1085 
gulden. Tilt een huurverhoging 
de huur daarbóven, dan vervalt 
de subsidie volledig. En dat 
betekent verhuizen. 
Dat de grens van 1 085 gulden 
niet met elke huurverhoging 
mee stijgt, is te danken aan de 
kamerfracties van de paarse 
partijen PvdA, D66 en VVD. 

van Justitie onderstreepte 
in juni nog het belang van 
'monitoring' van teruggestuur
de Iraanse asielzoekers. Bij 
haar ministerie - en ook bij 
staatssecretaris Patijn van Bui
tenlandse Zaken - was toen 
echter al bekend dat er vanaf 
januari , op last van de Iraanse 
regering, geen monitoring meer 
plaatsvond. Schmitz en Patijn 
boden hun excuses aan voor de 
foute informatie, waarna de 
zaak voor een kamermeerder
heid was afgedaan. Fractievoor
zitter Jan Marijnissen eiste 
echter het aftreden van beide 
bewindslieden. 'De Kamer 
onjuist informeren in een zaak 
van leven en dood kan niet met 
een verontschuldiging worden 
afgedaan.' Volgens Marijnissen 
maakt het niets uit of de staats
secretarissen bewust gelogen 
hebben, of dat ze voor het lapje 
zijn gehouden door hun ambte
naren . 'Als niet-ge'informeerd 
zijn voortaan een acceptabel 
excuus is, dan loopt juist de 
minister die niets weet het 
minste risico.' 

ttO( Of.JA.ANG~NAAM l-!~f OOK 
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In het debat werd aandacht 
gevraagd voor drie met name 
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Zij stelden de starre grens voor 
om zo geld te vinden voor 
reparatie van andere huursub· 
sidiegaten. 
De SP heeft in de Kamer met· 
een gewezen op de rampen die 

Poppe 

dit gaat 
veroorzaken. 
Naar aanlei· 
ding van 
noodkreten 
op de SP
Aiarmlijn en 
een brand
brief van de 
gemeente 

Almere heeft kamerlid Remi 
Poppe de discussie nu op
nieuw geopend. Poppe: 'Al
leen al in Almere stijgt de huur 
van zo'n 5000 woningen de 
komende jaren boven de subsi· 
diegrens. Dat leidt volgens de 
gemeente tot minstens 500 
gedwongen verhuizingen.' 
Poppe heeft staatssecretaris 
Tommei twee voorstellen ge
daan om dit te voorkomen. 
'Het beste is om de maximale 
huurgrens mee te laten stijgen 
met de trendmatige huurverho· 
ging. Als Tommei dat niet wil, 
moet hij in ieder geval een 
uitzondering maken voor de 
zittende huurders tot ze een 
passende woning plus verhuis
kostenvergoeding aangeboden 
krijgen.' 
Poppe heeft nog meer kritiek 
op de huursubsidiewet 'Al 
maanden speelt de di scussie 
over mensen die sterk in inko
men achteruitgaan en toch 
geen subsidie kunnen krijgen. 
De Kamer heeft herhaaldelijk 
maatregelen van Tommei 
geëist, maar die zijn er nog 
steeds niet. Er zijn ook grote 
problemen doordat het inko
men van inwonende kinderen 
vanaf.23 jaar volledig wordt 
meegeteld . Zo zijn er nog meer 
verkeerde effecten van de wet.' 
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Kamer wil algemene vervangingsplicht oplosmiddelen 

Er moet een algemene, wettelijke ver

vangingsplicht komen voor organische 
oplosmiddelen in alle situaties waar dat 

technisch geen belemmering oplevert. De 

Kamer nam een motie van SP' er Rerni 

Poppe met deze strekking aan, tegen de zin 

van staatssecretaris De Grave. De VVD' er 

wi lde niet verder gaan dan een verbod in 

het schildersbedrijf en de parket- en tapijt

leggersbranche. De Kamer nam eerst een 

motie van PvdA'er Middel aan om de ver

vangingsplicht uit te breiden naar auto

puitenjen en de grafische industrie. Ver

volgens steunde een meerderheid ook de 

motie van Poppe, die het verbod op oplos

middelen algemeen maakt, behalve in die 

gevallen waar een sector kan aantonen dat 

vervanging technisch nog niet mogelijk is. 

De uitwerking hiervan zou opgenomen 

moeten worden in de Arbeidsomstandighe

denwet. 

De Chemiewinkel in Amsterdam, die uit

voerig onderzoek heeft gedaan naar alter

natieve verdunners, noemt de aangenomen 

Bovendien ... 
1 protesteerde Jan Marijnlssen 

tegen de handelwijze van werkvoor

zleningsschap Nijmegen en Omge

ving, dat op ruime schaal uitzend

krachten inhuurt te~wljl het een 

wachtlijst heeft van 600 personen 

die aangewezen zijn op WSW-arbeid. 

1 hekelde Remi Poppe de politieke 

benoemingen In het nieuwe NOS

bestuur. D66-kamerlid Wolffensper

ger en oud-PvdA-wethouder Van 

Beers kregen daar onlangs een 

baan. 

1 vraagt Marljnissen waarom mi

nister Borst, nu zij lijsttrekker 

wordt, Ineens een politiek adviseur 

heeft aangetrokken, terwijl ze dat 

eerder niet nodig vond. De SP vindt 

dat bewindslieden zich maar moe

ten laten adviseren door hun eigen 

partij. 

1 stemde de SP tegen het wets

voorstel Flexibilisering en Zekerheid, 

omdat er te nadrukkelijk wordt ge

kozen voor flexibiliseren en de zeker

held veel te wensen over laat. 

SP-motie 'revolutionair' . Ook de OPS

vereniging is verheugd: 'Hier hebben wij 

jaren voor gestreden,' zegt voorzitter Van 

de Lecq. Elk jaar worden een paar honderd 

mensen het slachtoffer van de 'schilders

ziekte' OPS, tengevolge van blootstelling 
aan oplosmiddelen. 

De Grave heeft zich inmiddels met het 

kabinet beraden over de uitvoering van de 

twee moties. Die van Middel wil de staats

secretaris wel snel uitvoeren, maar de mo
tie van Poppe vindt hij zo ver strekkend, 

dat hij die eerst voor advies aan de SER wil 

voorleggen. Een eigenaardige maatregel , 

want de SER heeft zich dit voorjaar juist al 

uitgesproken voor een vervangingsplicht in 
alle sectoren waar dat mogelijk is. 

'Sociale ramp voorkomen' 

Het kabinetsplan om de varkensstapel 

met een kwart te verminderen, heeft 

de steun van de SP. Maar over de manier 

waarop minister Van Aartsen dit doel wil 

bereiken, is Remi Poppe veel minder te 
spreken. 'Het voorstel is in het voordeel 

van de grote varkensfabrieken. Terwijl die 

het milieu juist veel meer verpesten dan de 

kleine boer met een lap grond en een var

kensstal.' De SP deed dan ook alternatieve 

voorstellen om het aantal dieren te vermin

deren. Poppe: 'De overheid moet veel meer 

varkensrechten opkopen van bedrijven die 

willen stoppen. De verdere korting moet 

voor rekening komen van de mega-bedrij

ven. Wij willen dat de gezinsbedrijven en 

de groen-label-stallen ontzien worden. Ook 

moet er een verbod komen op nieuwe 

mammoetbedrijven.' De SP pleitte ook 

voor een forse verhoging van het sanerings

fonds, om een sociale ramp te voorkomen. 
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MAftiJNISSEN 
Veldtocht tegen 
de tweedeling 

Drie maanden lang trok er een veld

tocht tegen de tweedeling door al le 
provincies van ons land . Met acties in 

vele tientallen plaatsen, duizenden 

mensen die een verklaring tekenden 

en overal volle zalen bij de theater

voorstellingen . 

Het idee voor de campagne 'Neder

land in tweeën?! ' ontstond uit de vele 

reacties die ik kreeg op het boek 

Tegenstemmen. Met name op hoofd

stuk 4 , dat 'Arm Nederland' heet en 

gaat over de vele gezichten van de 

armoede en de 

groeiende tweedeling 

op terreinen als 

gezondheidszorg, 

onderwijs, vervoer, 

inkomen en huisves

ting. Veel lezers wa
ren geschrokken van Jan Marijnissen, 
de cijfers. 'Dat het fractievoorzitter SP 

met sommigen in dit 

land niet goed gaat, wist ik wel. Maar 
dat het zó erg is ... ' Die reactie hoor

de ik ook van mensen die zelf abso

luut niet aan de onderkant van de 

rode streep staan . Dat vond ik inte

ressant en vooral heel hoopgevend. 

Waren de jaren tachtig vooral de jaren 

van het cynisme, van het idee 'het zal 

mijn tijd wel duren', inmiddels is er 

duidelijk sprake van een kentering. 

Niet alleen de mensen die zelf direct 

slachtoffer zijn van de tweedeling, 

maar ook steeds meer anderen zeg

gen nu dat ze niet in zo 'n 'samen

leving in tweeën ' willen leven. 

Veel bekende en nog veel meer niet 

bekende Nederlanders hebben met 

hun belangeloze inzet van deze tour 

tegen de tweedeling een groot suc

ces gemaakt. Samen hebben we de 

kwestie van de groeiende onrecht

vaardigheid op de politieke agenda 

gezet. 

Laten we afspreken dat we de laatste 

avond in Paradiso niet zien als een 

afs luiting, maar als de eerste stap op 

een mijlenlange weg, tegen de mis

kenning van de fundamentele gelijk

waardigheid van alle mensen en 

tegen de afbraak van de solidariteit . 
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Zeven jaar geleden was de Betuweroute nog maar een stip· 
pellijntje van 2,3 miljard gulden. Nu de eerste spaden de 
grond in gaan is de begroting al bijna verviervoudigd tot zo'n 
9 miljard. En de teller staat nog niet stil! Volgens de over
heid - en een kringetje van machtige handlangers - is het 
allemaal voor een goed doel: we mogen niet achterblijven 
als 'distributieland'. Ergo, die spoorlijn moet er gewoon ko· 
men. Maar er is in de loop der tijd wel meer geroepen wat de 
waarheid geweld aan deed. 



In de jaren tachtig duikt de Betuwelijn, het 
goederenspoor van de Rotterdamse haven 
naar het Ruhrgebied, op als een voorzichtig 

stippellijntje in een nota over ruimtelijke or
dening. Vanaf dat moment lijkt het plan een 
eigen leven te gaan leiden, als onderdeel van 
de filosofie 'Nederland Distributieland'. De 
Rotterdamse haven en Schiphol vormen 
daarin het kloppend hart van de Nederlandse 
economie en onze hele infrastructuur moet 
als slagaders van deze 'mainports' gaan fun
geren. Of de bevolking dat eigenlijk wel wil, 
is nooit onderwerp van een fundamentele 
discussie geweest. Grote groepen mensen 
lopen te hoop tegen de uitbreidingsplannen 
van Schiphol en de aanleg van de Betuwe
lijn, maar dan hebben ze de boot al gemist, 
zegt Hans Boom, projectmanager Betuwe
route van het ministerie voor Verkeer en 
Waterstaat. 'Als iedereen blijft knikken als 
het over de mainports gaat, en pas begint te 
piepen als de consequenties duidelijk wor
den ... tja, dat is best legitiem hoor, maar dan 
is het wel te laat. Als je de nota's over ruim
telijke ordening en milieu vanaf eind jaren 
tachtig leest, en dat een beetje combineert, 
dan staat daar gewoon met grote letters: 
Betuwelijn.' 
Wanneer hadden we dan moeten 'piepen'? 
Eind 1990 zei Annemarie Jorritsma, toen 
nog kamerlid voor de VVD, dat zij 'de angst 
bij de gemeenten in de regio (voor de Betu
welijn- red.) wel begrijpt, maar daar is het 
misschien nog een beetje te vroeg voor.' 
Vanaf 1989 verschijnen er nog 140 docu
menten over de Betuwerou te. Over de nood
zaak, de rentabiliteit, mogelijke alternatie
ven, de milieu-aspecten van het spoor. In al 
die kwesties blijkt de Betuwelijn niet te vol
doen. En toch wordt ze nu aangelegd. Op 
een fundament van gebakken lucht. 
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Noodzaak 

Er is geen sprake van 
een grote behoefte 

Schandalige 
verkwisting van 

belastinggeld 

Toen de plannen voor de Betuwelijn nog 
vers waren, voorspelde de Nederlandse 
Spoorwegen een enorme groei van het goe
derenvervoer per trein: tot 65 miljoen ton in 
hetjaar 2010. Daarvan zou zeker 35 miljoen 
ton over de Betuweroute gaan. Het was dus 
noodzakelijk die lijn aan te leggen, anders 
zouden 'we' voor miljoenen guldens aan 
handel mislopen. Die groei viel echter flink 
tegen. In 1985 boemelde 13 miljoen ton 
goederen over de rails het land door. Tien 
jaar later was daar nog maar 11 miljoen ton 
van over: een schamele 1,6 procent van het 
totale goederenvervoer. Inmiddels heeft de 
NS haar verwachtingen bijgesteld en voor
spelt nu zo'n 30 miljoen ton in hetjaar 2010. 
Professor Pols van de TU Delft noemt dit 
nog steeds veel te optimistisch: 'Ik schat dat 
het hooguit 15 miljoen ton zal zijn.' Multi
nationals als Akzo, Nissan en IBM, die de 
Betuweroute zouden moeten gebruiken, la
ten keer op keer weten dat het spoor niet 
hoeft te rekenen op een voorkeursbehande
ling. Philips acht het 'weinig waarschijnlijk' 
dat zij in de toekomst meer goederen per 
trein zal laten vervoeren. 
Er is, kortom, geen sprake van een grote be
hoefte, en al helemáál niet van enige zeker
heid over het gebruik van de Betuweroute. 
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'We kunnen dus veel beter wachten met de 
aanleg van dat spoor. Het is echt een schan· 
dalige verkwisting van belastinggeld,' aldus 
professor Pols. Ondertussen berekende het 
adviesbureau McKinsey dat met het be· 
staande spoorwegnetwerk vervoer van 38 
miljoen ton goed haalbaar is. De hele Betu· 
weroute blijkt dus nergens voor nodig. Zelfs 
niet bij de optimistische prognoses van de 
NS. Hoewel hiermee de bodem onder de lijn 
wegviel, leidde dit niet tot het opnieuw over· 
denken van de veronderstelde noodzaak. 

Rentabiliteit 

Levert dat 'stuk ijzer' 
inderdaad veel op? 

De economie wordt 
er niet beter maar 

slechter van 

Bij een investering van vele miljarden gul· 
dens is het niet onverstandig te willen weten 
of het ook financieel wel de moeite waard is. 
De vraag rees dan ook al snel of de Betuwe· 
route economisch ooit rendabel zou worden. 
Vóór het aantreden van het paarse kabinet 
hadden D66 en VVD hier een hard hoofd in. 
VVD-woordvoerder Blaauw pleitte daarom 
in 1993 voor uitstel van het hele project. 
Beide partijen stemden dat jaar tégen aanleg 
van de Betuweroute. Tijdens de kabinetsfor· 
rnatie in 1994 liet de liberale voorman Bol· 
kestein zich ontvallen er niets voor te voelen 
'om een stuk ijzer neer te leggen zonder te 
weten of het geld ooit terug komt' . In die tijd 
was nota bene nog sprake van grote ver-
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wachtingen omtrent de rentabiliteit van de 
Betuweroute. Bureau McKinsey onderzocht 
de mogelijke rentabiliteit van de Betuwe
route en concludeerde dat bij 37 miljoen ton 
goederenvervoer het zaakje winstgevend 
zou zijn. Dit rapport werd echter snel en 
krachtig tegengesproken door Frederick 
Muller, econoom aan de Rotterdamse Er
asmus Universiteit. Volgens hem zouden de 
kosten voor het hele project oplopen tot 
ruim 36 miljard gulden. De opbrengsten 
zouden daarentegen nooit hoger zijn dan 21 
miljard. Duidelijk dus: de economie werd er 
alleen maar slechter van. Geconfronteerd 
met deze onheilstijding, schakelde het Ge
meentelijk Havenbedrijf Rotterdam een an
dere econoom in: dr. Bomhoff van de Uni
versiteit Nijenrode. Deze berekende vlot dat 
de Betuweroute de Nederlandse economie 
tot het jaar 2025 juist een impuls van 52 tot 
79 miljard zou opleveren. Bijna niemand 
nam zijn rekensom serieus, behalve Blaauw 
van de VVD. Die ging overstag en vond het 
Betuwerouteproject voortaan prima. 
Echt overtuigende antwoorden op de renta
biliteitsvraag zijn er nooit gekomen en ei
genlijk gelooft niemand nog in een bedrijfs
economisch gezonde spoorlijn. Toch ging 
de Tweede Kamer in 1995 akkoord met de 
plannen voor de Betuweroute. Als voor
waarde werd gesteld, dat men erin zou sla
gen minstens 1,6 miljard gulden van private 
investeerders aan te trekken. Al sinds 1990 
i de geheime Stuurgroep Privatisering Rail
infrastructuur (SPRI) op zoek naar inves
teerders die dit avontuur aandurven. In ver
band met concurrentie-overwegingen van 
potentiële financiers heeft de Tweede Ka
mer ermee ingestemd, dat zij niet geïnfor
meerd hoeft te worden over de vorderingen 
van de SPRI. Zelfs de namen van de stuur-

Weg met die 

SPOORWEG 
groepleden zijn geheim. Deze ongrijpbare 
club heeft inmiddels al tientallen miljoenen 
guldens gekost aan dure adviesbureaus en 
honoraria van commissieleden, maar toch is 
in zeven jaar nog geen rooie cent binnenge
haald. Dat is niet echt verbazingwekkend. 
Want wie wil er nou geld steken in een pro
ject waarvan algemeen bekend is dat het 
water naar de zee dragen is? 

Alternatief 

De binnenvaart is wat 
langzamer maar vooral 

goedkoop, veilig, 
0 0 0 

energzezuznzg en 
milieuvriendelijk 

Als het al van groot belang is om efficiënt 
goederentransport van Rotterdam naar het 
Europese achterland te organiseren, ligt het 
voor de hand de diverse alternatieven tegen 
elkaar af te wegen . Omdat de Betuwelijn pal 
langs de best bevaarbare waterweg van Eu
ropa (de Waal/Rijn-combinatie) komt te lig
gen, is het niet verwonderlijk dat de binnen
vaart daarbij hoge ogen gooide. Er versche
nen diverse studies, die steevast de goede 
mogelijkheden van deze binnenvaart bena
drukten. De voorstanders van de Betuwelijn 
bleven op hun beurt hameren op twee ver-
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meende nadelen van vervoer per schip: het 
is te langzaam en je kunt niet overal komen. 
Adviesbureau McKinsey berekende echter 
dat 90 procent van de containers niet verder 
vervoerd hoeft te worden dan 250 kilometer 
van de haven. De binnenvaart doet daar on
geveer tien uur langer over dan de trein. In 
de wetenschap dat containers gemiddeld al 
twee tot vijf weken onderweg zijn van her
komst tot haven, maakt die tien uur extra 
niets meer uit. Transportingenieur Dings 
van de TU Delft schreef in 1993 een scriptie 
waarmee hij veel stof deed opwaaien. De 
conclusies laten aan duidelijkheid niets te 
wensen over: De binnenvaart is de meest 
energiezuinige, veilige en milieu- en mens
vriendelijke manier van goederenvervoer en 
een uitstekend alternatief voor de Betuwe
route. Ook Dings kwam tot de slotsom dat 
van relevante vertraging geen sprake is en 
dat de binnenvaart bovendien 10 tot 45 pro
cent goedkoper zou zijn dan de Betuwerou
te. Loek Hermans, voorzitter van de laatste 
ministeriële adviescommissie over de Betu
weroute, begint eveneens zijn rapport met 
een lofzang op de binnenvaart. 'Er zijn maar 
weinig investeringen voor nodig en de bin
nenvaart zal te allen tijde veiliger, milieu
vriendelijker en goedkoper zijn dan welke 
treinverbinding ook.' Toch wordt dit alterna
tief in hetzelfde rapport verworpen. 'Je kunt 
met een boot niet over de Alpen en met een 
trein wel,' verduidelijkte een commissielid 
de keuze. Dit laatste argument was echter 
door Dings al van tafel geveegd. 'Dat geldt 

9 



I I 
I 

helemaal niet voor de Betuwerou te, want die 
loopt gewoon langs het water van Rotterdam 
tot Nijmegen.' De Betuwelijn wordt nog 
geen tweehonderd kilometer lang en komt 
nergens waar binnenschepen niet zouden 
kunnen komen. Laat staan in de Alpen! 

Milieu 

De Betuwelijn is niet 
goed voor het milieu, 

ze moet juist álle 
vervoersstromen 

doen groeien 
Vervoer per trein is minder vervuilend dan 
bijvoorbeeld per vrachtwagen en dus is de 
Betuweroute milieuvriendelijk. Dat klinkt 
logisch, maar toch zitten daar flinke haken 
en ogen aan. Om te beginnen is de binnen
vaart altijd nog energiezuiniger dan de trein. 
Dat alleen al zou voldoende reden zij n om 
de binnenvaart te prefereren boven de Betu
weroute. Maar belangrijker nog is het vol
gende. De verwachting - of beter gezegd: 
het doel - van de voorstanders van de Bet
uwelijn is dat de aanleg ervan zalleiden tot 
een enorme toename van het totale transport 
door Nederland. De spoorlijn maakt name
lijk onderdeel uit van een totaal-aanpak die 
Nederland tot de belangrijkste 'mainport' en 
' transportband ' van Europa moet maken. 
Ruime keuzemogelijkheid uit perfecte ver
bindingen door de lucht, over water, over de 
weg én over rails moeten ervoor zorgen dat 
'Nederland Distributieland ' de concurren
tieslag wint van buitenlandse havens en 
vliegvelden. In die visie zal elke 'vervoers
modaliteit' profiteren van de Betuweroute, 
dus ook het wegvervoer. Gezien het geringe 
aandeel (1,6 procent) van het spoor in de to
tale vervoerssector, kan nauwelijks anders 
geconcludeerd worden, dan dat de aan leg 
van de Betuweroute zal leiden tot een heel 
klein beetje meer spoorvervoer en een hele 
hoop meer wegvervoer. Per saldo zal het mi

lieu dus absoluut te lijden hebben van de 
Betuweroute. 
D66 heeft jarenlang getwijfeld over de 
Betuwelijn op grond van milieu-argumen
ten . Net als de VVD maakte D66 een 
standpunt-radslag nadat beide partijen in 
1994 toetraden tot het paarse kabinet. 
Enkele honderden miljoenen ex tra om de 
lijn in het landschap in te passen, haalden 
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Weg met die 

SPOORWEG 
Van Mierlo en de zijnen over de streep. 
Vorige maand werd nog een fikse milieu
tegenvaller bekend. Ingenieursbureau Ule
hake toonde aan dat de rekenmodellen voor 
de geluidsoverlast van de Betuwelijn in de 
praktijk niet kloppen. De herrie van de trei
nen zal minstens twee keer zo hoog worden, 
óók waar al geluidsschermen gepland staan. 

Discussie 

Wat gebeurde er met 
alle tegenargumenten? 

Niks, want we 
willen gewoon die 

spoorlijn. Punt uit! 
Nu duidelijk is dat het met de noodzaak voor 
een treinverbinding wel meevalt, dat die bo
vendien niet rendabel te maken is, dat het 
uiteindelijk niets goeds voor het milieu op
levert en er uitstekende alternatieven voor
handen zij n, waarom komt er dan toch een 
Betuweroute? Daarom! 
Feitelijk is in de jaren tachtig de beslissing 
al gevallen: 'we' willen een Betuwelijn. Alle 
onderzoeken, inspraakronden en kamerde
batten konden daar niets meer aan verande
ren. Ministeriële projectleider Hans Boom: 
'De discussie was niet bedoeld om tot oplos
singen te komen, maar om een standpunt 
aanvaardbaar te maken. Dat is misschien 
een beetje de mensen foppen, maar daar kan 
ik toch niks aan doen .' 
Boom vindt zelf ook datje bij dergelijke in
vestering niet moet kijken naar wat het kost, 
maar naar wat het je waard is. 'Als mensen 
zouden uitrekenen of het rendabel is een 
auto te kopen, begint niemand eraan. Je 
vraagt je toch ook niet af of defensie of on
derwijs in engere zin wel rendabel zij n?' 
Hetzelfde geldt voor de mogelijke altern a
tieven voor de Betuwelijn. Hans Boom: 
'Daar lag de vraag helemaal niet. De 
vraag was: hoe krijgen we een volwaar
dige aansluiting op het Europese spoor? 
Dan ga je toch ni et de binnenvaart zitten 
verbeteren? Als aansluit ing op het spoor
wegnet je doelstelling is, dan moet je ge-
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woon een spoorweg hebben.' 
Het wordt wat saai, maar ook de poging de 
noodzaak van de Betuweroute aan te tonen 
op basis van prognoses over toenemend 
goederenaan bod, bleek achteraf slechts be
doeld om mensen over de streep te trekken. 
De aan leg van de spoorl ijn paste gewoon in 
het concept van 'Nederland Distributie· 
land' en daarom moest ie er komen. Boom: 

Met de Betuwelijn 
de boot in 

A Is het aan SP-kamerlid 
Remt Poppe ligt, moet het 
hele besluitvormingsproces 

over de Betuwelijn opnieuw. 
'De dubbele petten van allerlel 
commissieleden en politici en de 
machtige lobby van Nederland 
Distributieland hebben hierin een 
schandalige rol gespeeld.' Al in 
1993 bracht de SP een rapport uit 
met de titel 'Laat de Betuwelijn 
varen'. Daarin kiest de partij on· 
omwonden tégen aanleg van het 
goederenspoor en vóór het alterna· 
tief van de binnenvaart. Poppe: 
'De binnenvaart kan de groei van 
het goederenvervoer met gemak 
opvangen. Daarmee zou je twee 
vliegen in één klap slaan: het is 
beter voor het milieu en het is 
miljarden guldens goedkoper. Maar 
de politiek luistert niet naar argu
menten, ze luistert alleen naar de 
transport-lobby. Hetzelfde zie je 
gebeuren rond Schiphol, de twee
de Maasvlakte en de Hogesnel· 
heidslijn. ' 
Remi Poppe concludeert: 'Er moet 
nodig een fatsoenlijk maatschap
pelijk debat komen of we inder
daad van Nederland één grote 
transportband willen maken, waar
voor we vele tientallen miljarden 
moeten investeren. Om te begin· 
nen zou het van lef getuigen als 
het volgende kabinet het hele 
Betuwelijn-proiect gewoon af
blaast voor het écht te laat is.' 
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'Want het gaat niet om de Betuweroute, het 
gaat erom of j e het rail-concept wilt toepas

en. Vanuit dat conceptuele denken ligt er 
die Betuwerou te.' Punt uit. 

Conclusie 

Wie neemt hier de 
beslissingen? 

Een machtige lobby 
van transport- en 

havenondernemers 
'We' hebben dus lang geleden al besloten dat 
'we' gewoon clie Betuweroute will en, koste 
wat het kost. En als we even verder kijken 
dan de Betuweroute lang is, zien we dat ook 
beslissingen over andere infrastructurele 
mega-proj ecten op dezelfde manier geno
men worden. Zo willen 'we' een Hogesnel
heidslijn, een tweede nationale luchthaven, 
een tweede M aasvlakte en uitbreiding van 
de Rotterdamse haven. 'We' blijkt niets 
meer of minder dan een machtige lobby van 
NS, Schiphol, havenbaronnen en bouw- en 
transportondernemers. Verenigd in de priva
te lobby-organisatie Nederland Distributie
land (NDL), die j aarlijks enkele miljoenen 
overheidssubs.idie krij gt, timmeren ze aan de 
weg en drij ven ze hun winstgevende plannen 
door. De inspanningen van NDL zijn nauwe
lijks gericht op de bevolking, maar recht
treeks op de politieke b eslissers. Er wordt 

driftig contact onderhouden met topambte
naren, van wie er enkele zelfs l id zijn van 

DL. Vertegenwoordigers van de lobby tref 
je aan in de onderzoeksbureaus en commis
;ies die regering en parlement adviseren. 
Bestuurskundige Peter Faber deed onder
zoek naar deze invloedrijke lobby achter de 
Betuweroute en kwam tot de conclusie dat 
'gezien de vervlechting in sterke klieken niet 
ge proken kan worden van een objectieve 
be luitvorming. Tegen de Betuweroute valt 
niet te vechten.' Vorig j aar publiceerde jour
nalist Frank Siddiqui een uitgebreid artikel 
over deze duistere club. Miehiel van Hul ten, 
voormalig staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat, merkt hierin op: 'Ik zeg niet dat 
het crimineel i s, maar qua werkwijze zie ik 
geen wezenlijk verschil met de mafi a.' 
In het volgende nummer zal de Tribune 
een uitvoerig boekje open doen over de 
mensen, de organisatie en de werkwijze 
van Nederland Distributieland. • 

Het ging helemaal 

niet goed met me
neer Jongepier. Hij 
had nergens zin in, 
de eetlust was al 
lange tijd weg en 
sinds een week 
was hij ook nog 
duizelig. We ken

maaltijd en dat is 

erg weinig. 
'Goh,' dachten we 
toen, 'hoe zou dat 
in andere verzor

gings- en verpleeg
huizen gaan? Krij
gen de bewoners 
wel genoeg goede 
voeding binnen?' den het echtpaar 

Jongepier al jaren . Ze woon
den in een verzorgingshuis. 
Ze hebben een druk en actief 
leven achter de rug, maar 
konden hier niet zo goed aar
den. Vooral het eten van het 
huis was lang niet zo goed en 

Lucie Pufkus 

Vorige week kwam het ant
woord . Aan de universiteit van 
Wageningen verscheen een 
proefschrift over de voeding 
bij ouderen in verzorgingshui
zen . Ik heb het nog niet toege-

zo lekker als het eten dat mevrouw Jon
gepier vroeger altijd maakte! 
Toen we bij hem een visite gingen ma
ken , viel me op dat hij behoorlijk in de 
put zat. Er kon geen grapje af. Hij moest 
in bed blijven, want als 

stuurd gekregen, maar uit een 
telefoongesprek heb ik het volgende be
grepen: 
• Ouderen hebben een kleine energie-

behoefte, dus een kleine eetlust. 
• Zoals iedereen houden ouderen van 

hij opstond , viel hij om 
van de duizeligheid. 
Bij het onderzoek was 
er niet zo veel te vin-

Omvallen door 
het eten: is dat 

nou nodig? 

lekkere tussendoortjes 
als koekjes of choco
laatjes. Dat belangrijke 
stukje gezelligheid ver
mindert ook de eetlust 

den , dus vroegen we 
uitgebreid bloedonderzoek aan. Op de 
dag van de uitslag kregen we een tele
foontje van de verpleging: Jongepier 
bleef maar omvallen , vooral 's nachts. 
De bloeduitslag bracht de oplossing van 
het raadsel: een flinke bloedarmoede 
door ... vitaminetekort. Nu konden we 
hem helpen. Dankzij pillen en injecties 
met vitamines klaarde hij langzaam 
maar zeker op. Na twee maanden was 
hij niet duizelig meer, had zijn eetlust 
terug en konden wij weer van zijn grap
pen genieten . Alleen het eten bleef niet 
naar zijn smaak ... 
Waardoor waren zijn klachten nu veroor
zaakt? Door bloedarmoede kun je je fut
loos en down voelen. En door ernstig vi
taminetekort kunnen bepaalde zenuw
banen beschadigd raken , met als ge
volg een duizelig gevoel en evenwichts
stoornissen. 
Hoe kwam meneer Jongepier aan zo'n 
ernstig vitaminetekort? 
• Op zijn leeftijd - 89 jaar! - is de eet

lust minder dan vroeger. Dat is nor
maal bij oudere mensen. 

• Hij vond het eten niet lekker klaarge
maakt, dus daarom at hij ook wein ig. 

• Mogelijk zitten er te weinig vitamines 
in het eten. In een later gesprek met 
de directie bleek dat de kok maar 
f 4, 70 te besteden had per warme 
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weer wat. 
• Het is moeilijk om in kleine porties 

eten genoeg vitamines te stoppen , 
behalve met speciaal verrijkt voed
sel. Maar dat is duurder. 

• Sommige ouderen krijgt drie maal
tijden voor de neus tussen 10 uur 's 
ochtends en 5 uur 's middags. Als er 
meer tijd tussen zit, hebben mensen 
natuurlijk meer trek. 

De professor uit Wageningen zei me: 
'Voor een verzorgingshuis is de post 
voeding een kleine post, maar een 
waarmee je de mensen veel vreugde 
kunt geven.· 
Voor mij zijn de conclusies duidelijk: 
• meer geld voor goede, gezonde en 

smakelijke voeding. 
• meer personeel, zodat bewoners 

eens een praatje kunnen maken en 
een ommetje lopen en het eten opge
diend krijgen op de tijd die hen goed 
uitkomt. 

• in elk huis een diëtiste, die toeziet op 
de kwaliteit van het eten . 

• de mogelijkheid om aan huis voe
dingsmiddelen te kopen voor een nor
male prijs. 

Voldoende goede en gezonde voeding is 
toch een eerste 'mensen recht ' , ook 
voor ouderen in verzorgings- en ver
pleeghuizen . Het is hoog tijd om dat 
recht eens goed te regelen . • 
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Slot 'Nederland in tweeën?!'·tour moet alle 
voorgaande manifestaties overtreffen 

Nederland in tweeën?!' 
stevent af op een specta

culair hoogtepunt in Amster
dam op 22 december. De cam
pagne - waarvoor de SP het 
initiatief nam en die gedragen 
wordt door heel veel enthou
siaste medewerkers- tourt 
sinds oktober door het land. In 
elke provincie wordt met een 
creatieve actie-tiendaagse 
aandacht gevraagd voor de 
opsplitsing van de samenle
ving in arm en rijk. De tien
daagse campagne wordt stee
vast afgesloten met een thea
termanifestatie, die overal 
goed was voor een boeiend 
programma voor een bomvolle 
zaal. De laatste avond - in 
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Amsterdam - belooft heel 
bijzonder te worden. Landelijk 
coördinator Chris van Heu
men: 'Jan Rot komt, evenals 
Harry Sacksioni . Cabaret is er 
van Niet uit het Raam en van 
Erik van Muiswinkel en Jeroen 
van Merwijk. Carrie spreekt 
een column uit. En er gebeurt 
nog veel meer.' 
'Nederland in tweeën?!' is 
opgezet om het probleem van 
de tweedeling hoog op de 
politieke agenda te plaatsen. 
Ook moet de campagne een 
hart onder de riem steken bij 
iedereen die zich inzet voor 
een echte samenleving. Wor
den deze doelen bereikt? 
Van Heumen: 'We krijgen erg 

veel positieve reacties, vanuit 
kerken, vakbondsafdelingen, 
uitkeringsgerechtigden-organi
saties, scholen en noem maar 
op. Ik denk dat we er inder
daad in geslaagd zijn een klei
ne sneeuwbal aan het rollen te 
krijgen. Waar het de komende 
tijd om gaat, is dat hij uitgroeit 
tot een echte lawine.' 
De slotmanifestie van Noord
Holland vindt plaats in Paradi
so in Amsterdam. Toegangs
kaarten kosten vijf gulden (dat 
bedrag is volledig bestemd 
voor een kleinschalig initiatief 
tegen de tweedeling) en zijn, 
zolang de voorraad strekt, 
telefonisch te bestellen op 
(010) 243 55 56. 

TRIBUNE 12 • 19 DECEMBER 1997 

Wie biedt meer? 

H et Waterloopkundig Labo
ratorium krijgt van de 

provincie Zuid-Holland twee 
miljoen gulden als het niet 
verhuist naar Lelystad. Eerder 
had hetzelfde provinciaal be
stuur juist bepaald, dat het 
bedrijf geen directe steun 
mocht krijgen. De SP heeft fel 
geprotesteerd tegen de omme
zwaai van de provincie. Staten
lid Fenna Vergeer: 'Hiermee 
lok je uit dat andere bedrijven 
ook geld gaan eisen om niet te 
verhuizen.' Vergeer wijst op het 
Europese subsidiebeleid dat de 
achtergrond vormt van de 
kwestie. 'Door de Europese 
steun aan Flevoland gaan nu de 
regio's tegen elkaar opbieden 
om bedrijven aan te trekken of 
juist te behouden. Dat is hoe 
dan ook een grote verspilling.' 

In de tomaat· 
onderbroek gezet 

Tot grote ontevredenheld 
van SP-statenlld Sjon 

Lammerts heeft de provincie 
Groningen definitief besloten 
tot aanleg van de Blauwe 
Stad. Duizend hectare land In 

het Oldambt worden onder 
water gezet en daaromheen 
moeten 1200 tot 1800 villa's 
verschijnen. Om zijn misnoe
gen kenbaar te maken bood 
Lammerts aan PvdA-gedepll
teerde Beukerna een grote 
tomaat-onderbroek aan, 'voor 
de eerste duik In het meer 
van de Blauwe Stad'. 
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De 'bejaarde' Mariet Berendsen en Ben Karman 
halen herinneringen op aan 1997 

Creativiteit in saaie 
debatten 

Utrecht en Rotterdam inventariseren 
asbest in gebouwen 

De begrotingsdebatten in 
de gemeenteraden zijn 

vaak saai: heel langdradig 
en erg voorspelbaar. In Arn
hem en Bernheze onttrok de 
zich SP dit jaar aan die tra
ditie. De Arnhemse SP
raadsleden Mariet Berend
sen en Ben Karman hadden 
van de toelichting op hun 
schriftelijke bijdrage een 
toneelstukje gemaakt. Daar
in speelden ze een ontmoe
ting In 2015, waarbij het 
duo herinneringen ophaalde 
en constateerde dat foutle
ve beslissingen in 1997 
verantwoordelijk zijn geble
ken voor grote problemen. 

Utrecht gaat volgend jaar 
alle gemeentelijke panden 

onderzoeken op aanwezigheid 
van asbest. De gemeente geeft 
daarmee uitvoering aa~ een 
herhaald verzoek van de SP. 
Met de inventarisatie is een 
bedrag gemoeid van 1,3 mil
joen gulden. In Rotterdam 
ontmoette een SP-verzoek in 
eerste instantie minder instem
ming. Wethouder Kombrink 
vond dat er al genoeg gebeurt 
om asbestrisico's te vermijden. 
SP-raadslid Chris van Heumen 
was het daar niet mee eens. Hij 
wees onder andere op de re
cente spoedontruiming van een 
pand aan de Westblaak waar 
een hoge asbestconcentratie 
werd gemeten. Nadat bleek dat 
een raadsmeerderbeid de motie 
van Van Heumen zou steunen, 
bond Kombrink in. De asbest
inventarisatie komt er ook in 
Rotterdam, maar beperkter van 
opzet dan in Utrecht. 

Meteen nadat het gebruik van 
asbest in 1993 verboden werd, 
lanceerde de SP in het rapport 
'Afscheid van asbest' het voor
stel om in het hele land te 
inventariseren in welke gebou
wen het kankerverwekkende 
goedje verwerkt is. Dat kan 
gevaarlijke verrassingen bij 
sloopwerkzaamheden voorko
men. Bovendien kan de over
heid aan de hand van zo'n 
inventarisatie plannen opstel
len voor het systematisch ver
wijderen van asbest, op de 
plaatsen waar dat geen uitstel 
kan velen. 

In Bernheze had SP-fractie
voorzitter Theo van der Heij
den een toepasselijk cadeau 
plus gedicht voor alle colle
geleden. De wethouder van 
minimabeleid kreeg bijvoor
beeld een bandenplakset en 
de burgemeester een strooi
bus met 'Bernhezer gevoel' 
om uit strooien over de 
dorpspartljen. Zowel in Arn
hem als Bernheze werd de 
opvallende bijdrage aan het 
debat bijzonder gewaar
deerd. 
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DE WEGBEZUINIGDE 
receptionistes van oude

rencomplexen in Zoeter
meer moeten weer in 
dienst genomen worden 
om alarmmeldingen als 
vanouds goed af te han
delen. Dat eist de SP
afdeling. De receptionis
tes voor de nacht zijn in 
juni vervangen door een 
alarmsysteem. Uit vele 
klachten blijkt dat de 
oudere bewoners zeer 
ontevreden zijn over het 
functioneren daarvan. 

BEVRIJDINGSDAG blijft 
een vrije dag voor de 
Groninger ambtenaren. 
SP-statenlid Lammerts 
protesteerde met klem 
tegen het plan 5 mei in te 
roosteren als werkdag. 

ZO'N 1500 GULDEN krij
gen de ruim 80 bewoners 
van de Corioveste in Heer
len terug, nadat de huur
commissie uitsprak dat ze 
te hoge servicekosten 
moesten betalen. De 
maandlasten gaan met 25 
gulden omlaag. De SP 
stapt nu ook voor 228 
huurders van andere flats 
van verhuurder ABC naar 
de huurcommissie. 

HET GIROGLUREN willen 
sommigen maar niet opge
ven. Nu was het weer de 
gemeente Vlaardingen die 
door de SP aangeklaagd 
werd bij de Registratie
kamer. En weer deed die 
de uitspraak dat de socia
le dienst niets te maken 
heeft met de uitgaven van 
haar cliënten en ook geen 
kopieën van girostrookjes 
mag achterhouden. 
Minister Melkert heeft al 
maanden geleden richtlij
nen tegen het girogluren 
toegezegd, maar die zijn 
er nog steeds niet. 
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Samen met collega Mehmet Ulger schreef ze een 

geruchtmakend boek over de opmars van de ex

treem-rechtse Turkse Grijze Wolven in Neder

land. Dat werd Stella Braam niet in dank afgeno

men. Bedreigd en geïntimideerd moest ze we

kenlang onderduiken en ging door een hel. Exclu

sief voor de Tribune doorbreekt ze de zelfgeko

zen media-stilte rond haar persoon. 'Ik heb een 

serieus debat op gang willen brengen over het 

falende integratiebeleid. Als de politiek er niets 

mee doet, moet je niet raar opkijken als over tien 

jaar, of nog eerder, de boel uit de hand loopt.' 

I N T E R V I E w 

'Wat de politiek moet doen, is de 

voedingsbodem voor extreem rechts weghalen' 

Stella Braam (35) Is een der laatste 

Mohikanen van de onderzoeksjourna
llstiek. Na omzwervingen in Zuid
Amerika werkte zij als vrijwilligster 

voor Amnesty International. Haar 
journalistieke loopbaan begon zij bij 
de FNV. Een tijdlang runde ze een 
eigen productiebureau dat onder 
meer TV-programma's maakte. Stella 
Braam kreeg nationale bekendheid 

:1.4 

en de Rooie Reus-prijs voor haar boek 

'De blinde vlek van Nederland', een 

indringend onderzoek naar de onder
kant van de arbeidsmarkt. 

Een serieus debat op gang 
brengen over het falende 
integratiebeieid, dát was 
het doel van dit boek. 

Want de opmars van de Grijze Wolven is een 
gevolg van een mislukt integratiebeleid, dat 
eigenlijk slechts op papier bestaat. Voor mij 
was dat niet nieuw. Ik kwam al jaren over de 
vloer bij allochtone gezinnen waar alleen de 
Turkse of Marokkaanse TV aanstond. Kin
deren groeien op met alleen maar die taal. 
Als ze vier zijn, komen ze op school en spre
ken geen woord Nederlands. Toen ik voor 
mijn vorige boek under-cover ging werken, 
had ik ook veel met allochtonen te maken. 
We stonden zij aan zij schoon te maken. 
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In december 1995 werden we erop gewezen 
dat er steeds meer afbeeldingen van grijze 

wolven en vlaggen met drie halve manen 
verschenen in moskeeën. Dat vormde eigen· 
lijk de aanleiding voor het boek. We zijn on 
onderzoek begonnen in het hol van de 
leeuw. Bij de MHP in Turkije, de rechtse 
Nationalistische Actie Partij waarvan de 
Grijze Wolven deel uitmaken. Zij verwezen 
ons naar de Turkse Federatie in Nederland. 
Om de zaak van binnen te bekijken, heeft 
mijn collega Mehmet zich toen aangemeld 
bij diverse organisaties, die daarbij zijn aan· 
gesloten. Ik zelf ging openlijk als joumali t 
op pad. Zo hebben we het hele netwerk in 
kaart gebracht van mantelorganisaties waar· 
achter de Grijze Wolven schuil gaan. Via 
koffiehuizen, jongerenverenigingen, cultu· 
rele centra en sportclubs propageren zij hun 
extreem-rechtse ideologie van het Turks na· 
tionalisme en hun afkeer van integratie. Uit 
alle macht proberen zij jongeren terug te 
halen naar het Turkse nest en geen kans te 
geven in Nederland. Door ons boek staan 
hun subsidies· nu op het spel. Daarom zijn ze 

zo woedend en voelen ze zich bedreigd. Dat 
die subsidiestroom zo lang zonder controle 
heeft kunnen doorgaan, komt volgens mij 
doordat het de gemeenten geen flikker inte· 
resseert wat daar werkelijk gebeurt. Een 
laksheid van de eerste orde. 'Geef die Tur· 
ken maar wat subsidie dan zijn ze lekker 
bezig ... ' Dat is pas echt discriminatie. Die 
wethouders moeten ter verantwoording 
worden geroepen. Maar ook de actieve rol 
van de Turkse overheid is een kwalijke zaak. 
Zij steunt de Grijze Wolven in Nederland op 
allerlei manieren en bij elke bijeenkomst zit 
de consul of de vice-consul erbij . 
In mei 1996 bezochten we een Grijze Wol
ven-festival in het Belgische Hasselt. Dat 

was echt een dieptepunt. Bij de ingang werd 
Mehmet eruit gehaald. Ze vertrouwden hem 
niet, omdat ie met mij was. Een blanke en 
dus nogal opvallende vrouw. Toen een ande-
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re bezoeker hem herkende werd hij wegge
loerd, in een busje vastgehouden en be

dreigd met pistolen. Op dat moment vroe
gen we ons serieus af of we wel moesten 
doorgaan. In juni van dit jaar ging het weer 
helemaal mis. We kwamen in contact met de 
'divisie geweld' van de Grijze Wolven-maf
fia. Die houdt zich volgens de politie bezig 
met afpersing, liquidaties en ontvoeringen. 
Om de verbanden tussen criminelen en Grij
ze Wolven te onderzoeken ben ik met die 
mensen gaan praten. Er bleek ook een ex
politieman uit Utrecht bij te zitten. De be
dreigingen uit die hoek werden van kwaad 
lot erger. Eerst in de trant van we weten je 
ll'el te vinden, maar na de publicatie van het 
boek dreigden ze zelfs mijn assistente dat ze 
haar dochtertje zouden ontvoeren. Het laat
lte half jaar is een complete nachtmerrie ge
weest. Het is niet te beschrijven door wat 
voor hel je dan gaat. 
Na de verschijning van het boek werd het 
écht te gevaarlijk en moesten we onderdui
ken. Toen ik drie weken op een boerderij 
gezeten had , wilde ik per se terug, maar dat 

mocht niet van de recherche. Later is mij 
verte ld dat er iemand uit Turkije was ge
tuurd om me te vermoorden. Kun je je dat 

voorste llen? Als het aan de politie had gele
gen zat ik nu nog steeds ondergedoken. Pas 
na lang zeuren en door tussenkomst van mi
nister Dijkstal werd mij politiebescherming 
toezegd. 
Het uiteindelijke doel van het hele onder
zoek was een discussie over integratie. Dat 
de SP heeft voorgesteld hierover een parle
mentaire enquête te houden, vind ik echt 
fantastisch. Ik hoop echt die er komt. Ik 
weet dat minister Dijkstal de zaak heel se
rieu neemt. We zijn vorige week bij hem 
geweest en hij zit te wachten op een partij 
diehierin het voortouw wil nemen. Om ver
der te gaan met het onderwerp allochtonen 
en de uitzichtloosheid van de jongeren, 
waardoor zij vatbaar worden voor het groot-

Turkse ideaal. Die perspectiefloosheid be
gint al bij het onderwijs. Een belangrijke re

den waarom allochtone kinderen daar falen, 
zijn de lage verwachtingen die docenten 
hebben van buitenlandse kinderen. Ze laten 
hen dingen uit het hoofd leren, terwijl witte 
kindertjes worden aangemoedigd om zélf na 
te denken . Als ze wat ouder zijn, kunnen ze 
nóg nergens terecht. In buurthuizen worden 
ze vaak met de nek aangekeken. En als dan 
de enige club in een wijk waar je wél wel
kom bent een Grijze Wolven-club is, dan ga 
je daarheen. 
Op alle fronten zijn veranderingen nodig. 
Ook in de media. Je kunt het hen wel kwa
lijk nemen dat ze alleen maar Turkse TV kij
ken, maar je kunt je ook afvragen hoe dat 
komt. Ze herkennen zich gewoon niet in de 
Nederlandse media. In soaps lopen bijvoor
beeld nog nauwelijks Turken rond. Dat be
gint nu te komen, maar het is niet geïnte
greerd. Ook op de arbeidsmarkt wordt nog 
steeds fors gediscrimineerd. Dat heb ik zelf 
meegemaakt. Ik ken hoog opgeleide alloch
tonen die in de catering werken, omdat hun 

diploma's hier niet erkend worden. Werkge
vers zouden moeten inzien dat meerdere 
culturen in hun bedrijf een verrijking is. Niet 
alleen onder de schoonmakers, maar ook in 
de hogere functies. Het woningbeleid faalt 
eveneens. Als het gaat om de bouw van dure 
woningen in een goedkope buurt, is er geen 
probleem. Maar gaat het om goedkope wo
ningen in een duurdere wijk, dan staat de 
VVD op z'n achterste poten. Dat krijg je er 
niet doorheen. We tolereren apartheid, waar 
we in Zuid-Afrika altijd zo op tegen waren. 
Voor de Grijze Wolven is dat een rijke voe
dingsbodem. En niet alleen voor de Grijze 
Wolven. Als je de fundamentalistische en 
nationalistische organisaties erbij optelt, 
strekt hun gezamenlijke invloed zich uit tot 
zeker 150.000 mensen. Dat is zowat de 
helft van alle Turken in Nederland. Bij Ma
rokkanen en Surinamers zie je een gelijk-
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soortige ontwikkeling als bij Turken: een 
toenemende aflceer van Nederlanders. Dat 

heeft alles te maken met het sociale isole
ment waarin zij zich bevinden. Je kunt het 
vergelijken met degenen die op de CD van 
Janmaat stemmen. Mensen uit oude volks

wijken die geen uitzicht geboden wordt. 
Hetzelfde als de Turkse jongeren die geen 
kant op kunnen en bij de Wolven terechtko
men. Dat is niet goed te praten, maar wel te 
begrijpen. Daarom heeft het zomaar ver
bieden van een organisatie ook niet zoveel 
zin. De essentie van wat de politiek zou 
moeten doen, ligt bij het weghalen van de 
voedingsbodem voor extreem rechts. Daar 
moeten we nu op een positieve manier aan 
gaan werken. 
Als journalist voel ik mij een to lk. Ik moet 
vertolken wat er werkelijk leeft onder dat 
laagje vernis van het poldermodel. De on
vrede. Eigenlijk zouden de journalisten in 
staking moeten gaan, want heel ons vak is 
in gevaar. Altijd maar gericht op sensatie en 
schandalen, maar geen onderzoeksjourna
listiek meer. Journalisten van mijn genera-

tie, zo tussen de 35 en 40, zijn een ingesla
pen zootje. Doodzonde, want we zijn de 
hoeders van de democratie. We horen de 
macht te controleren en we horen te onder
zoeken wat er speelt in de onderste lagen 
van de samenleving. Dat dit uitblijft, is niet 
alleen vervelend voor journalisten, de hele 
informatievoorziening in Nederland klopt 
dan niet meer. Tot nu toe heeft iedereen 
zich bijvoorbeeld erg gefocust op de sub
sidies aan de Grijze Wolven. Dat is een 
week lang hét nieuws geweest. De lijn van 
die hele mislukte integratie is nauwelijks 
opgepakt. Ik zit daar eigenlijk wel op te 
wachten. Het zou mij heel erg teleurstellen 
als de politiek er niets mee doet. Dan moet 
je als samenleving ook 
niet raar opkijken als over 
tien jaar, of nog eerder, de 
boel uit de hand loopt. 
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Met een vastberaden pas loopt Remi Poppe 
door de productiehal van Etemü in Kapelle
op-den-Bos. Hij maakt foto's, kijkt achter 
machines en pallets en controleert alle bui
zen. Van een versgeslepen buis plukt ruj een 
vlokje grijze vezels. In de vlam van zijn aan
steker gloeit het materiaal fel op, maar ver
andert niet van vorm. 'Asbest,' concludeert 
hij , 'Er wordt hier nog volop asbestcement 
geproduceerd.' De Belgische wetgeving 
staat dat ook toe, maar regelt wel bescher
mende maatregelen voor de betrokken ar
beiders. Zo moeten producten die asbest
vezels kunnen vrijlaten, hermetisch worden 
verpakt. Er mag geen stof vrijkomen en 
ruimten waar met asbest wordt gewerkt, 
mogen alleen toegankelijk zijn voor mensen 
die daar ook echt iets te zoeken hebben. 
Poppe: 'Ik loop hier van de straat af zo naar 
binnen! Er is hier helemaal niks afgesloten. 
De kruimels asbest liggen los in de buizen 
en afval wordt gewoon in open bakken ge
gooid. In Nederland zou deze fabriek on
middellijk ontruimd en ·gesloten worden. Ik 
maak me sterk dat ook de Belgische wet 
deze schandalige situatie niet toestaat.' 

'Dat ze niet blij zijn met dit 
bezoek is terecht, ze hebben 

wel wat te verbergen' 

Nadat we de hele productiehal hebben beke
ken, wil Poppe een gesprek met de directie. 
Vanuit de auto probeert hij een telefonische 
afspraak te maken, maar het duurt een eeu
wtgheid voor hij wordt doorverbonden. In
middels heeft Eternit blijkbaar in de gaten 
met wie men te doen heeft. 
Poppe is een oude - en gevreesde - beken
de. In 1989 stapte hij- samen met eenjour
nalist-onaangekondigd de Eteruit-fabriek 

In 1989 stapte Remi 
Poppe, vermaard 'milieu· 

detective' van de SP, 
onaangekondigd de Eter
nit·fabriek in het Twent· 
se Goor binnen, om aan 
te tonen hoe gevaarlijk 
daar met asbest werd 

omgesprongen. Toen in 
1993 de productie van 

asbestcement in Neder
land werd verboden, 

ging multinational Eter
nit in het Belgische Ka· 

pelie-op-den-Bos gewoon 
door met deze dodelijke 
activiteit. Omdat het de 

SP niet uitmaakt of 
asbestslachtoffers een 
Nederlands of Belgisch 
paspoort hebben, werd 

Eternit onlangs wéér 
getrakteerd op een 

staaltje van de bekende 
'Poppe-methode'. 

in het Twentse Goor binnen, om aan te to
nen hoe gevaarlijk daar met asbest werd 
omgesprongen. Pas daarna kwam de ar
beidsinspectie eindelijk in beweging. Toen 
vier jaar later in Nederland de verwerking 
van asbest helemaal werd verboden, ging 
de multinational Eternit in het Belgische 
Kapelle-op-den-Bos gewoon door met 
deze dodelijke activiteit. 
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De secretaresse stuurt Poppe van het kastje 
naar de muur en uiteindelijk is er niemand 
bereikbaar voor commentaar. Wel komen er 
twee werknemers uit de poort en noteren het 
kenteken van Poppe's auto. Als we langs
rijden, stuiven ze naar binnen en sluiten de 
deur. Poppe: 'Ze zijn duidelijk niet blij met 
dit bezoek. En terecht, want ze hebben wel 
wat te verbergen.' 

Overal ligt asbest-afval. 
Gewoon wonen in Kapelle 

is al gevaarlijk 

Ook buiten de fabriek kom je in Kapelle-op
den-Bos overal asbest tegen. Langs de open
bare weg liggen overwoekerde afvalbergen, 
in elk tuintje staat wel een schuurtje met as
best golfplaten en de bospaden zijn verhard 
met asbest-afval. Remi Poppe gaat op zoek 
naar inwoners die daar meer over kunnen 
vertellen. En wie we ook spreken, iedereen 
heeft wel een asbestslachtoffer in de familie. 
Het verhaal van mevrouw Buelens is in dat 
opzicht illustratief. 'Gewoon wonen in Ka
pelle is al gevaarlijk. Alleen daardoor al heb
ben we een verhoogd risico om kanker te 
krijgen,' vertelt mevrouw Buelens. Haar 
echtgenoot - en vader van twee kleine kin
deren - was 29 jaar toen ruj overleed aan 
mesothelioom, een vorm van kanker die 
door asbest wordt veroorzaakt. 'Hij heeft 
nooit bij Eternit gewerkt, maar het is niet 
moeilijk om in Kapelle met asbest in aan
raking te komen. Het ligt hier vol met afval. 
Mijn man was actief in de jeugdbeweging en 
daarmee gingen ze veel op het stort van 
Eternit spelen. Dat was wel bedekt met een 
klein laagje grond, maar ja! Er is in Kapelle 
ook erg veel asbest verwerkt in de huizen. 
Dat was goedkoop. Iedereen kende wel ie-
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mand die bij Eternit werkte en daar kon je 
altijd wel een plaatje met een stukje eraf 
voor een lage prijs krijgen. Het speelt in je 
achterhoofd altijd mee. Als nu de wind uit 
de richting van de Eternit-fabriek komt, 
spoel ik de groenten die ik uit mijn tuin haal 
extra,' aldus mevrouw Buelens. 

'Ik zie hier dagelijks 
patiënten die blootgesteld 

zijn aan asbest' 

Dat deze angst niet helemaal onterecht is, 
wordt bevestigd door dokter De Bisschop, 
huisarts te Kapelle-op-den-Bos: 'Mensen 
die gezondheidsklachten hebben ten gevol
ge van asbest? Dat zijn er veel, zéér veel. Als 
een dokter in een normale huisartsenpraktijk 
in zijn hele carrière één of twee gevallen 
meemaakt, is dat al veel. Maar ik zie hier 
dagelijks, echt dagelijks patiënten. Mensen 
die zijn blootgesteld aan asbest en in ver
band daarmee deels zijn afgekeurd. Dat gaat 
absoluut over honderden mensen. Toen ik 
hier veertien jaar geleden begon als huisarts, 
was ik daar totaal niet op voorbereid. Ik 
stond absoluut perplex.' 
Een andere notabele van het dorp valt hem 
bij. Loco-burgemeester Kersten: 'Er zijn 
flink wat mensen die asbestose hebben ge
kregen. Ik ken ze persoonlijk. Of kende ei
genlijk, want die zijn inmiddels allemaal 
dood.' 
Ook dokter Van den Oever, asbestdeskundi
ge van het Christelijk Ziekenfonds, weet dat 
de praktijk op de werkvloer niet altijd zo 
mooi is als deze wordt voorgesteld: 'De 
Belgische arbeidswetgeving is onleesbaar, 
die komt niet verder dan het bureau van een 
bedrijfsarts. De prachtige veiligheidsvoor
schriften zijn niet bekend bij de lagere werk
nemers, terwijl juist zij in aanraking komen 
met gevaarlijk spul,' aldus Van den Oever. 
Van voorlichting over werken met asbest 
heeft huisarts De Bisschop geen al te hoge 
verwachtingen. 'Ik denk datje het moet ver
gelijken met een leeuwentemmer in een 
kooi. Alle mensen hier kennen de gevaren 
wel , maar ze zien het als een risico dat ze 
moeten incalculeren. Het niet meer produ-
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ceren en verwerken van asbest is de enige 
manier om asbestose te voorkomen.' Zijn 
confrater Van den Oever vindt dat wat over
dreven. 'De meest agressieve asbestsoorten 
worden niet meer gebruikt en mensen die 
niet beroepsmatig en langdurig met asbest 
hebben gewerkt, krijgen zelden problemen. 
De huidige productiemethoden zijn heel 
veilig.' Geconfronteerd met de bevindingen 
van Remi Poppe in de Eternit-fabriek wordt 
hij wat van zijn stuk gebracht: 'Eigenaardig. 
Ik ben er recentelijk nog geweest met een 
internationale inspectieploeg en droge be
werkingen van asbest die stof kunnen geven, 
heb ik daar niet gezien.' De 'Poppe-metho
de' blijkt dus maar weer eens effectiever dan 
aangekondigde inspecties. 

Wat de directeur 
'volkomen veilig' noemt, blijkt 

wel degelijk onveilig 

De heer Alfons Peeters, directeur-generaal 
van Eternit in Kapelle-op-den-Bos, is on
aangenaam verrast als hij hoort dat er foto 's 
zijn gemaakt in zijn fabriek. Na enkele da
gen is hij alsnog bereid de Tribune telefo
nisch te woord te staan. 'Meneer Poppe? Ja, 
die ken ik wel. Ik vind het niet zo netjes om 
zomaar een fabriek binnen te vallen en daar 
foto's te maken. Daar kunnen wij niet mee 
akkoord gaan. Maar ik kan u verzekeren dat 
metingen aantonen dat onze asbestcement
productie helemaal veilig is.' 
Over de losse asbestvlokken aan de asbest
cementen buizen zegt Peeters heel resoluut: 
'Dat kan niet, dat is onmogelijk. Jullie heb
ben vast een ander product gefilmd. De bui
zenproductie is een nat procédé, waarbij 
geen droog afval vrij komt.' Maar even later 
vertelt Peeters, dat 'zowel het natte als het 
droge asbest-afval volledig wordt herge
bruikt in de productie van nieuwe buizen'. 
Dat betekent dus dat er bij die productie wel 
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degelijk droog afval vrijkomt. 
Peeters ontkent dat zijn werknemers gevaar 
lopen: 'Het aantal mesothelioom-gevallen 
door de asbestcement-industrie is zeer laag, 
verassend laag zelfs. Studies over een toena· 
me van het aantal asbestslachtoffers heb ik 
wel gelezen, maar waar die cijfers vandaan 
komen is mij niet zo duidelijk,' zegt hij . 
In Nederland is in ieder geval wél duidelijk 
waar die cijfers vandaan komen. Mesothe· 
lioom manifesteert zich meestal pas twintig 
tot veertig jaar na de besmetting met asbe t. 

Daardoor zal in ons land - hoewel het ge· 
bruik van asbest al jaren verboden is -het 
aantal slachtoffers toenemen van 600 per 
jaar nu tot 950 per jaar in 2010. In België zal 
het niet anders gaan. 

'Een multinational is alleen 
maar aan te pakken door 

internationale samenwerking' 

Dat Peeters niet blij is met de foto 's die in 
zijn fabriek zijn genomen blijkt terecht. Als 
we ze voorleggen aan arbeidskundige Lex 
Burdorf van de ErasmusUniversiteit in Rol· 
terdam, bevestigt die bet vermoeden van 
Remi Poppe dat een situatie als in Kapelle· 
op-den-Bos door de Nederlandse arbeids· 
inspectie niet zou worden getolereerd. Bur· 
dorf: 'Wat die foto's in ieder geval bewijzen, 
is dat de standaard hygiënische praktijk nog· 
al wat te wensen overlaat. Dat laat zien, dat 
zij niets geleerd hebben van de lessen uit het 
verleden. Gezien de arbeidsomstandigheden 
zoals die op deze foto's te zien zijn, is het te 
verwachten dat daar nogal wat mensen ge· 
zondheidsschade van zullen ondervinden,' 
aldus Burdorf. 
Voor Remi Poppeis het allemaal een bekend 
verhaal. 'Fabrikanten komen steeds met het· 
zelfde liedje: asbest is veilig en er is niks aan 
de hand. Precies wat ze ons tienjaar geleden 
in Goor ook op de mouw wilden spelden. 
Maar ondertussen sterven werknemers en 
buurtbewoners aan asbestose en mesothe· 
lioom.' Dat Eternit heeft aangekondigd de 
abestcementproductie in België te stoppen 
is voor hem niet voldoende: 'Als ze dat al 
doen, is het alleen maar omdat ze het spul 
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niet meer zo makkelijk kunnen verkopen. 

Zij moeten worden aangesproken op het 
leed dat ze hebben veroorzaakt en verant
woordelijkheid nemen voor de slachtoffers 
die de komende tientallen jaren nog gaan 

vallen,' aldus Poppe. 'En wat wij moeten 
doen, is Etern it achter de vodden bl ijven zit
ten. De ervaring die we in Nederland hebben 

opgebouwd met het gevaar van asbest moe
ten we delen met slachtoffers over de gren
zen heen. Een multinational is alleen aan te 
pakken door internationale samenwerking,' 

aldus Poppe. • 

Eternit: asbest 
en politiek 
Ook In de lokale politiek laat Eter

nit zich niet onbetuigd. Dat hoeft 

niet te verbazen, aangezien de 

fabriek met zijn duizend werkne

mers een hoofdrol speelt In het 

ecnomlsche leven van Kapelle-op

den-Bos, dat zo'n achtduizend in

woners telt. Loco-burgemeester 

Kerstens werkte, naast zijn politie

ke carrière, jarenlang op het kan

toor van Eternit. Daar kwam plotse

ling een einde aan toen hij in 1988 

overstapte van de christen-demo

cratische CVP naar de sociaal

democraten van de SP. Kerstens: 

'Van de ene dag op de andere werd 

Ik ontslagen. Buiten de politiek 

was daar geen enkele reden voor, 

maar men vond dat de samenwer

king tussen mij en Eternit zo niet 

verder kon.' Zijn voorganger drukte 

het ooit als volgt uit: 'Eternit is 

een staat in de staat, daar valt niet 

tegen te vechten '. In 1994 lanceer

de Eternit een nieuw politiek offen

sief. 'In een - overigens mislukte -

poging om de meerderheld van de 

SP te breken, vormden de CVP en 

de Vlaamse Volksunie toen een 

coalitie voor de verkiezingen. Lijst

trekker daarvan was de heer Borre

mans, in het dagelijks leven een 

van de directeuren van Eternit,' 

aldus loco-burgemeester Kerstens. 

'Ook dat Nog· 

bracht het ludiek in 
beeld : twee wetten 
die elkaar letterlijk 
om de oren sloe
gen. Het betrof de 
Algemene Bij
standswet en de 
Uitvoeringsregeling 
lnvorderingswet 

zaak. Dat betrof 

echter geen eigen 
vermogen , maar 
een 'persoonsge
bonden budget', 
uitgekeerd door 
het ziekenfonds 
voor het inhuren 
van thuiszorg. Het 
geld stond er dus 

1990. De wetten leven in on
min met elkaar over de nor
men voor het buiten beschou
wing laten van vermogen. In 
de Algemene Bijstandswet is 
een bescheiden vermogen Agnes Kant 

maar tijdelijk en moet besteed 
worden aan zorg. Maar daar 
had de gemeente Tilburg geen 
boodschap aan . Het protest 
van de hulpbehoevende man 
werd van tafel geveegd. Til
burg beroept zich op de strikte geen aanleiding om een uit-

kering af te wijzen of te korten. Maar 
eenzelfde klein vermogen is wél reden 
om kwijtschelding van belastingen af te 

regeltjes: 'Er zijn allerlei varianten mo
gelijk voor het aanhouden van een saldo 
op bank- en girorekening: sparen voor 

wijzen. En dit leidt tot onrechtvaardige vervanging van duurzame gebruiksgoe-
situaties. deren, een eenmalige grote uitgaaf etc. 
Bijvoorbeeld bij me- Het moment van aan
vrouw Hummeling uit 
Alkmaar, die leeft van 
een bijstandsuitkering. 
Ze had een paar dui
zend gulden opzij weten 

Is een budget 
voor thuiszorg 
'vermogen'? 

vragen van de kwijt
schelding is echter be
palend: is er op dat mo
ment saldo, dan moe-

te houden voor onvoorziene omstandig
heden. Verstandig, zou je denken. De 
gemeente dacht er anders over: als je 
zoveel geld hebt, kan je ook je gemeen
telijke lasten betalen . Dus werd haar 
verzoek tot kwijtschelding afgewezen . 
Volgens de wet staat de gemeente in 
haar recht. Zo komt het ook voor dat 
kwijtschelding geweigerd wordt wegens 
het bezit van een twèedehands auto 
met een waarde van enkele duizenden 
guldens. 
Remi Poppe vroeg opheldering aan alle 
betrokken ministers: die van Binnen
landse Zaken, Sociale Zaken en Finan
ciën. Zij antwoordden dat er een werk
groep is ingesteld , WIK genaamd, die 
mede deze verschillen tussen de wetten 
bekijkt en met een advies zal komen. 
Let wel , dat was in februari. Van die 
werkgroep is tot op heden nog niets ver
nomen. Mogelijk omdat niet alleen de 
wetten , maar ook de ambtenaren van 
de verschillende ministeries in onmin 
met elkaar leven. 
Inmiddels werd door de SP-Hulpdienst 
in Tilburg een nieuw probleem gemeld 
bij de SP-kamerfractie. Ook hier betrof 
het een mijnheer wiens verzoek om 
kwijtschelding van gemeentelijke belas
ting afgewezen was. En ook hier was het 
vermogen op zijn bankrekening de oor-
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ten we daarmee reke
ning houden, ongeacht de reden waar
om het saldo wordt aangehouden. ' 
Vervolgens vermeldt de gemeente nog 
koeltjes dat mijnheer binnenkort de 
deurwaarder kan verwachten voor het 
innen van de gemeentelijke belasting. 
En heeft dan nog het lef de brief te ein
digen met: ' ... hoop ik toch dat u er be
grip voor kunt opbrengen dat ik in deze 
met handen en voeten gebonden ben 
aan de wettelijke regeling inzake kwijt
schelding·. 
Nee, gemeente Tilburg, daar hebben we 
dus geen begrip voor. Het lijkt me uitge
sloten dat de wet bedoeld is om geld 
dat mensen krijgen voor het inhuren van 
zorg (waarmee ze geen recht meer heb
ben op reguliere zorg) aan te merken 
als vermogen. Tilburg hanteert de regel
tjes echt waanzinnig star. En als deze 
gemeente wel anders zou willen, maar 
oprecht denkt niet anders te kunnen, 
waarom trekt ze over dit onrecht dan 
niet aan de bel in Den Haag? 
Remi Poppe trekt wel aan de bel. Dit 
keer niet via de ministers, maar door 
het probleem rechtstreeks op het bord
je te leggen van de eerder genoemde 
WIK. En passant heeft hij meteen ge
vraagd, wanneer eindelijk het advies 
over de strijdige wetten te verwachten 
is. Wordt vervolgd ... • 
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Commotie in FNV over 'armoedige' SP 

Een uitlating van Jan Marij
nissen heeft heel wat los

gemaakt in de vakfederatie 
FNV. In een interview met de 
VPRO-Gids van begin oktober 
zei de SP-fractievoorzitter 
onder meer: 'Belangenbeharti
ging is per definitie pragma
tisch, heeft met de korte ter
mijn te maken. En ideologie 
heeft te maken met analyse: 
waar komt datgene vandaan 
wat je probeert te bestrijden? 
Beide zijn nodig. Anders krijg 
je de 'zaakwaarnemers ', van 
die types in goedgesneden 
pakken die zelf goed verdienen 
en het wel even zullen opne
men voor de bejaarden. Dat is 
een verderfelijke klasse. Je 
moet maar eens op de kantoren 
van de vakbonden gaan kijken, 
wat daar alJemaal zit.' 
De FNV-kantoren voelden zich 
kennelijk aangesproken. In 
FNV Magazine wijdde de bond 
er, onder de kop 'Marijnissen 
(SP) is dol op armoe', het vol
gende commentaar aan: 
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'Gelukkig hoeven we bij de 
FNV niet in verkeerd gewassen 
overhemden rond te lopen, 
verschoten crisisjasjes uit de 
zak van Max te dragen en drie
kwart van ons salaris aan een 
kortademige sekte te offeren.' 
Daarnaast de hierbij afgedrukte 
foto met onderschrift. 
Een storm van woedende reac
ties stak op onder de leden, zo 
merkten we ook bij de Tribune. 
Dat FNV Magazine in het 
volgende nummer Marijnissen 

zelf laat reageren, kan kenne
lijk de gemoederen niet doen 
bedaren. Weer twee weken later 
publiceert het blad een hele 
pagina met 'een compilatie uit 
vele- boze - brieven' . Enkele 
citaten: 'Als u het niet met deze 
stelling (van Marijnissen-
red.) eens bent, heeft u uiter
aard het recht om in uw blad 
deze stelling van repliek te 
voorzien. Maar zo'n denigre
rende uitspraak( ... ) raakt kant 
noch wal.' 
'Dit is werkelijk beneden alle 
peil. Men zou bijna gaan over
wegen om op de SP te gaan 
stemmen( ... ) Geen wonder dat 
men weinig vertrouwen in 
zulke vakbonden heeft.' 
'Blijkbaar zijn de druiven zo 
zuur dat u de algemeen aan
vaarde fatsoensnormen uit het 
oog bent verloren.' 
'Het schofferen van duizenden 
actieve mensen die dag in dag 
uit vrijwillig in de weer zijn 
met acties tegen onrecht in 

onze samenleving( ... ) is 
zeer laag bij de gronds.' 
'Ik geloof dat de heer 
Marijnissen er niet zo
veel naast zit als hij 
bepaalde vakbondfunc
tionarissen aan de kaak 
stelt.' 

'De waarheid is hard. Bij niet 
voorhanden zijn van tegenargu
menten is dit de gemakkelijkste 
manier om een discussie te 
omzeilen.' 
De veelheid en felheid van de 
reacties heeft vast en zeker te 
maken met de groeiende sym
pathie voor de SP onder de 
FNV-leden. FNV-Bulletin 
maakte vorige maand bekend 
dat volgens haar jaarlijkse 
peiling de SP-aanhang onder de 
FNV' ers in een jaar verdubbeld 
is van 3,7 naar 7,4 procent. 

Marijnissen gaat internationaal 

D it is 
verre

weg het 
beste boek 
over socia
lisme dat ik 
in tien jaar 
of meer 

gelezen heb. Ik kan het zonder 
enige terughoudendheid aan
bevelen aan mensen van alle 
leeftijden en in al le landen die 
willen begrijpen wat er ge
beurt in de wereld en waar 
socialisme over gaat.' 
Tony Benn is ronduit juichend 
over het boek 'Enough! A 
socialist bites back' van Jan 
Marijnissen. Benn is een mo
nument in de Britse sociali s
tische beweging. Hij is al van
af 1950 lid van het Lagerhuis, 
was voorzitter van de Labour 
Party, twee keer minister en 
profileert zich bovendien als 
vakbondsman. 'Boven alles 
geeft dit boek hoop op een 

moment dat we die het meest 
nodig hebben,' zo besluit Tony 
Benn zijn pagina-lange recen
sie van 'Enough!' in het inter
nationale tijdschrift 'These 
Tides'. 
'Enough!' is de internationale 
bewerking van Marijnissens 
geruchtmakende boek 'Tegen
stemmen', waarin hij de vloer 
aanveegt met het neoliberalis-
me en de verheerlijking van de 
vrije markt. Voor de vertaling 
tekende Steve McGiffen, uitge
ver van het 'enige Europese 
anti-Europese blad' Spectre. 
Het boek is in een kleine op
lage uitgegeven door de SP, 
maar een Britse uitgever is 
geïnteresseerd om het op veel 
groter schaal te verspreiden. 
Ondertussen is de het origineel 
'Tegenstemmen' voor Tribune· • 
lezers in de aanbieding. U kunt 
het nu voor 20 gulden (in 
plaats van f 29,90) bestellen 
(zie pag. 2) 

Een jaar SP op internet: 
de megabytes kunnen niet op 

De website van de SP op Internet loopt als een trein. Web
surfend Nederland blijkt steeds vaker een bezoekje te 

brengen én zijn sporen na te laten op www.sp.nl. 

Op 1.6 november 1.997 bestond de site preeles een jaar. In die 
periode zijn in totaal 21.1..81.6 pagina's opgevraagd, waarbij het 
dagelijkse aantal 'page-views' nog steeds oploopt. In het eer· 
ste halfjaar bedroeg dat gemiddeld 500 per dag, de laatste 
maand ruim 900. 
Er wordt niet alleen gekeken, maar ook volop gereageerd. 
Bezoekers plaatsten liefst 2300 bijdragen In de tientallen dis· 
cussies die lopen op de site. Honderd alarm-meldingen werden 
vanaf de website naar de SP gestuurd. Honderdzestig bezoe
kers meldden zich aan als SP-lid. 
Verantwoordelijk partijbestuurder Herman Beekers is over 
deze cijfers heel content. 'Het blijkt dat we website vooral 
een publiek bereiken waar we vla andere kanalen te weinig 

contact mee hebben: studenten. En ook bij hen blijkt het 
tegengeluld van de SP zeer goed aan te slaan. We gaan de 
website dan ook verder uitbouwen en volop Inzetten In de 

komende verkiezingscampagnes.' 
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Roze sperma voor een meisje, blauwe sperpa voor een jongetje; de SP voerde ludiek actie 

Sperma-dokter weet niet van ophouden 

M i nister Borst is vastbesloten de Gen
derkliniek te sluiten. Directeur Van 

Delen- vrije jongen in hart en nieren- laat 
zich echter niet uit het veld slaan. In juli 
1995 opende hij in Utrecht de 'Gender 
Preselection Kliniek'. 'Eindelijk heeft u de 
kans om het geslacht van uw baby zélf te 
bepalen,' kopte het fo ldertje optimistisch. 
Met de dubieuze Ericsson-methode wordt 
het sperma gescheiden en kan een vrouw, 
voor 1950 gulden per poging, kiezen waar
mee ze geïnsemineerd wil worden: zaad 
voor een zoontje, of toch maar liever een 
meisje. De SP voerde bij de opening actie 
tegen deze praktijken. 'Commercie hoort 
gewoon niet thuis in de gezondheidszorg,' 
zo verduidelijkte Henk van Gerven het SP
landpunt. 'Bovendien, nu gaat het om het 

geslacht, morgen om blonde baby's met 
blauwe ogen,' aldus de SP-arts. 
In de Tweede Kamer drong Jan Marijnissen 
herhaaldelijk aan op sluiting van de Gen
derkl iniek. Dat werd hem door directeur 
Van Delen niet in dank afgenomen. Marij
nissen ontving een brief waarin Van Delen 
waarschuwde dat hij 'een dergelijk schan-

Dl. 30 dec. 
Wo. 14 jan. 
Do. 29 jan. 

delijk optreden niet meer zal gedogen en 
bij een volgende keer alle rechtsmiddelen 
zal aanwenden'. Marijnissen zou 'een 
gefrusteerde volksvertegenwoordiger' zijn. 
Toch bleek er een ruime kamermeerderheid 
vóór de nieuwe wet op bijzondere medi
sche verrichtingen, die het minister Borst 
mogelijk maakt de kliniek te sluiten. 
Van Delen ziet het zo'n vaart nog niet lo
pen: 'Ik denk dat de minister nog een groot 
stuk aanvullende juristerij moet verrichten 
om te komen tot sluiting, want alleen op 
basis van die wet zou wel erg mager zijn. 
Dan krijgt dat toch een dictatoriaal trekje. 
Er zal dan ook eerst nog een kamerdebat 
moeten plaatsvinden.' 
Daar heeft Van Delen het mis. Borst heeft 
al opdracht gegeven een Algemene Maat
regel van Bestuur op te stellen. Het minis
terie verwacht dat de kliniek binnen twee 
maanden haar deuren moet sluiten. Van 
Delen: 'Daar lig ik niet wakker van. Ik pak 
vanavond gewoon het vliegtuig naar Ier
land en dan rij ik in mijn Ferrari naar hu is 
en trek een lekker wijntje open. Als Borst 
de kliniek sluit, dan zal ze de rekening 
gepresenteerd krijgen. Dat gaat haar mil
joenen kosten aan schadeclaims,' zegt hij . 
'En we hebben nog wat troeven achter de 
hand. Als zij ons gaat stoppen, richt ik 
acuut twee nieuwe bedrijfjes op: een voor 
de scheiding van het sperma en een ander 
voor de inseminatie. Dan heeft de minister 
een nieuw probleem,' voorspelt Van Delen. 
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I Franse diplomaat 
'WIJ hebben er al lange tijd geen ge

heim van gemaakt dat wij een kandi

daat willen die mlnder Duits Is dan de 

Nederlander Wim Dulsenberg. ' 

Arie van der Hek voorzitter 
HBO-raad 

'De kwelling van de paarse bezuinigin

gen heeft de boel compleet verlamd. 

Alles is bedacht bij de wens te bezui· 

nigen. Inhoud volgt geld, terwijl het 

natuurlijk andersom hoort te zijn.' 

liny Muskens 
bisschop van Breda 

'Een kwart miljoen jongeren onder de 

17 jaar groeien op in armoede. Allemaal 

wrok tegen de samenleving. De armoe

de is geïndividualiseerd geraakt, armen 

vinden elkaar niet meer, hebben geen 

sociale verbanden, en dat maakt de 

frustratie nog groter. En niemand wil 

dat weten. Ik vind dat levensgevaarlijk.' 

minister van 
financiën Gerrit Zalm 

(over een laag BTW-tarief voor 

arbeidsintensieve diensten) 

'Ten behoeve van de heer Marljnissen 

en mezelf vallen ook de kappers daar

onder.' 

Piet v. Outersterp ex-commissaris 
van de notering 

'Je hoort vandaag weer Bolkesteln die 

de vorige minister van Justitie verwijten 

gaat maken, terwijl het toezicht op de 

beurs altijd bij de minister van Financi

ën heeft gelegen. Maar Kok was In die 

periode minister van Financiën en daar

over durft Bolkestein niks te zeggen.' 

schrijver Harry Mulisch 
'In Mexico liggen de etalages vol met 

schoenen, maar de mensen die ernaar 

kijken staan op blote voeten. Op Cuba 

zijn de etalages leeg, maar de mensen 
hebben wél schoenen aan. Dat is het 

verschil.' 

Bronnen: NRC Handelsblad, Trouw, 

Algemeen Dagblad, de Volkskrant, Rails 
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SP in 1998 vierde partij? 

Leden werven 
gezinsleden 

'We hebben een heel goed jaar achter de rug,' vertelt 
SP-bestuurslid Marga van Broekhoven, verantwoorde· 
lijk voor de ledenadministratie van de partij. 'Op 1 ja
nuari 1997 telden we 19.926 leden, vandaag - 1 decem
ber - zijn er dat 21.681. Dat is een fantastische groei.' 

'Het is echt bijzonder hoe wij als 
SP erin slagen meer mensen te 
binden, terwijl bijna alle partijen 

leden verliezen. D66 en GroenLinks hebben 
we al heellang achter ons gelaten. Die heb
ben respectievelijk dertien- en elfduizend le
den. Ik reken erop dat we in het verkiezings

genoten nieuwe leden te werven, tegen gere
duceerd tarief. Waarom? 
Marga van Broekhoven: 'Heel veel leden 
hebben huisgenoten die met de SP sympa
thiseren. Vaak zeggen mensen dan ook: Wij 
zijn lid, terwijl er maar één persoon uit het 
gezin als zodanig staat ingeschreven. Al die 

jaar 1998, het jaar van de tomaat, 
de vierde partij worden. Dat is nu 
de SGP met 23.800 leden. Dan 
hebben we alleen de grootste drie 
nog voor ons: de VVD (52.000), 
de PvdA (60.000) en het CDA 
(91.000 leden) . Het is natuurlijk 
geen wedstrijd, maar het is van 
groot belang dat we zo veel moge
lijk mensen betrekken bij de strijd 
tegen het onrecht in de samenle-

Marga van 
Broekhoven 

mensen willen wij écht lid maken. 
Want het lidmaatschap is een in
dividuele zaak. Het kan namelijk 
ook zo zijn dat in een gezin aan
hangers van drie verschillende 
partijen bij elkaar wonen. Waar 
meerdere mensen achter de SP 
staan, vragen we die dan ook alle
maal lid te worden. Omdat één 
Tribune genoeg is voor het hele 

ving. Daarvoor is het goed dat mensen zich 
organiseren, beter geïnformeerd worden, 
kunnen meepraten en meebesli ssen in onze 
partij én uiteraard actief worden.' 
In 1995 en 1996 hield de SP ter afsluiting 
van het jaar een ' lid-werft-lid ' campagne. 
Dit jaar is er een speciale opzet. Alle leden 
worden opgeroepen onder hun eigen huis-
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gezin, kan dat tegen een geredu
ceerd tarief van 18 gu lden per jaar, in plaats 
van 30. Je bent dan volwaardig lid en kunt 
meebeslissen op de ledenvergaderingen.' 
'Ik verwacht heel veel resultaat van deze 
campagne. De lid-werft-lid campagnes van 
vorige jaren toonden al de enorme betrok
kenheid van onze leden. Die blijkt ook uit de 
ledenenquête, waarvan we nog steeds de 
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resultaten aan het verwerken zijn. Een enor· 
me klus overigens voor het team van vrij wil· 
ligers dat daarmee keihard aan het werk is. 
Er zijn al 8500 vragenlijsten teruggekomen. 
Maar liefst 40 procent van alle leden heeft al 
gereageerd. Uit vrijwel alle opmerkingen 
blijkt, hoe goed zij hun partij volgen in de 
media, hoe groot de waardering is voor ons 
werk in en buiten de Kamer, hoe graag ze 
wi llen meedenken en meedoen aan alle mo
gelijke activiteiten. We delen nu aan alle Ie· 
den een pakketje uit om het 'jaar van de To· 
maat' in te luiden, maar vooral ook als blijk 
van waardering voor hun geweldige betrok· 
kenheid en inzet. Daar reken ik ook weer op 
bij deze speciale ledenwerfcampagne.' 

SP 1000-tour 
in Groningen 
bereikt doel 

Met de mijlpaal van 

1000 leden in zicht orga

niseerde de SP afdeling 

Groningen de 'SP 1000-tour'. Op 
vier avonden In vier wijken van de 

stad werden politiek en amuse

ment gecombineerd tot een feeste

lijk geheel. Tegelijkertijd werd een 

ledenwerfcampagne gevoerd die de 

ontbrekende 42 leden moest op

leveren. En dat is ruimschoots 
gelukt. Terwijl de campagne nog 

voortduurt, hebben zich al 65 Gro

ningers aangemeld als SP-lid en Is 
grens van 1000 leden dus gepas

seerd. Groningen schaart zich daar

mee in het gezelschap van de afde

lingen Oss en Heerlen, die al eerder 

hun ledental zagen stijgen tot bo

ven de 1000. 
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'Dorpslijsten en SP verpletteren de rest,' kopte de krant 
daags na de herindelingsverkiezingen van 26 november 
in Boxmeer. De uitslag was dan ook opzienbarend: het 
CDA kelderde van vijf naar drie zetels, maar blijft de 
grootste partij. Met een verschil van 44 stemmen komt 
de SP op de tweede plaats. Dertien raadszetels worden 
bezet door acht plaatselijke partijen, die overigens 
geen van alle meer dan twee zetels behaalden. 

De PvdA zakte van twee zetels 
naar één. De VVD behie ld haar 
ene zetel. De SP verdubbelde 

haar stemmental en groeide daardoor van 
twee naar drie zetels. 

SP-fractievoorzitter Emile Roemer licht 
toe hoe groot de overwinning van zijn par
tij is: 'In de oude gemeente Boxmeer, dus 
zonder de dorpen die erbij komen door de 
herindeling, zouden wij met ruim vier ze-
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Emlle Roemer en Theo Weenink bekijken 
tevreden de uitslagen. Hun SP is nu 
tweede partij in Boxmeer! 

tels royaal de grootste partij zijn gewor
den.' 
De SP heeft in Boxmeer creatief campagne 
gevoerd, met onder andere een drukbezocht 
'Tegenstemmen swingt' festival en een 
kleurrijke huis-aan-huis-krant. Toch is vol
gens Roemer niet de campagne doorslag
gevend geweest. 'Wat we vaak hoorden was: 
Nou komen ze allemaal. Maar jullie zijn de 
enige die we vier jaar lang gezien hebben. 
Onze winst is in de eerste plaats een belo
ning voor onze constante inzet.' 
Die is in de afgelopen jaren inderdaad groot 
geweest en er werden ook stevige resultaten 
mee geboekt. De SP slaagde erin de ver
hoging van de onroerende-zaakbelasting en
kele jaren tegen te houden, dwong verbete
ringen af bij de Bijstandswet en de WVG, 
wist met een grote actie te voorkomen dat 
het schoolzwemmen werd afgeschaft, kreeg 
voor elkaar dat de gifspuit verdween uit het 
openbare groen , een natuurgebied behouden 
bleef en er een socialer woningtoewijzings
systeem komt. 
De vergrote SP-fractie bestaat uit Emi le 
Roemer, Theo Weenink en Els Beerten. 
Waarschijnlijk zal er een college gevormd 
worden door de plaatsel ijke partijen. 

'Opvallend is dat we als enige 
landelijke partij winst boeken' 

Het succes in Boxmeer was eind oktober al 
voorafgegaan door grote winst in Emmen, 
waar de SP van twee naar vier zetels klom. 
Landelijk campagneleider Tiny Kox: 'Op
vallend in beide plaatsen is dat wij als enige 
landelijke partij erin slaagden winst te boe
ken. Ook partijen als VVD en PvdA - die 
het in de peilingen goed doen -vallen terug 
als het er écht op aankomt.' Volgens Kox 
beloven Boxmeer en Emmen veel goeds 
voor 4 maart 1998. 'Ons vermoeden dat we 
er uitstekend voor staan, is duidelijk beves
tigd. En dat is een mooie opsteker.' 
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Wat zijn de voor- en nadelen van ophef
fing van het bordeelverbod? 

'Men zegt dat daarmee de dingen bespreekbaar en 
controleerbaar worden. Maar er worden ook contro
le-instrumenten uit handen gegeven. Bordeelhou
ders zullen een beroep doen op fiscale en investe-

ringsfaciliteiten die voor normale ondernemers gelden. 
Prostitutie in bordelen is nu al big business, en dat zal dan 
alleen nog maar erger worden.' 

Moeten we prostitutie beschouwen als een normaal on
derdeel van de samenleving? 

'Nee, dat lijkt me niet. Commerciële exploitatie van seksu
ele gevoelens leidt vooral tot heel lelijke zaken. Bijvoor
beeld het sekstoerisme, het inzetten van minderjarigen en 
het misbruik maken van de economische of sociale noodsi
tuatie van vrouwen. Dat kenmerkt niet de gehele prostitu
tie, maar het zijn wel redenen om waakzaam te zijn tegen 
een samenleving die dat werkelijk normaal gaat vinden. ' 

Is prostitutie in strijd met de menselijke waardigheid? 

'Menselijke waardigheid betekent dat mensen elkaar res
pecteren in wat ze zijn en wat hen eigen is. En daarin past 
niet het exploiteren van het lichaam van andere mensen. En 
dat is toch wel het wezen van wat er in een bordeel gebeurt.' 

Moet prostitutie door de overheid bestreden of ontmoe
digd worden? 

'Het type samenleving dat mij voor ogen staat, is er een 
waarin mensen werk kunnen doen dat in overeenstemming 
is met hun persoonlijke waardigheid en respect. Daarin past 
niet de commerciële exploitatie van de intiemste emoties 
van mensen. Ik heb niet de illusie datje prostitutie kunt uit
roeien, maar dat is nog iets anders dan het een normale be
drijfstak te vinden.' 

Kunnen misstanden in de prostitutie beter bestreden 
worden na opheffing van het bordeelverbod? 

'Dat is het meest serieuze argument voor !egalisering. Maar 
als je - behoudens bijzondere situaties met dwang en ge
weld- bordelen zonder verder voorbehoud legaliseert, dan 
gaat men zich daar ook op beroepen. Je ziet nu al dat men
sen voor de rechtbank claimen dat ze recht hebben op het 
openen van een bordeel. Dat betekent dus dat de overheid 
juist controle-instrumenten verliest.' 

Zal opheffing van het bordeelverbod een aanzuigende 

werking hebben op buitenlandse prostituees en bordeel
houders? 

'Ja, want een legaal bordeel kan een beroep doen op de wet 
buitenlandse werknemers en prostituees gaan werven in 
andere landen. Dat is de afgelopen vijftien jaar al enorm 
toegenomen.' 

Wordt prostitutie nu ook 'passende arbeid' voor vrou
wen in de bijstand? 

'Nee, dat wil niemand. Maar de vraag is dan wel hoe zich 
dat dan verhoudt tot de uitspraak dat prostitutie legaal en 
geoorloofd is. Niemand zal prostitutie in de bijstandswet 
willen opnemen, maar dat betekent dan ook datje prostitu
tie niet kunt zien als een normale, legale bedrijfstak.' 

Hoe vrijwillig is een keuze voor het vak van prostituee? 
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'Ik weet dat sommige mensen er bewust voor kiezen en 
zich daar niet onvrij bij voelen. Maar veel meer mensen in 
de prostitutie werken onder druk, uit economische nood, en 
vaak ook omdat ze met valse beloftes daartoe zijn gebracht. 
Bij velen trek ik dus de vrijwilligheid van die keuze in twij
fel.' 

is voormalig minister van 
justitie voor het CDA en 

tegenstander van opheffing 
van het bordeelverbod. 
'Bordelen zijn nu al big 

business, en dat zal dan 
alleen maar erger worden.' 

De overheid geeft belang· 
rijke controle-mechanismen 

uit handen, meent hij. 
Bovendien zullen legale 

bordelen met een beroep op 
de ~et prostituees gaan 

werven in het buitenland. 
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is directrice van de Rode 
Draad, een belangen· 
organisatie van prosituees. 
Ze juicht het legaliseren van 
bordelen toe. Tegengaan van 
prostitutie is volgens haar 
niet realistisch in deze tijd. 
'Wat je moet bestrijden is 
vrouwenhandel, seks met 
minderjarigen en gedwongen 
prostitutie. En dat kun je 
nou juist veel beter 
wanneer je de branche 
inzichtelijk maakt.' 

Wat zijn de voor- en nadelen van ophef
fing van het bordeelverbod? 

'Gedogen is sowieso geen houdbare situatie. Het le
galiseren van bordelen biedt handvatten voor het 
ontwikkelen van controlemechanismen en een ver
gunningenstelseL Je kunt dan eisen stellen aan de 
bedrijfsvoering, maar ook aan inhoudelijke zaken als ge
zagsverhoudingen, arbeidsomstandigheden. Wat een na-
deel zou kunnen zijn is dat er in werkelijkheid niks veran-
dert, maar gemeenten wel gaan zeggen: Kijk, nou is het al-
lemaal goed geregeld want het bordeelverbod is opgeheven.' 

Moeten we prostitutie beschouwen als een normaal on

derdeel van de samenleving? 
'Er zijn meer dan 30.000 prostituees en meer dan twee mil
joen klanten. Driekwart van de Nederlanders zegt dat pros
titutie een acceptabel beroep is. Dat zullen wel sociaal wen
selijke antwoorden zijn, maar het is toch heel mooi dat dat 
dus blijkbaar sociaal wenselijk is.' 

Is prostitutie In strijd met de menselijke waardigheid? 
'Absoluut niet. Waarom zou dat zo zijn? Gedwongen pros-
titutie betekent uitbuiting en is mensonwaardig. Het gaat 
ten koste van je zelfrespect en zelfvertrouwen. Maar gewo-
ne prostitutie is een zakelijke transactie en heeft niets te 
maken met onwaardigheid.' 

Moet prostitutie door de overheid bestreden of ontmoe
digd worden? 

'Nee, daar kan ik me erg weinig bij voorstellen, zeker in 
deze tijd. Als je ziet wat er zoal op televisie wordt vertoond, 
dan is prostitutie nog erg matig. Wat je moet bestrijden is 
vrouwenhandel, seks met minderjarigen en gedwongen 
prostitutie. En dat kun je nou juist veel beter wanneer je de 
branche inzichtelijk maakt.' 

Kunnen misstanden In de prostitutie beter bestreden 
worden na opheffen van het bordeelverbod? 

'De hele vermenging van prostitutie met criminaliteit is 
niet prettig. Maar dat kan juist beter worden aangepakt als 
bordelen legaal zijn en aan vergunningen worden gebon-
den. Dan kan er ook een antecedentenonderzoek voor aspi
rant-bordeelhouders worden geregeld.' 

Zal opheffing van het bordeelverbod een aanzuigende 
werking hebben op buitenlandse prostituees en bordeel

houders? 
'Nee, dat geloof ik niet. Dan zou dat nu bij het gedoogbe
leid ook al het geval zijn geweest. De aanzuiging zal zeker 
niet toenemen. Integendeel, als je het bordeelverbod opheft 
en de zaak reguleert, kun je daar juist veel beter vat op kri j
gen. Dan kun je de vrouwenhandel beter uitsluiten.' 

Wordt prostitutie nu ook 'passende arbeid' voor vrou

wen in de bijstand? 
'Dat horen we al jaren, maar dat is natuurlijk onzin. Het zou 
onaanvaardbaar zijn. Een medewerker van een arbeidsbu
reau die een vrouw suggereert: U ziet er goed uit, zou u niet 
eens in de prostitutie gaan ?, die wordt meteen aange
klaagd . Daar is voldoende morele garantie voor. Iemand die 
dat voorstelt, zal meteen aan de kaak gesteld worden.' 

Hoe vrijwillig is een keuze voor het vak van prostituee? 
'Dat is een moeilijk punt. Je hebt vrouwen die fysiek ge
dwongen worden, of door enorme schulden of verslaving. 
Dan is een keuze niet vrijwill ig. Maar bijvoorbeeld ver-
slaafden die in de prostitutie werken, zijn niet primair pros-
tituee, maar verslaafden. Dáár ligt hun probleem. De prosti-
tutie is daarvan een afgeleide.' 
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De merkwaardige lotgevallen 
van kasteel De Hoogenweerth 

ea met een 

Is er in Limburg nog steeds sprake van 
ongeoorloofde belangenverstrengeling en 
wordt een belangrijk cultureel monument 
weggegeven aan beleggers? Of hebben 
we alleen maar van doen met een SP die 
met modder smijt en erop uit is integere 
mensèn te beschadigen? Oordeelt u zelf. 
De Tribune brengt de nuchtere feiten ach· 
ter een· verhit debat over de handel rond 
kasteel De Hoogenweerth. 

Heeft 
'Vriendenrepubliek' 
Limburg niets geleerd 

van het verleden? 

De provincie Limburg verkoopt in januari 
1993 het monumentale zeventiende-eeuwse 
kasteel De Hoogenweerth in Maastricht aan 
de firma Pieterplas BV. De koopsom voor 
het kasteel plus bijbehorende grond van 
liefst honderd hectaren bedraagt één gulden. 
Pieterplas heeft grootse plannen met het ge
bied, dat fraai gelegen is aan de Maas. Er 
moeten stranden en jachthavens komen, om 
vooral rijke Duitsers te lokken. Het kasteel 
en de bijgebouwen krijgen volgens de plan
nen een horeca- en winkel functie . 
Bij de verkoop wordt uitdrukkelijk vastge
legd dat Pieterplas tijdig met de provincie 
moet overleggen als de BV het gebied, of 
delen ervan, weer wil verkopen. De provin-
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cie heeft dan recht van terugkoop, waarbij 
tot vijf jaar na januari 1993 een prijs geldt 
van één gulden plus de investeringen die 
Pi eterplas zelf heeft gedaan. 

Na één telefoontje krijgt de 
directeur van Pieterplas 

onmiddellijk zijn zin 

Kasteel De Hoogenweerth wordt- met mil
joenen subsidie- fraai gerestaureerd. Maar 
van de overige ambitieuze plannen komt 
weinig terecht. Door overstromingen van de 
Maas, volkstuinders die zich niet laten ver
drijven en Duitsers die wegblijven. 
Op 16 september 1997, dus binnen de ter
mijn van vijf jaar, schrijft Pieterplas BV aan 
de provincie dat zij het kasteel met de bijbe
horende boerderij heeft verkocht. ln het con
tract met de 'nieuwe eigenaar' is de clausule 
opgenomen dat de verkoop niet doorgaat als 
de provincie gebruik maakt van haar koop
recht. Pieterplas laat weten dat de provincie 
2,45 miljoen moet betalen als zij het kasteel 
wil terughebben. Ook dringt de onderne
ming aan op spoed: de koper wil vóór l ok
tober uitsluitsel hebben wat de provincie 
doet. 
De provincie antwoordt op 30 september. 
Het hoofd van de afdeling Water en Ont
grondingen faxt dan naar Pieterplas dat hij 
een onderbouwing wil hebben van de vraag
prijs. Ook merkt de ambtenaar op dat 'het 
stellen van een termijn van veertien dagen 
niet beschouwd wordt als het overeengeko-
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men voorafgaand en tijdig overleg' . 
Als reactie op de fax grijpt Pieterplas-direc

teur Den Os naar de telefoon. Met de ambte
naar komt hij er niet uit, waarna de kwestie 
neergelegd wordt bij Gedeputeerde Staten 

van Limburg. 
Gedeputeerde Wijnen belt Den Os dezelfde 
avond nog terug. Het blijkt een vruchtbaar 
gesprek: voor Pieterplas BV. De volgende 
dag al laat de provincie schriftelijk weten 
geen gebruik te maken van haar terugkoop
recht. 'Onder intrekking van ons schrijven 
van 30 september delen wij u mede dat wij 
ons beraden hebben,' aldus Gedeputeerde 
Staten. 'Gelet op de belangen, betrokken bij 
de voorgenomen verkoop zullen wij u niet 
houden aan de bepalingen van artikel 15 
van de overeenkomst tussen Pieter
plas BV en de provincie Limburg.' 
Opmerkelijk is dat de telefonerende 
Wijnen niet de verantwoordelijk ge
deputeerde is. Wel kennen Wijnen en 
Den Os elkaar van de VVD-afdeling 

is onaanvaardbaar na alles wat er de afgelo
pen jaren bekend is geworden over de te in

nige verhoudingen tussen bestuurders en be
drijven: juist in Limburg en juist in de bouw
en grindsector. Mede-eigenaar van Pieter

plas was tot op dat moment aannemer Van 
den Biggelaar, die een belangrijke rol heeft 
gespeeld in diverse corruptie-affaires en die 
voor minstens één daarvan is veroordeeld. 
Ten derde is er de dubbele pet van gedepu
teerde Wijnen. Pieterplas stond er financieel 
slecht voor. Bij een faillissement van het be
drijf zou de Rabobank Eijsden, waar Wijnen 
bestuurder is, een financieel risico lopen. De 
gedeputeerde is dus betrokkene bij de zaak. 
Toch heeft hij deelgenomen aan de beraadsla-

ging over de eventuele terugkoop. En dat 
mag niet. Dat vind ik niet alleen, maar 
dat staat ook in de Provinciewet.' 
Bij de algemene beschouwingen 
over de provinciale begroting voor 
1998 kaart de SP-fractie de kwestie 

aan. Als conclusie dient Van Zutphen 
Eijsden, waar beiden wonen en waar drie moties in . Eén waarin hij vraagt om 
Den Os Wijnen is opgevolgd als . . een staten-onderzoek naar de 
gemeenteraadslid. Bovendien heb- Drs. WG.N. WIJnen exacte toedracht, een motie van 

ben de heren nog een andere relatie met el- wantrouwen tegen gedeputeerde Wijnen 
kaar. Wijnen is betaald bestuursvoorzitter wegens ongeoorloofde belangenverstrenge-
van de Rabobank Eijsden: de grootste ling én een motie die het vertrouwen in het 
schuldeiser van het in financiële problemen hele college van Gedeputeerde Staten op-
verkerende Pieterplas. zegt. De vraag om een onderzoek krijgt 

steun van één statenlid van het AOV en twee 
'Gedeputeerde Wijnen heeft 
een dubbele pet op en dat 

mag niet' 

SP-statenlid Peter van Zutphen reageert ver
baasd als hij de eerste feiten verneemt en fu
rieus als hij het hele verhaal kent. Van Zut
phen: 'De Hoogenweerth is nu verkocht aan 
belegger Paes voor- naar zijn eigen zeggen
'vele miljoenen'. Dat Lijkt mij heel wat meer 
dan de 2,45 miljoen die aan de provincie ge
vraagd werd. En ook dat bedrag was al twij
felachtig hoog. Pieterplas heeft het kasteel 
weliswaar opgeknapt, maar dat is gebeurd 
met heel veel subsidiegeld. Gedeputeerde 
Staten zeggen zelf dat het bedrijf er 'relatief 
weinig eigen middelen ' in heeft gestoken. 
Hoeveel precies, dat weten ze niet, en dat wil
len ze ook niet uitzoeken. De winst die Pieter
plas nu maakt, had de provincie ook kunnen 
opstrijken als zij het kasteel wel teruggekocht 
had. Of ze had het kasteel kunnen verhuren, 
gebruiken voor een provinciale dienst of een 
openbare bestemming. 

van de provinciale Partij Nieuw Limburg. 
Verder incasseert Van Zutphen vooral woe
dende reacties van CDA, VVD en PvdA. Zo 
spreekt CDA-fractievoorzitter Hofman van 
een 'dieptepunt in de provinciale politiek' . 

Heeft de provincie zich voor de 
kar laten spannen van een op 
winst beluste ondernemer? 

Wie heeft gelijk? Is het provinciaal bestuur 
verantwoord bezig, of laat het zich voor de 
kar spannen van een op winst beluste onder-
nemer? We zoeken het antwoord bij de ver
antwoordelijke gedeputeerde Schrijen. 
Waarom heeft uitgerekend Wijnen terugge

beld, terwijl de kwestie helemaal niet tot zijn 
portef euille behoorde? 
Schrijen: 'De ondernemer heeft in het ge
sprek met de ambtenaar onze beide namen 
genoemd en niet omdat wij VVD'ers 
zijn. Ik ben verantwoordelijk gede
puteerde, maar ik was die dag niet 
aanwezig en ook niet te bereiken. 
Wijnen is mijn plaatsvervanger en 
bovendien heeft hij als gedeputeerde 
van natuurbeheer te maken met de 
eventuele aankoop van een deel 
het gebied rond De Hoogen

schap. Daarom heeft Wijnen, toen hij de te
lefoonnotitie vond, teruggebeld.' 

Waarom werd er binnen een dag een beslis
sing genomen, terwijl de provincie alle tijd 
had voor een zorgvuldige afweging ? 

Schrijen: 'Natuurlijk moet je zorgvuldig 
zijn, maar je moet niet vervallen in angstha
zerij. We hadden het verzoek de ambtelijke 
weg kunnen laten nemen. Dan hadden we 
een paar maanden later dezelfde vraag ge
kregen en hetzelfde antwoord gegeven.' 
Is die aanpak wel verstandig gezien de naam 
die Limburg gekregen heeft na de corruptie

affaires die de provincie enkele jaren gele
den teisterden ? 
Schrijen: 'Op basis van de commotie die de 
zaak heeft opgeleverd, kun je achteraf stellen 
dat we niet alert genoeg geweest zijn. In het 
statendebat hebben een paar fracties gezegd 
dat het niet de schoonheidsprijs verdient. Die 
analyse kan ik begrijpen. Maar zakelijk ge
zien kom ik weer uit op hetzelfde besluit.' 
Tot slot de hamvraag: Waarom heeft de pro

vincie het kasteel niet teruggekocht voor de 
lage prijs die ze had kunnen bedingen? 
Gedeputeerde Schrijen: 'De terugkoopoptie 
is alleen in het contract opgenomen om in
vesteringen af te dwingen . En dat is bij De 
Hoogenweerth ook gelukt. De beoogde in
vesteringen zijn gepleegd, op een stuk na dat 
te maken heeft met een ontgronding die niet 
is doorgegaan. Dat kun je Pieterplas niet 
verwijten. Dat we het kasteel niet terugge
kocht hebben, ligt in de lijn van eerder geno
men besluiten. We zien het niet als onze 
functie om dergelijke voorzieningen over te 
nemen.' 
SP-statenlid Van Zutphen bestrijdt die laat
ste bewering: 'Begin dit jaar heeft de pro
vincie- met onze steun- juist kasteel Groot 
Buggenurn aangekocht. 

'Je moet de machthebbers 
vooral niet op hun woord 

geloven' 

Dé expert op het gebied van corruptie en 
vriendjespolitiek in Limburg is Joep Doh
men. In dagblad De Limburger heeft hij tal 
van schandalen ontrafeld en aan de kaak ge
steld. Zijn speurwerk leidde tot het boek De 
Vriendenrepubliek, waarvan het eerste exem

plaar in 1996 aangeboden is aan de Staten
leden Peter van Zutphen (SP) en Jos van 
Rey (VVD). Hoe beoordeelt Dohmen 
de affaire-Hoogenweerth? 
Joep Dohmen: 'Ik heb me hier niet 
zelf in verdiept, maar ik kan me voor

stellen dat dit geheel en al in de oude 
traditie past. ·Het zou heel interessant 

Dat is één. Punt twee is de enorme snelheid 
waarmee Den Os geholpen is. Op 30 sep
tember 's avonds heeft hij contact met gede
puteerde Wijnen en binnen 24 uur ligt er 
zwart op wit de toestemming om het kasteel 
winstgevend aan een derde te verkopen. Dat weerth aan Het Limburgs Land- Dr. J.J. Schrijen 

zijn om dit ten gronde uit te zoeken. 
In de geschiedenis rond het kasteel 
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stuitje op de grindproducenten en dat is een 
sector die in het verleden op veel manieren 

haar invloed aangewend heeft om besluiten 
te beïnvloeden. De naam Van den Biggelaar 
duikt op, die ook in het boek voorkomt. 
Wat ik van alle affaires geleerd heb is, dat je 
machthebbers vooral niet op hun woord 
moet geloven. Waar bestuurders en bouwers 
bij elkaar kwamen, is het in het verleden 
heel vaak fout gegaan. Het is daarom goed 
dat er kritische krachten zijn die dit soort 
zaken nauwlettend volgen. Dat kan het rei
nigend vermogen bevorderen.' • 

e problemen van Pieterplas 
bij de exploitatie van De 
Hoogenweerth hadden on-

der andere te maken met een ont
gronding die niet doorging. Iemand 
die daarover kan meepraten Is SP
statenlid Wil Roeden. 'Een van de 
jachthavens was gepland in de 
meest noordelijke punt van het 
gebied. Pieterplas bezat echter niet 
alle grond die ze wilde afgraven: 
een deel was eigendom van veertig 
volkstuinders. Als advocaat heb ik 
die mensen bijgestaan in hun strijd 
tegen de grondopkoper. Daarbij ging 
het er hettig aan toe. De mensen -
veel ouderen - werden compleet 
platgewalst, geïntimideerd en tegen 
elkaar opgezet. Een 80-jarige vrouw 
die de contacten liet lopen via een 
zaakwaarnemer, kreeg desondanks 
de opkoper verschillende keren 
thuis op bezoek, waarbij de man 
enorm stond te schreeuwen van: 
Als je maar weet dat je toch ver
koopt! Vertegenwoordiger Mostert 
van de opkoper heeft een keer te
gen mij en een volkstuinder gezegd: 
Het moet toch niet zo zijn dat de 
dwarsliggers - dat waren wij - bin
nenkort met een kogelvrij vest moe- · 
ten lopen. Ook bleek dat de ge
meente Maastricht de boel echt 
belazerde om de ontgronder maar te 
kunnen helpen.' 
De acties van de volkstuinders 
hadden succes: in een beroepszaak 
concludeerde de provincie dat de 
plannen echt in strijd waren met 
het bestemmingsplan. Tot een wijzi
ging van dat plan is het vervolgens 
(nog) niet gekomen. 

Oost-Europa 

Het artikel ' Rusland gaat dood' 
in de Tribune is erg goed en 
uit m' n hart gegrepen. Al 25 

jaar kom ik in Tsjechië en Slowakije, 
soms tweemaal per jaar. De door u ge
schetste gang van zaken herken ik maar 
al te duidelijk. Ik hoop dat jullie vaker 
gaan publiceren over de wantoestanden 
in Oost-Europa door een ongecontro
leerd en ongebreideld kapitalisme, waar
bij zelfs progressieve intellectuelen 
aldaar in de grootste verwarring zijn 
omtrent de toekomst. 
Er is echter toch een groot lichtpunt. 
Door mijn veelvuldige contacten daar is 
het me duidelijk geworden, dat een 
groot deel van de jongeren afwijzend 
staat tegenover het ongebreidelde kapi
talisme en de neveneffecten daarvan. 
Een goed kennisje van me studeert al 
jaren aan de Economische Universiteit 
van Bratislava en ook onder haar mede
studenten vinden er felle discussies 
plaats over dit onderwerp. 

Pronk 

Frans Roulaux 
dhrroula@ worldonline. nl 

Z oals hij de Vereniging van Ne
derlandse Gemeenten onlangs 
voorhield, ligt volgens minister 

Pronk de oplossing voor wereldproble
men als milieubehoud en armoedebe
strijding bij de gemeenten. Een fraai 
staaltje afschuifpolitiek, dat niets oplost. 
Daarvoor zal Pronk de hand diep in 
eigen 'paarse' boezem moeten steken. 
Daarin klopt namelijk geen hart dat 
vervuld is van inspirerende idealen, 
maar dat de gevangene is van het alles
bepalende geestdodende marktmecha
nisme. Het denkkader waarin winst 
maken de enige nog geldende menselij
ke waarde is, waaraan alle andere wor
den opgeofferd. In plaats van de proble
men op het bordje van de gemeenten te 
schuiven, doet Pronk er beter aan in het 
kabinet vurig te pleiten voor minder 
marktwerking ter leniging van de pro
blemen. Dat zou zijn ' image' als PvdA
geweten ten goede komen. 

Langenholte, 
Wouter ter Heide 
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Flexwerk 

N aar aanleiding van 'De flexwer
ker': is het niet zo dat in onze 
tegenwoordige maatschappij 

(zoals Amerika ons voorafging) het 
individu totaal aangepast wordt aan de 
economie? Natuurlijk is de economie 
van belang als basis van ons bestaan, 
maar moet deze basis het enige zijn? Als 
het aan de markt zou liggen, zou ieder
een 16 uur per dag voor haar klaar moe
ten staan. We gaan naar een situatie, 
waarin de mens niet meer groeit en tot 
verwerkelijking komt, maar vervalt tot 
het totale presteren, waarbij elke bezin
ning waar we mee bezig zijn wegvalt 
tegen het commerciële belang. Zo keren 
we terug naar de tijd waarin de industrie 
ontstond en waarin de arbeiders licha
melijk - en daarom ook geestelijk
verpauperden. 

Rekening 

H ippolytushoef, 
Nico Sijm 

I n 1990 betaalden wij aan het ener
giebedrijf 1940 gulden (inclusief 
CAI, afvalstoffenheffing en riool

recht). Omdat de rekening elk jaar sterk 
omhoog ging en voor ons bijna niet 
meer op te brengen was, zijn wij fors 
gaan bezuinigen. Elektriciteit van 3956 
kWh in 1990 naar 2746 kWh in 1997. 
Water van 175 m3 naar 63 m3• Gas van 
660m3 in 1990 naar225m3 nu. In de 
winter doen we de verwarming pas aan 
als het echt niet meer te houden is. Toch 
moeten we dit jaar 2560 gulden betalen 
aan het energiebedrijf. Want de vaste 
bedragen blijven maar stijgen. Per drie 
weken bieden wij één container vuilnis 
aan. Aan afvalstoffenheffing betalen we 
412 gulden, dat is omgerekend ruim 24 
gulden per container. Het rioolrecht is 
verviervoudigd van 52 naar 208 gulden. 
In januari 1998 raken wij een A WW
uitkering van 1085 gulden kwijt en 
wordt het helemaal moeilijk om rond te 
komen. Is tegen deze schandalige prak
tijken echt niets te doen? Wij hebben het 
gevoel dat we langzaam maar zeker 
aardig naar de klote gepolderd worden. 

Bergen op Zoom, 
P.P. Bronstring 
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DE ZORGEli VÀl! 

Pi eter (26) is een erg aar
dige jongeman, maar zijn 
sociale en maatschappe
lijke bestaan is tot nul ge
reduceerd. Zo weigert hij 
onderdak en de enkele 
keer dat hij dat wel accep
teert, slaapt hij niet in 
een bed maar op de 
grond. Hij vindt dat hij 
geen bed verdient. Pieter 
eet rauwe aardappelen, 
als broodbeleg rauwe 
rode kool en drinkt water 
uit de sloot. Hij weigert 
voedsel dat is verpakt in 
plastic of folie. 
In zijn waanwereld vindt 
Pi eter zich verantwoordelijk voor de manier waarop 
de mensheid met het milieu en energiebronnen is 
omgesprongen. Daar moet hij voor boeten en daar
om sorteert hij op sloopterreinen stenen, stukken 
staal, stukjes glas, hout en het verderfelijke plas
tic. Van elk maakt hij een aparte stapel. 
Pieter is voortdurend zorgenkind voor zijn moeder. 
Zij heeft nog wel contact met hem, maar kan niets 
voor hem doen. Pieter vindt dat zijn moeder niet 
goed leeft. Zij gebruikt immers voedsel dat vol
gens hem niet milieuvriendelijk gemaakt en ver
pakt is. 
Pieter maakt gebruik van verschillende onderko
mens. Zo heeft hij maanden in een bosje gewoond 
met een tentje . Of hij slaapt in een kledingcontai
ner. Vorig jaar heeft hij een paar maanden op een 
veruild terrein gebivakkeerd waar hij een gat had 
gegraven van twee bij zes meter en twee meter 
diep. Op de 'begane grond ' had hij van een stuk 
landbouwplastic een soort tent gemaakt waar hij 
de nacht doorbracht. 
Na veel geharrewar - het was november en koud -
was de psychiater bereid een medische verklaring 
te schrijven om Pieter tegen zijn wil op te laten 
nemen in een psychiatrisch ziekenhuis (aanvraag 
Rechterlijke Machtiging). Maar de rechter wees de 
aanvraag af omdat er volgens hem geen gevaar 
aanwezig was. 
Pieter lijdt aan schizofrenie. 
Schizofrenie is een zeer ernstige en ongeneeslijke 
ziekte , die meestal ontstaat rond het twintigste le
vensjaar. De kenmerken die zich daarbij voordoen 

zijn onder andere de psy
choses die de patiënten 
krijgen . Tijdens zo 'n psy
chose is de realiteitszin 
ernstig verstoord. Dit leidt 
vaak tot bizarre en zeer 
angstige denkbeelden. 
Ook horen mensen tij
dens een psychose vaak 
stemmen die hun allerlei 
opdrachten geven. 
In Nederland lijden onge
veer 130.000 mensen 
aan deze afschuwelijke 
ziekte. Twaalf procent van 
hen pleegt suicide, wat 
mede de ernst van de 
ziekte illustreert. Een 

groot probleem is dat mensen vaak niet beseffen 
dat ze ziek zijn en om die reden elke vorm van hulp 
weigeren . 
Pieter is een van die duizenden zorgwekkende 
zorgmijders in Nederland, voor wie de huidige wet
geving en het huidige zorgaanbod geen zicht geven 
op verbetering. De wet Bijzonder Opneming in Psy
chiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) biedt geen soe
laas voor deze groep, omdat deze wet - sinds ja
nuari 1994 - uitgaat van het zelfbeschikkingsrecht 
en het gevaarscriterium. Maar zelfbeschikkings
recht is op deze groep niet van toepassing. Men 
heeft elk contact met de realiteit verloren , heeft 
geen ziektebesef en is niet in staat om adequaat 
beslissingen te nemen. Zorgwekkende zorgmijders 
voldoen vaak ook niet aan het gevaarscriterium. 
Het gaat vooral om mensen die geen vlieg kwaad 
doen, vaak heel angstig en teruggetrokken leven 
en geen gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. 
Zij kunnen daarom niet gedwongen opgenomen 
worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het ambu
lante zorgaanbod voor deze mensen schiet tekort. 
De huidige projecten zijn te kleinschalig. 
Voorlopig ziet het er voor Pieter en zijn lotgenoten 
nog slecht uit. Leven in een beschaafd land wil 
kennelijk niet zeggen: zorgen voor de meest kwets
baren binnen onze samenleving. 

Lies Bosscher-Plasmeijer is vice-voorzitter van 
Ypsilon, een belangenvereniging van familieleden en 

andere naasten vm;. schizofrenie-patiënten. 
. Om privacyredenen is de naam Pieter gefingeerd. 
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