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DEZE TR IBUNE 

Het vervloekte 
S-woord 

Drie opvallende berichten aan het 
begin van 1999. Eén: de privatisering 
van de Ziektewet levert geen gezonde 
werknemers op, maar kost wel klau
wenvol extra premie. Twee: het aantal 
WAO's neemt weer toe, ondanks de 
uitkleding van de arbeidsongeschikt
heidswet door het kabinet-Kok 1. 
Drie: het Academisch Ziekenhuis 
Groningen wil rijkelui toestaan de 
wachtlijsten te omzeilen met forse 
extra betaling. Anders lopen ze toch 
maar weg naar privé-klinieken. 

Die berichten heb
ben alles met elkaar 
te maken. Zowel in 
de sociale zekerheid 
als in de zorg kozen 
de grote partijen 

Herman Beekers, voor meer marktwer-
hoofdredacteur king en concurren-

tie. Daardoor zou er 
goedkoper en efficiënter gewerkt 
worden. Het zou ook een prikkel vor
men om zaken waar mensen ziek en 
arbeidsongeschikt van worden, bij de 
bron aan te pakken. 
Niets blijkt minder waar. De vrije 
markt is niet uit op preventie. Ze is 
ook niet uit op hulp aan mensen die 
in de problemen raken . De 'markt' is 
gewoon uit op geld. Hoe meer proble
men, hoe meer er te verdienen valt. 
Het S-woord is uit haar woordenboek 
geschrapt. Toch ligt daar de oplossing 
van al die problemen. Solidariteit. 
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De SP zou de SP niet zijn als ze het 
'Jaar van de Eeuw' niet zou 
starten met een grote -----"'---' 

campagne. Wat mag mee 
naar de volgende eeuw en 
wat laten we liever achter? 
is de vraag die de partij aan 
heel Nederland voorlegt. Om 
de strijd aan te binden met het 
sociale millenniumprobleem wordt 
een reeks van activiteiten op touw 

14 
Ze zou niet we
ten hoe je in de 
tijd van Menno 

Buch nog een sekspro
gramma moet maken, 
maar, zegt Goedele Lie
kens beslist: 'Ik zal altijd 
bezig blijven met de emotio
nele of relationele aspecten 
van het leven.' 

16 Hoe breng je 
je pillen en 
poeiers aan de 

man als openlij
ke reclame niet toegestaan 
is? Een kijkje 
in de keuken 

van de 
farma
marketing 
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Harry Voss. De Tribune ging mee 
jagen op jagers. 

2 6 
De grote ondernemingen boe
ken winsten als nooit tevoren. 
Zóveel, dat ze niet 

meer weten wat ze ermee aan
moeten. Dus kopen ze elkaar 
maar op. Een duur en macaber 
monopoliespel 
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Invoering clubcard verkeerde ontwikkeling 'Luchtaanvallen op Irak spelen Saddam 
Hussein juist in de kaart' 

De Persoonsgebonden 
clubcard (PCC) voor 

voetbalsupporters is een 
verkeerd middel met een 
verkeerd effect op de ver
keerde groep mensen. Dat 

concludeerde Agnes Kant 

Voorrang voor 
directeuren 

Ben je 'belangrijk voor de 
ontwikkeling van de stad', 

dan helpt de gemeente Almere 
jou met voorrang aan een fraaie 
bouwkavel voor een vrije
sectorwoning. 'Belangrijk' ben 
je volgens de polderstad vooral 
als directeur van een bedrijf. 
SP-Kamerlid Re mi Poppe heeft 
zijn bedenkingen tegen dit 
verdelingssysteem van schaarse 
kavels. 'Iedereen wil wel dicht 
bij zijn werk wonen, niet alleen 
directeuren. Het systeem vraagt 
bovendien om vriendjespolitiek 
en het is maar de vraag of het 
wettelijk gezien wel mag.' 

Verkeerde voorbeeld 

M ilieuminister Pronk wil 
het binnenlandse vlieg

verkeer terugdringen. Maar 
zijn collega Peper had er 
geen moeite mee zich per 
helikopter naar Leeuwarden 
te laten vervoeren voor een 
bijeenkomst over zinloos 
geweld. Hoe valt dat met 

elkaar te rijmen? En wat 
bedoelde premier Kok toen hij 

hierov.er zei dat je 'niet te 
preuts' moet doen met bin
nenlandse vluchten van minis
ters? Dat wilde Agnes Kant 
weten van Wim Kok. Zijn 
antwoord was erg ontwij
kend. Kok kan niet vertellen 
hoe vaak zijn ministers zich 
door de lucht naar afspraken 
begeven, maar hij gaat ervan 

uit dat ze dat alleen doen als 
het écht nodig is. 
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toen de Kamer over de kaart 
sprak. Kant noemde het 'idi
oot' dat je door de kaart 
nooit eens spontaan naar een 
voetbalwedstrijd kunt gaan. 

'Overigens gold dit bij de 
experimenten niet voor ieder
een. Genodigden van spon
sors en business-seathouders 
konden moeiteloos zonder 

clubcard naar binnen bij 
Ajax.' Kant wees erop dat 91 
procent van het voetbalvan
dalisme plaatsvindt buiten de 
stadions. Ze stelde voor het 
project PCC stop te zetten, 
maatregelen te richten op de 
raddraaiers en de goedwillen
de supporters weer met res

pect te behandelen. 

De Amerikaans/ 
Engelse bombarde

menten op Irak hebben 
de positie van Saddam 
Bussein alleen maar 
versterkt. En dat was 
ook te verwachten. 
Daarom hebben wij 
direct aan de regering gevraagd 
de oorlogsactie te veroordelen.' 
Voor SP-fractievoorzitter Jan 
Marijllissen staat als een paal 
boven water dat het regime in 
Irak totaal verwerpelijk is. 
'Maar de luchtaanvallen dragen 
op geen enkele manier bij aan 
een machtswisseling in Irak. 
Evenmin vernietigen ze de 
Iraakse kennis op het gebied 
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van wapenproductie. De acties 
zijn vooral bedoeld geweest om 
de aandacht af te leiden van de 
Lewinsky-affaire.' Marijnissen 
wijst erop dat het solo-optreden 
van Clinton en Blair diepe 
verdeeldheid heeft gebracht in 
de Veiligheidsraad van de Vere
nigde Naties. 'Engeland en 
Amerika kwamen lijnrecht 
tegenover China, Rusland en 
Frankrijk te staan. Dat maakt 
toekomstige actie tegen Irak 
moeilijker dan ooit. Het is niet 
voor niets dat Saddam nu in
eens de brutaliteit heeft om de 
no-fly -zone in Zuid-Irak te 
schenden. Terecht noemde VN
secretaris-generaal Kofi Annan 
de aanval dan ook een droevige 
dag voor de Verenigde Naties. 
Volgens Marijllissen is steun 
aan de binnenlandse en buiten
landse oppositie tegen Saddam 
Bussein veel effectiever dan dit 
'militaire vluggertje zonder 
perspectief' . 'Slachtoffer van 
de bombardementen is niet 
Saddam, maar de bevolking 
van Irak, die al zoveel te lijden 
had van het misdadige regime, 
de Golfoorlog en zeven jaar 
economische sancties. ' In de 
Tweede Kamer vroeg Marijllis
sen om een spoeddebat op de 
dag na de eerste bombardemen
ten. Dat werd geweigerd, omdat 
de kwestie Irak al aan de orde 
geweest was bij afhandeling van 
een verslag van de Europese 
Raad. Marijllissen reageerde 
uiterst verontwaardigd: 'Steun 
verlenen aan een oorlog doe je 
niet zomaar even in de marge 
van een ander debat.' 



Gemeenten terechtgewezen rond collectieve verzekering 

Bijstandscliënten mogen niet 

gedwongen worden deel te 

nemen aan een collectieve verze

kering die de gemeente afsluit 

met een ziekenfonds. Dat ant
woordt minister Borst van Volks

gezondheid op kamervragen van 

SP en Groenlinks. minister Borst 

premie. In de praktijk bleek ech

ter een groot probleem. Gemeen

ten schuiven vaak ook voorzienin

gen naar de nieuwe verzekering 

die eerder onder de bijzondere 

bijstand vielen. En ze stellen 

deelname aan de verzekering 

verplicht: doet iemand er niet 

Steeds vaker sluiten gemeenten 
contracten af voor de aanvullende verze

kering van hun bijstandscliënten. Door

dat de sociale diensten de premies 
rechtstreeks betalen, dalen de incasso

kosten voor de ziekenfondsen. In ruil 
daarvoor geven ze meestal korting op de 

Bovendien ... 
• hekelde Jan de Wit het regerings
plan om de groei van het aantal 

WAO'ers te beantwoorden met snel

ler en vaker herkeuren. Nog meer 

keuringen betekent alleen maar 
meer onrust, stelt De Wit. Hij wijst 

er bovendien op dat de groei van het 

aantalWAO'ersvoor een deel komt 
doordat mensen die enkele jaren 

geleden uit de WAO gegooid zijn, nu 

weer terugkeren omdat ze wel dege
lijk arbeidsongeschikt zijn. 

• reageerde Agnes Kant onmiddel
lijk op het voornemen van het Aca

demisch Ziekenhuis Groningen om 

mensen tegen extra betaling sneller 

te behandelen. Kant eist dat minis
ter Borst de AZG-plannen verbiedt 

en wijst daarbij op de motie-Marijnis
sen die de Kamer heeft aangenomen 

en die alle vormen van voorrangs
zorg verbiedt. 

• wil Agnes Kant maatregelen te
gen gebruik van commercieel donor
materiaal uit de Verenigde Staten 
voor plastische chirurchie. 

• steunt Jan Marijnissen de oproep 
van VN-mensenrechtenrapporteur 

Sorabjee tot een onderzoek naar de 

milieuschade door Shell in Nigeria. 
Marijnissen wees ook op de nieuwe 

golf van onderdrukking in Nigeria en 

op nauwe samenwerking (tegen 
eerdere toezeggingen in) tussen 

Shell en het Nigeriaanse leger. 

aan mee, dan verliest hij zijn 

recht op bijzondere bijstand. Voor de SP 

was dat onaanvaardbaar. En minister 

Borst is het daarmee eens. Ook volgens 

haar moet het recht op bijstand blijven 

bestaan voor mensen die niet meedoen 
aan de collectieve verzekering. Inmid

dels hebben veel SP-afdelingen geëist 

dat hun gemeente de uitspraak van de 
minister volgt. 

SP blij met parlementair 
onderzoek naar Srebrenica 

Het nationale trau~a Sr~brenica (waar 
duiZenden Bosmërs ZIJn vermoord die 

dachten veilig te zijn onder de bescherming 
van Nederlandse militairen) kan volgens 
SP-Kamerlid Harry van Bommel alleen 
verwerkt worden als álle vragen worden 
beantwoord. De SP heeft daarom vanaf de 

val van Srebrenica aangedrongen op een 
internationaal onderzoek en op een parle
mentaire enquête in Ne
derland. Die komen er 

(nog?) niet, maar wel 
heeft de Tweede Kamer 
onlangs besloten een par
lementair onderzoek te 
houden. Ook de SP stem
de daarmee in. Van Bom

mel : 'Als wij in de com
missie-Blaauw (die hier-

Hany 

vanBommel 

over advies uitbracht) vastgehouden had
den aan een parlementaire enquête, was er 
geen unaniem advies geweest. Dan waren 
de regeringspartijen waarschijnlijk ook 

teruggevallen op hun oorspronkelijke 
standpunt: helemaal geen parlementair 
onderzoek.' Het onderzoek waartoe de 
Kamer nu besloten heeft, werkt met open
bare verhoren en kan ook bewindslieden en 
militairen horen. 'Bovendien,' vult Van 

Bommel aan, 'kan een parlementaire en
quête altijd nog in beeld komen als de 
onderzoekscommissie dat wenselijk acht.' 
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MARIJNISSEN 
Niet de megafoon 

van de straat 
Twee kwesties hebben de afgelopen 
weken nogal wat reacties opgeroe
pen, binnen en buiten de partij. Een 
enkeling heeft zelfs het SP-lidmaat
schap opgezegd. 
Ten eerste was er ons standpunt over 

de Amerikaans/Engelse bombarde
menten op Irak. Het gaat hier om de 
internationa le rechtsorde. Kunnen de 
VS en Engeland zo maar- zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de 
Veiligheidsraad- overgaan tot het 
bombarderen van een land , nog even 
los van de vraag of 
dit militaire vlugger
tje iets oplost? De 

SP is van mening 
dat toestemmen in 
deze eenzijdige 
actie buitengewoon 
gevaarlijk is. Het Jan Marijnissen, 
leidt onvermijdelijk fractievoorzitter SP 

tot grote verdeeld-

heid in de Veiligheidsraad en het 
vormt bovendien een precedent voor 
de toekomst. 
Dan was er Vught. In de affaire rond 
'De Steffenberg' gaat het niet over 
het asielvraagstuk (net zo min als de 
discussie rond Irak gaat over de 
vraag of Saddam Hoessein deugt of 

niet). Het gaat erover of rijke mensen 
door het inzetten van hun geld de 
democratische besluitvorming mogen 
frustreren . Of ze het oplossen van 
grote maatschappelijke vraagstukken 
op deze manier kunnen overlaten aan 

mensen met minder geld . Ook hier 
gaat het dus om een buitengewoon 
wezenlijke vraag. 
De SP is we l eens verweten een 
opportunistische partij te zijn, die 

mensen naar de mond praat, geen 
standpunten durft in te nemen en 
discussies uit de weg gaat. Dat wás 
niet zo , dat Is niet zo en dat zal hope
lijk ook nooit zo zijn. Wij zijn niet de 

megafoon van de straat, welke straat 
dan ook. Wij doen onderzoek, wij 
praten met mensen, wij bestuderen 
zaken en gaan dan op een verant

woorde en doordachte wijze aan de 

slag. Dat moeten we zo houden. • 
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De belangrijkste vraag in 

Wat 

wat 
willen we 

kan maar 
1096: Eerste Kruistocht 

stelt de .~ /}!. SP centraal in het 'Jaar v 
1066: Willem de Veroveraar 

maanden lang met zoveel mogelijk mensen h 

millenniumprobleem, dat van onze 

reeks van activiteiten op 

campagne ~ is half 

,.,," ""'""' .. ,. ·~·'"'oo'·~· eerste van \ anderhalf 
Eeuw-kranten' door de brieve 

"'" 
1652: Jan van Riebeek in Zuid-Afrika 
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het 1 Jaar van de Eeuw 

,nmen naar de volgende eeuw en 
1789: Franse Revolutie 

~• achterblijven "-~ in 19991 Deze vraag 
'~~ . 

:1 de Eeuw'. De . ~-~ partij wil twaalf 

~ ~,amenlevmg. In ~·· · / X dat kader wordt een 
1302: Gulden Sporenslag 

~ ,uw gezet. Het startsein voor de 

1nuari ~~ ~~:r gegeven, toen de 
·Ij oen 

nJu &se n 

'Jaar van de 

, , .... . gleden. 
1421: Sint Elisabethvloed 
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1.648: Einde Tachtigjarige Oorlog 
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Millennium 

Mail 
Doe mee aan 
de Discussie 
van de Eeuw! 
In het Jaar van de Eeuw wil de SP 

met zoveel mogelijk mensen - onge

acht hun politieke voorkeur - praten 

over hun wensen voor het jaar 2000. 

Wat wilt u meenemen en achterla

ten? Waarom? En hoe kunnen we 

dat bereiken? 'MillenniumMail' staat 

het hele jaar 1999 open voor ieder

een die zijn of haar mening kwijt wil. 

Dat kan en mag in iedere denkbare 

vorm: een eigen verlanglijst voor de 

toekomst, een gedicht, een weten

schappelijk betoog, een verhaal, een 

hartekreet, een tekening. 

Ook u kunt uw ideeën opsturen naar 

MillenniumMail, Antwoordnummer 

30542, 3030 WB Rotterdam. Een 

postzegel mag, maar hoeft niet. E

mailen kan eveneens: 

Maii@MillenniumMail.nl. 

De interessantste inzendingen zullen 

worden geplaatst op de Website van 

de Eeuw: www.millenniummail.nl, die 

door de SP speciaal voor dit doel is 

opgezet. Heeft u toegang tot Inter

net, dan kunt u daar niet alleen de 

wensen van medemensen leren ken

nen, maar ook rechtstreeks uw 

checklist voor de toekomst invullen 

en uw eigen bijdragen plaatsen. 

MillenniumMail: het platform voor de 

Discussie van de Eeuw! 

'Alle aandacht lijkt dit jaar uit te gaan 
naar de vraag of onze computerge
stuurde apparaten de overgang van 
1999 naar 2000 wel aankunnen,' 
signaleert SP-voorzitter Jan Ma
rijnissen . 'Voor mij is het echter 
veel belangrijker dat de sa
menleving millennium-
proof is. Ook de maat
schappij moet werken in 
2000. Daar maak ik me 
méér zorgen 
over. ' Marijnis
sen wijst op de 
kortsluiting waar 
Nederland anno 
nu last van heeft. 
'Op de drempel van de 21ste 
eeuw ontstaan 19de-eeuwse 
wantoestanden. Armoe, tweede
ling, uitholling van de democratie. 
En vreemd genoeg lijkt de regering voor de 
oplossing van dat sociale millenniumpro
bleem te wedden op de belangrijkste veroor
zaker: de vrije markt.' 

'Kijk eens verder dan de 
incidenten waarmee de regering 

zich vrijwel uitsluitend bezighoudt' 

Het laatste jaar van de eeuw is volgens Ma
rijnissen een uitgelezen moment om terug te 
blikken en vooruit te kijken. 'De SP heeft 
1999 daarom uitgeroepen tot het Jaar van 
de Eeuw. Wij vragen iedereen eens verder te 
kijken dan de incidenten waarmee de rege
ring en de Tweede Kamer zich vrijwel uit
sluitend bezighouden. Laten we in plaats 
daarvan eens de balans opmaken van wat 
wél een plaats verdient in de 2lste eeuw en 
wat we beter kunnen achterlaten.' 
Om de Discussie van de Eeuw aan te zwen
gelen heeft de SP onderzoeksbureau NIPO 
laten peilen wat de Nederlandse bevolking 
wil meenemen naar 2000 en verder - en wat 
niet. Wie niet benaderd is door de NIPO-en
quêteurs, kan via 'MillenniumMail ' toch 
antwoord geven op die vraag. De SP roept 
op dat vooral te doen - per post, per e-mail 
of op een speciale website. Nog twee mo
menten om na te denken én beslissingen te 
nemen over wat meemag naar 2000, zijn de 
laatste verkiezingen van de eeuw: voor de 
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spoorlijn Haar
lem-Amsterdam 

Provinciale Staten in maart (die tevens de 
samenstelling van een nieuwe Eerste Kamer 
bepalen) en voor het Europees Parlement in 
juni. Verder staat in het najaar een groot
scheepse SP-campagne op stapel die duide
lijk moet maken dat de armoede onder 
honderduizenden kinderen en opgroeiende 
jongeren zeker niet past in de 2lste eeuw. 

'De vrije markt is gericht op winst 
voor weinigen en 

niet op het belang van velen' 

Als het aan Jan Marijllissen ligt, wordt in ie
der geval ook het onbeperkte geloof in de 
vrije markt hartgrondig achtergelaten in de 
huidige eeuw. 'Juist dat geloof is er verant
woordelijk voor dat we nu wachtlijsten heb
ben in de gezondheidszorg én privé-klinie
ken, steeds meer villa 's én verpaupering in 
de grote steden, 180.000 miljonairs, zelfver
rijking op de Beurs en meer dan een miljoen 
mensen op of onder de armoedegrens. Bo
vendien zitten we met onbeperkte hypo
theekrente-aftrek én te weinig huursubsidie, 
meer vluchten op Schiphol en minder bus
sen op het platteland, een nieuwe Betuwe
lijn en verdwijnende passagierslijnen, de 
24-uurseconomie en anderhalf miljoen 
mensen zonder werk. Ik vind al die zaken 



eerder passen bij de 19de eeuw dan bij de 

weg naar 2000 en verder. ' 
De SP-voorman vervolgt: 'Honderd jaar ge
leden moest je bij een bedrijf met de pet in 
de hand om een baan en een brood bedelen. 
Volkswijken waren overbevolkt en onhygië
nisch . Kinderen werkten in de fabriek in 
plaats van naar school te gaan. Die mateloze 
ellende hebben onze grootouders niet opge
lost door de vrije markt zijn gang te laten 
gaan, maar juist door deze in te tomen. De 
markt is immers gericht op winst voor wei
nigen en niet op het belang van velen. Tegen 
de vrije markt in is gestreden voor betaal
bare en sociale volkshuisvesting, voor ge
meenschappelijke voorzieningen als riole
ring en bestrating, voor een kortere werk
week met een hoger loon. Dankzij die strijd 
werd kinderarbeid verboden, leerplicht in
gesteld, sociale zekerheid opgebouwd. Door 
de inzet van velen, in vakbonden, kerken en 
politieke partijen hebben we stukje bij beet
je kunnen afrekenen met de sociale wantoe
standen uit de 19de eeuw. 
Stom genoeg zien we nu aan het eind van 
de 20ste eeuw de afbraak van die verwor
venheden. Gezondheidszorg, onderwijs en 
cultuur zijn niet meer voor iedereen toe
gankelijk. Sociale volkshuisvesting wordt 
niet op- maar afgebouwd. Regels rond 
arbeidstijden en arbeidsomstandigheden 
worden slapper. De sociale zekerheid brok
kelt af en wordt uit handen gegeven aan 
ondernemingen. De minimumuitkeringen 
zijn te laag en de armoe is terug van weg 
geweest. De bus, de trein en allerlei nuts
voorzieningen worden verkocht aan het be
drijfsleven. Toenemende commercie zorgt 
voor groeiende oppervlakkigheid en door 
de komst van superstaat Europa, maar ook 
door een steeds makkere Tweede Kamer 
wordt de democratie zwakker. ' ' 

'Laten we de 
samenleving moderniseren in 

plaats van ruïneren 

Marijllissen concludeert: 'Het échte millen
niumprobleem in onze maatschappij is het 
ongefundeerd geloof in de vrije markt. De 
praktijk van de laatste twintig jaar bewijst 

'Op de 
drempel van 

de 21ste 
eeuw ontstaan 
19de-eeuwse 

wantoestanden' 
dat. We hollen sociaal gezien achteruit. Ter
wijl dat niet zou hoeven. We hebben de 
mensen, de middelen en de mogelijkheden 
om nu bestaande problemen op te lossen, 
achter te laten in de 20ste eeuw. Laten we de 
samenleving moderniseren in plaats van ruï
neren . Laten we vertrouwen op de mogelijk
heden van de mensen, in plaats van gokken 
op ongrijpbare economische krachten. Als 

we dat doen zullen we onze samenleving 
ook sociaal millennium-proof kunnen ma
ken - al zal dat nog niet allemaal geregeld 
zijn op 1 januari 2000.' 

'Onze aanpak is gebaseerd op 
contact. De politiek is er voor de 

mensen en niet omgekeerd' 

De balans opmaken van wat wél en nfet 
past in de komende eeuw, gaat de SP dit 

jaar ook voor zichzelf doen. Marijnissen: 
'We zijn aardig op orde, vierde partij van het 
land in ledental, zesde in Kamerzetels en op 
weg naar meer groei in de 21ste eeuw. Maar 
we realiseren ons terdege dat aan een grote
re partij andere eisen gesteld worden. Daar
om zijn we momenteel op alle niveaus van 
de partij druk bezig met de voorbereidende 
discussies voor het achtste SP-congres dat 
we houden op I mei. Op die dag nemen we 
de besluiten die onze organisatie helemaal 
up-to-date moeten maken, van Kamerfractie 
tot gemeenteraadsleden en lokale afdelin
gen. Vervolgens gaan we in de maanden 
daarna aan de slag om ook ons politieke 
program te actualiseren. In 1991 hebben 
we ons Handvest 2000 vastgesteld, nadat 
we er eerst met duizenden mensen over ge
discussieerd hadden. Alleen al het naderen 
van het jaar 2000 maakt dat we iets moeten 
met het Handvest. We denken dat het zin
vol is te kijken wat er méér gemoderniseerd 
moet worden dan alleen de titel. In het na
jaar zullen we hierover opnieuw met heel 
veel mensen in discussie gaan, om vervol
gens helemaal aan het eind van de eeuw 
ons bijgesteld program vast te stellen op 
het Congres van de Eeuw. ' 

Je hebt al gezegd wat je wilt achterlaten in 
deze eeuw, het geloof in de vrije markt. 
Maar wil je beslist meenemen? 
Marijnissen: 'Het contact met de mensen. 
Daar is onze politieke aanpak op geba
seerd. Omdat de politiek er voor de mensen 
is en niet omgekeerd.' • 

De SP ver
spreidt niet 
alleen een 
kleurige huis
aan-krant om 
de Discussie 
van de Eeuw 

1999 Bij deze Tribu
ne ontvangt 

u namelijk 
een grote 
'Jaar van 
de Eeuw'-

HET .JAAR VAN 

DE EEV\J\1 ~ sticker 
aan te zwengelen . 
Op nu nog maagdelijke verkiezings
borden verschijnen deze maand 
in honderd gemeenten ook 
'Jaar van de Eeuw'-billboards , 
met een speciale vrolijk-strijd
lustige tomaat van de hand van 
tekenaar Len Munnik. 
Alle leden van de SP kunnen 
een actieve bijdrage leveren 
aan de millennium-campagne. 

-J C , . 
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v- voor uw groen
bak (ter vervanging 

van de tomaat-sticker die 
er bij velen van u een jaar 
trouwe dienst op heeft 
zitten). Bovendien krijgt u 
nog enkele agenda
stickers , waarmee u en 
anderen dagelijks herinnerd 
worden aan dé agenda van 
1999. 
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Het NIPO inventariseert 
de wensen van Nederland 

Twintig verschillende zaken legden de me
dewerkers van het NIPO, op verzoek van de 
SP, voor aan de Nederlandse bevolking. 
De hamvraag luidde: Wel meenemen 
naar de volgende eeuw - of liever 
niet? De steekproef leverde 
opvallende en minder verras
sende antwoorden op. 
Meenemen willen negen op de tien Neder
landers bijvoorbeeld de openbare biblio
theek, de computer, de vrije zondag, de 
collectieve arbeidsovereenkomst en de 
vakbonden. Achterlaten in 1999 wil een 
ver,gelijkbaar groot deel van de bevolking 
onder meer kinderarbeid, kernwapens, de 
schuldenlast van de Derde Wereld en re
clame tijdens tv-films. 
Driekwart van de natie wil ook de wel
vaartsvaste uitkeringen, de huursubsidie 
en de NAVO meenemen naar de 21ste 
eeuw. Tweederde zou de gulden graag 
over de eeuwwisseling tillen, ondanks het 
besluit van regering en parlement om in 
2002 deze vertrouwde munt af te schaffen 
en te vervangen door de euro. 

Minder eenstemmig 
zijn de opvattingen 
over zaken als de on
beperkte hypotheek-
rente-aftrek, rege-
ringsdeelname van de 
VVD en de bic-indus
trie. Hierover bestaat grote 
verdeeldheid. Eensgezind-
heid is er weer wel over belas
tingvrije vliegtuigbrandstof, de Betu
welijn, schoolgeld en eigen bijdra
gen in de gezondheidszorg. 'Laat 
maar achter in de 20ste eeuw!' 
zegt ruim tweederde van de on
dervraagden met een uitge
sproken mening. 
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Uitgesplitst naar leeftijd blijkt dat oude
ren - veel meer dan jongeren - hechten 
aan huursubsidie, tv-films zonder reclame 
en onbeperkte hypotheekrente-aftrek. 
Jongeren op hun beurt kiezen sterker dan 
ouderen voor de NAVO en voor belasting
vrije vliegtuigbrandstof De verschillen 
tussen de antwoorden van mannen en 
vrouwen zijn kleiner. Opvallend is wel de 
duidelijk sterkere gehechtheid van vrou
wen aan de gulden en hun grotere afkeer 
van de Betuwelijn . Kijkend naar politieke 
voorkeur blijkt dat SP-stemmers meer dan 
de kiezers van alle andere partijen de 
huursubsidie willen behouden en de eigen 
bijdragen in de gezondheidszorg, het 
schoolgeld en de onbeperkte hypotheek
rente-aftrek willen afschaffen . Als enige 
is de SP-achterban voor 100 procent tegen 
kernwapens . Ook de waardering voor de 
NAVO is bij SP' ers het kleinst. Het groot
ste verschil treedt op bij de vraag of we de 
VVD als regeringspartij willen meenemen 
naar de volgende eeuw. ' Ja ' zegt 95 pro
cent van de VVD-stemmers en slechts 22 
procent van de kiezers van SP en Groen
Links. 

1999: . .. 
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Bezettingsactie in Vught brengt landelijke discussie op gang 

De bezetting van De Stef
fenberg in Vught op 29 

december door de SP zal wei
nig Nederlanders zijn ontgaan. 
De actie baarde veel opzien in 
de landelijke media en ontlokte 
reacties uit het hele land. De 
boodschap was duidelijk: het is 
ontoelaatbaar dat mensen met 
geld de democratische besluit
vorming, in dit geval over de 
huisvesting van asielzoekers, 
kunnen ondermijnen. 
Uit angst voor mogelijke waar
devermindering van hun villa's 
kochten negen rijke Vughtena
ren namelijk voor het lieve 
sommetje van 3,7 miljoen 
gulden het leegstaande gebou
wencomplex De Steffenberg 
op. Om het zo weg te kapen 
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voor de neus van het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers 
(COA), dat met de gemeente in 
onderhandeling was om in het 
gebouw 320 asielzoekers te 
huisvesten. 
De heimelijke aankoop schoot 
bij de SP in het verkeerde keel
gat. Op de dag dat de aankoop 
bekend werd, gingen dertig 
SP' ers om tien uur 's avonds 
over tot bezetting van De Stef
fenberg . Tegelijkertijd drong 
Kamerlid Jan Marijllissen bij 
staatssecretaris Cohen van 
Justitie aan op wettelijke maat
regelen om herhaling te voor
komen. 
In een actiefolder die in Vught 
huis aan huis werd verspreid, 
gaf de SP te kennen dat het 

vinden van opvang voor asiel
zoekers een moeilijke procedu
re is die 'een gedegen en demo
cratische afweging vereist van 
argumenten voor en tegen het 
beschikbaar stellen van een 
bepaalde accommodatie'. Maar 
dat mensen met veel geld uit 
puur eigenbelang die democra
tische afweging naar hun hand 
kunnen zetten gaat te ver, aldus 
de SP-folder. Honderdveertig 
Vughtenaren en tientallen orga
nisaties uit de regio verklaar
den zich solidair met de actie 
en de eisen van de SP. 
Kon de Vughtse burgemeester 
De Graaf aanvankelijk 'nog 
wel begrip opbrengen voor de 
handelswijze van de negen 
bewoners', na de felle reacties 

fJjJ .nl 
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uit het hele land en met name 
van de SP vond hij ineens 'dat 
zoiets niet kan ' . En dus besloot 
het college van B en W om 
'toch maar' een gemeente
raadsvergadering over de kwes
tie te houden op 28 januari. 
Nico Heijmans van de SP
afdeling 's-Hertogenbosch, 
organisator van de bezetting, 
wil dat het college tijdens die 
vergadering verantwoording 
aflegt. 'Er moet duidelijkheid 
komen of de gemeente fouten 
heeft gemaakt. De fracties 
moeten de burgemeester aan de 
tand voelen en hun verontwaar
diging uitspreken. Ook dient 
bekeken te worden of de aan
koop nog teruggedraaid kan 
worden.' Heijmans is voorlopig 
tevreden over het resultaat van 
de bezettingsactie. 'Onze actie 
heeft een maatschappelijke 
discussie in gang gezet. Hope
lijk leidt die tot een verbetering 
van het beleid in Den Haag, 
zodat dergelijke praktijken in 
de toekomst niet meer kunnen 
gebeuren.' 

Op de bres voor 
ba bies 

Voorzitter Paul Jonas van 
de Zoetermeerse SP

fractie heeft aan de bel ge
trokken bij geneeskundig 
inspecteur Schicht van de 
provincie Zuid-Holland. Jonas 
is er verontwaardigd over dat 

steeds meer babies uit de 
Zoetermeerse wijk Palenstein 
niet meer op het consultatie
bureau komen. Deze zorgwek
kende situatie is ontstaan 
nadat het consultatiebureau 
van Palenstein, notabene een 
achterstandswijk, door bezui
nigingsmaatregelen werd 

gesloten. Ouders moeten nu 
een bureau in een andere 
wijk bezoeken, en veel van 
hen blijken dat niet te doen. 
Kinderen lopen daardoor inen
tingen mis en worden onvol

doende gecontroleerd op 
groei- en voedingsproblemen. 
Jonas wil dat de inspecteur 
ervoor zorgt dat het consulta
tiebureau snel weer terug

komt in Palenstein. 



Bewoners 
Usselstein storen 

zich aan zenderpark 

B
ij na zestig procent van 

de bewoners van de 

usselsteinse wijk Zender
park ondervindt overlast van 

de nabijgelegen middengolf

zenders. Dat blijkt uit een 
enquête die de SP-staten

fractie hield. Telefoons sto

ren, autoalarmen gaan spon
taan af en elektrisch bedien

de garagedeuren vliegen uit 

zichzelf open. Ook vermoed
de een kwart van de onder

vraagden een relatie tussen 

de zendmasten en klachten 
als hoofdpijn, geheugenver

lies, slapeloosheid en duize

ligheid. 
De gemeente heeft het pro

bleem volgens de SP over 
zichzelf afgeroepen door de 

woningen in Zenderpark -
die pas anderhalf jaar gele

den opgeleverd zijn - niet 

uit te rusten met ontsto

rlngsvoorzieningen. Bij de 
bouw was dat wél beloofd. 

Een oplossing zou nu zijn de 

radiostations die nu op de 
mlddengolf bij Lopik zitten, 

uit te faseren naar FM-fre
quenties die binnenkort 

vrijkomen. Hiervoor moet de 

Tweede Kamer dan bij het 
vaststellen van het Natio

naal Frequentieplan wel een 

stokje steken voor de plan

nen van voormalig minister 
Jorritsma van Verkeer en 
Waterstaat om de FM-fre

quenties te veilen aan com

merciële gegadigden. Eind 
van de maand komt het 

Nationaal Frequentieplan in 
de Tweede Kamer. SP-Ka
merlid Harry van Bommel 

heeft al kritische vragen 
voorbereid. 

Operatie Tankslag 

De SP-afdeling Voome
Putten heeft samen met 

een aantal bewoners de ge
meente Bernisse op de vingers 
getikt. Onderwerp is de sane
ring van ruim 300 ondergrond
se olietanks. Bernisse lanceerde 
in 1990 de Actie Tankslag, 
waarbij bewoners hun olietanks 
op kosten van de gemeente 
konden laten saneren. De sane
ring, waarbij de tanks met zand 
gevuld werden, mislukte echter 
jammerlijk doordat de gemeen
te haar eigen saneringsvoor
schriften niet heeft gehand
haafd. Bij een steekproef ble
ken maar liefst negen van de 
tien tanks niet schoon. Omdat 
er inmiddels een wettelijke 
verplichting is dat ondergrond
se olietanks voor 1 januari 
1999 gesaneerd moeten zijn, 
zouden de Bernissers nu als
nog zelf voor de kosten op
draaien . De gedupeerden ac
cepteerden dat niet, en richtten 
het Comité Tankslag 2 op dat 
de gemeente aansprakelijk 
stelde voor de mislukte sane
ring van 1990. Tot hun woede 
wees wethouder Van Gij zen 
namens de gemeente echter 
iedere verantwoordelijkheid af. 
Daarop werd de SP ingescha
keld. Kamerlid Remi Poppe 
kaartte de kwestie aan bij mi
lieuminister Pronk. Die ant
woordde dat gemeenten tot 1 
juni 2000 de kosten van her
nieuwde schoonmaakacties 
kunnen declareren van tanks 
die eerder met zand of schuim 
gevuld zijn. Op een druk be
zochte informatie-avond eisten 

de Bemissers - op voorstel van 
Remi Poppe - dat de gemeente 
een collectief saneringsplan 
opstelt, waarbij het comité 
actief betrokken wordt. 

Een 10 voor de 
leerkracht 

Geef je leraren en lerares

sen dit keer een vette 

10'. Die oproep verspreidde 

de SP op 15 december in 

30.000-voud op honderden 

middelbare scholen. De leer

krachten verdienen het cijfer 

'uitmuntend' door de staking 

van 16 december voor een 

goede CAO. De folder maakte 

de middelbare scholieren 

duidelijk waarom de staking 

van hun docenten nodig is: 

'Leraren hebben recht op een 

fatsoenlijk salaris en goede 

werkomstandigheden. Alleen 

dán kunnen ze jouw recht op 

een fatsoenlijk salaris en 

goede werkomstandigheden 

helpen waarmaken. 

In een tabel in de folder wer

den de verschillende salaris

ontwikkelingen sinds 1993 

aangegeven. In het onderwijs 

was de stijging van de sala

rissen met 7,9 procent het 

laagste. De onderwijsbonden 
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Geen sollicitatieplicht bij zorgtaak 

De rechtbank van 
Roermond heeft 

een besluit van de 
gemeente Horst ver
nietigd om de sollici
tatieplicht op te leggen 
aan een bijstandsge
rechtigde vrouw die 
voor haar bejaarde 
schoonmoeder zorgt. 

Piet Brauer 

Piet Brauer. De rech
ter verweet de ge
meente onzorgvuldig 
en stroperig handelen 
en oordeelde dat haar 
zorgtaken mevrouw 
Hesen vrijstellen van 
de sollicitatieplicht. 
De uitspraak kan 

In de zaak werd de vrouw 
bijgestaan door SP-advocaat 

volgens Brauer van 
groot belang zijn voor andere 
mantelzorgers in de bijstand. 
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B&W van EMMEN mag 
volgens de Wet op de 
Kansspelen geen li miet 
ste llen aan het aantal 
bingo's dat verenigingen 
organiseren. Dat bleek 
toen buurtvereniging Kla
zinaveen-West aan de be l 
trok bij de SP-Hulpdienst. 
De gemeente had een 
maximum van vijtien per 
jaar ingesteld. Dat brengt 
diverse veren igingen in 
moei lijkheden, omdat zij 
met de opbrengsten van 
bingo hun begroting slui
tend houden. 

HET WITGOEDFONDS blijft 
in Heerlen stof doen op
waaien. De felle reakties 
van de SP tegen de voor
genomen kortingen op 
deze vervangingskasten 
voor bijstandsgerechtigden 
waren voor Groenlinks
wethouder Simons aanlei
ding om één uur voor een 
raadsvergadering het voor
stel in te trekken . 'De 
regeling roept nog te veel 
vragen op', verklaarde de 
burgemeester. 

GEHEIMZINNIGDOENERIJ 
rond de verbouwing van 
het gemeentehuis is voor 
de SP in Ve ldhoven onge
oorloofd. B&W wilde de 
fracties via een schriftelij
ke enquête over de ver
bouwing late n beslissen. 
Volgens de SP moet hier
over juist een openbare 
discussie gevoerd worden. 

FELLE OPPOSITIE tegen 
het college van B en W 
leverde Hoogezands SP
raadslid Balt Lenders ge
nomineerd voor de plaat
selijke persprijs . Helaas 
voor hem was echter ook 
schaatskampioene Marian
ne Timmer genomineerd. 
En tegen haar kon Balt 
natuurlijk niet op. 
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Hoewel ze er zelf allang afstand van heeft geno· 

men, zal de naam Goedele Liekens voorlopig nog 

wel in verband worden gebracht met seks. Debet 

daaraan is de openhartige manier waarop de Bel· 

gische 'expert' het thema - inclusief taboes en 

degeneraties - voor de Nederlandse televisie 

bespreekbaar maakte. Menno Buch kan er een voor

beeld aan nemen! In een spraakmakende monoloog 

passeren achtereenvolgens nonnen, Jan Lenferink, 

miss-verkiezingen, Marc Dutroux, vrijgevochten 

Hollanders, emoties en de Golfoorlog de revue. 

Go edele 

'Gevoelens worden met te veel 
schroom en schaamte benaderd' 

Goedele Liekens is van huis uit 
klinisch psychologe. Met als spe
'cialisatie seksuologie (de weten
schap van de menselijke seksuali
teit). Tijdens haar studiejaren werd 
ze gekozen tot Miss België en die 
combinatie werd uiteindelijk de 
opstap tot een carrière bij de (Bel
gische en Nederlandse) televisie. 
Hier kennen we 'Goedele' vooral 
door haar openhartige seks-talk· 
shows. 

Tot m'n achttiende heb ik 
bij de nonnen op school 
gezeten. Daar ben ik be
paald niet af gekomen als 

voorstander van dat soort opvoeding. Je hele 
persoonlijkheid wordt er onderdrukt - na
denken mocht niet, laat staan vragen stellen! 
Ze wilden een volgzaam meisje van je ma
ken, met als hoogste ambitie een baan in het 
onderwijs. Want dan ben je tenminste nog 
stichtend met kindjes bezig! Dat is nog niet 
zo lang geleden, maar het lijkt wel een ver
haal uit de vorige eeuw. We sliepen in cham
brettes die van boven open waren. Om zes 
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uur werd je gewekt met een belletje en dan 
moest je de deur openzetten en op je knieën 
drie weesgegroetjes en een onzevader bid
den. Hardop. Ondertussen liep een non door 
de gangen en riep 'Ik hoor niks!' Die stem 
is me tot nu toe bijgebleven. Op een gege
ven moment had ik het wel zo'n beetje ge
zien bij die katholieken. Misschien is mijn 
latere carrière een zoete wraak! 
Dat ik psychologie ging studeren was ge
woon toeval. De specialisatie seksuologie is 
pas gekomen toen ik al afgestudeerd was en 
een baan had. Mijn eerste televisiewerk -
een praatprogramma voor de V ARA, onder 
de originele naam 'Goedele' -kwam ook al 
toevallig tot stand. Toen ik Miss België 
werd, studeerde ik nog en werkte ik in de 
gevangenis met levenslang-veroordeelden. 
Dat vond Jan Lenferink een interessante 
combinatie en hij nodigde mij uit voor zijn 
talkshow RUR. Enkele dagen later belde de 
VARA met de vraag of ik een programma 
wilde presenteren. Een snotneus van vieren
twintig zonder ervaring! 

Over Miss-verkiezingen bestaat een onge
nuanceerd beeld. Natuurlijk moest ik ook in 
badpak over een podium lopen - wat ik ver
schrikkelijk vond - maar ik was zeker niet 
het mooiste meisje. Andere dingen speelden 
ook een rol. Juist de contradictie tussen die 
Miss-verkiezing en mij als persoon was re
den voor alle media-aandacht destijds . Was 
dat niet gebeurd, dan had ik niet gezeten 
waar ik nu zit. Ik kom uit een heel beschei
den milieu en het zou nooit bij mij zijn op
gekomen bij de TV te gaan werken. 
Sinds Veronica begon met Sex voor de Buch 
heb ik totaal geen zin meer in een seks-pro
gramma. Ik hoor helemaal niet bij dat genre 
en ten tweede zou ik niet weten hoe zo'n 
programma eruit moet zien zonder dat ge
forceerde het-mag-vooral-niet -op-B uch-lij
ken. Het klimaat is een beetje verziekt. Maar 
ik vind het ook té makkelijk om Menno 
Buch zomaar af te schieten. Ik denk liever 
na over de kijkers. Waarom willen ze dit al
lemaal zien? Mensen laten zich blijkbaar 
graag verbazen en dus wordt er steeds meer 
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naar extremen gezocht. Zo kijk ik ook naar 
de consumentenkant van prostitutie. Na-

1. ·k 1·s dat de ultieme uitbuiting van 
W~ij . 
vrouwen. Maar mijn interesse gaat meer mt 
naar de mannen die daar gebruik van maken. 
Waardoor denken zij dat nodig te hebben en 
wat hebben ze daaraan? Een meisje betalen 
om uw zak leeg te laten kloppen , is niet wat 
ik versta onder een goede seksualiteitsbele
ving. Wellicht is het een naruurlijke behoef
te. Maar hoe gestoord ben je daar genot aan 
te beleven, als je weet dat een meisje piep
jong is, uitgebuit wordt en mogelijk tegen 
haar wil in een bordeel verblijft? 
Ik denk dat veel dingen in het leven uitein
delijk om seks draaien . Om aantrekkelijk
heid en het spel van versieren en versierd 
worden. Misschien gaat het zelfs nog verder. 
Ik denk weleens, dat als Saddam Hoessein 
op tijd was gecastreerd, er nooit een Golf
oorlog zou zijn uitgebroken! 
Al onze basisbehoeften worden vercommer
cialiseerd. Eten, wonen, drinken, veiligheid 
en seks dus ook. Er zal wel een tegenbewe
ging komen waarin mensen terug willen 
naar het intieme, naar het gevoel. Jongeren 
gaan al op een veel toffere manier met seks 
om dan dertigers , veertigers . Veel minder 
daad- en prestatiegericht. Zij kunnen uren
lang bij elkaar liggen zonder aan het ont
stoppingswerk te beginnen. Helemaal geen 
seks of geen seks voor het huwelijk is weer 
een ander extreem, dat lijkt me niks. Je zou 
vóór een huwelijk eerst verplicht wat moe
ten experimenteren. 
Het taboe rond de tchnische kant van seks is 
in Nederland opgeheven. Maar over de ge
voelskant is nog steeds veel onbespreek
baar. Ik wil juist die kant opzoeken. Mensen 
die gestoord met seksualiteit omgaan, blij 
ken heel restrictief te zijn opgevoed. Zoals 
Dutroux. Een groot gevaar schuilt in de 
reactie: verstop maar alles wat met seks te 
maken heeft, want dan bestaat het niet. Fi
guren die zulke misdaden begaan, zijn juist 
degenen die met zware taboes werden groot
gebracht en echt niet de snelle boys die al op 
hun vijftiende meisjes versierden. 
Toen ik in Den Haag bij de Rutgers Stich
ting werkte, verbaasde ik me vaak over 'die 
vrijgevochten Hollanders '. Ik dacht dat ze 
alles over seks wisten. Toch kreeg ik daar 
meisjes op therapie die geen idee hadden 
hoe hun lichaam eruit zag en jongens die 
geen idee hadden hoe ze eraan moesten be
ginnen. In België bestaat geen Rutgers 
Stichting. De hulpverlening is bij ons niet zo 
ver ontwikkeld. Dat komt omdat Vlamingen 
z~ weinig met hun innerlijk bezig zijn. So
Wieso is de geestelijke gezondheidszorg in 
Vlaanderen vreselijk. Ik kan me daar mate
loos over opwinden. Ik krijg honderden 

brieven en telefoontjes van mensen die ternesta 
of valium slikken, jaar in jaar uit op voor
schrift van hun huisarts. Of ik word 
benaderd door mensen die zelf
moordpogingen hebben onder
nomen, in de crisisopvang te
rechtkwamen en daar dagen 
achtereen niemand anders za
gen dan een verpleegster die 
's avonds een pilletje kwam 
brengen. En dan schrik
ken we nog als iemand 
een geweer pakt en zijn 
gezin uitmoordt! Men
sen sméken om hulp 
maar kunnen ner
gens terecht. Het 
probleem wordt nu 
gemedicaliseerd , 
maar dat kost zeker 
zoveel als een goede 
geestelijke gezond
heidszorg. De lob
by van het grote 
geld, van de far
maceutische in
dustrie, speelt 
daarin een be
langrijke rol. Die 
zit echt niet te 
wachten op be
tere preventie. 
Ik zal altijd 
bezig blijven 
met de emo
tionele of rela
tionele aspec
ten van het 
leven. In mijn 
huidige talk
show voor de 
Belgische TV, heb 
ik veel meer aan mijn 
opleiding dan in die seks
programma's . Mijn inter
view-stijl, steeds maar doorvra
gen, is heel on-Vlaams. Als mensen 
zeggen dat ze ergens bang voor zijn, is 
dat voor de meeste interviewers een sig
naal om ergens anders over te beginnen. 
Voor mij is dat juist het begin. Ik wil weten 
waar ze dan precies bang voor zijn en waar
om. Vlamingen vinden dat oppervlakkig, 
omdat het over gevoelens gaat. Bij ons is 
het pas intellectueel om te vragen 'hoe zit 
dat dan rechtshalve'. Daar verzet ik me heel 
sterk tegen, want we benaderen alles wat met 
gevoelens te maken heeft, met te veel schroom 
en schaamte benaderen. Heel 
wat mensen zouden beter af 
zijn als ze wat normaler met 
emoties omgingen. 
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TRIBUNE 1 

De farmaceutische indus
trie heeft een dikke vinger 
in de pap van de gezond· 
heidszorg. Zij regisseert in 
hoge mate het onderzoek 
naar nieuwe geneesmidde· 
len, beïnvloedt het voor
schrijfgedrag van huisart· 

sen, probeert patiëntenver
enigingen te paaien en 
soms zelfs rechtstreeks 
(verboden) reclame naar pa· 
tiënt te maken. Zo'n 750 
milj e ulden gaat er om in 
dez m rketingactiviteiten. 

ële belangen zijn 
enorm. SP-Kamerlid 

wil paal en perk 
aan de invloed van 

mmercie in deze tak 
an de zorg. 
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ij verreweg de meeste ge
neesmiddelenonderzoe
ken in academische zie
kenhuizen is de farmaceu
tische industrie opdracht
gever of sponsor. In alge

mene ziekenhuizen ligt de regie van het Of!
derzoek nog vaker in handen van die bedrij
ven.' Deze onthullende uitspraak komt van 
secretaris F. van Agt van de medisch
ethische toetsingscommissie (METC) van 
het Nijmeegse Radboud ziekenhuis. Jaar
lijks passeren zo'n 250 onderzoeken ter 
goedkeuring zijn bureau. Van Agt: 'Deze 
sturing van de industrie heeft als nadeel dat 
vooral medicijnen ontwikkeld worden die 
commercieel interessant zijn. Ziektes waar
aan maar weinig mensen lijden of pillen 
waarmee weinig winst te behalen valt, zijn 

voor hen niet interessant.' Onderzoek naar 
onrendabele medicijnen en naar therapieën 
waarmee helemaal niets te verdienen valt -
zoals operatie-technieken of het beschrijven 
van ziekteprocessen - wordt enkel uitge
voerd in de academische ziekenhuizen. Hun 
budget daarvoor is echter beperkt en het 
doen van betaald onderzoek voor de indus
trie is dan ook een manier om het hoofd bo
ven water te houden. ' 
Van Agt: 'Afhankelijkheid is misschien een 
té sterk woord. Maar in zekere mate is daar 
toch sprake van als een ziekenhuis voor ei
gen onderzoek indirect de financiering van 
de industrie nodig heeft.' Volgens Van Agt 
heeft dit onder andere tot gevolg dat 
onderzoek waarvan maar zeer de vraag is of 
het nieuwe kennis oplevert, niet snel door 
een ziekenhuis wordt afgewezen. Zoals on-
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derzoek naar zogenaamde me-too prepara
ten en seeding trials. Een me-too preparaat 
is een medicijn met dezelfde werking als 
een bestaand middel, maar dat een andere 
fabrikant - met minimale toevoeging -
eveneens in de handel wil brengen. Seeding 
trails zijn onderzoeken die vooral tot doel 
hebben een middel ' in de markt te zetten'. 

'De industrie publiceert zelden 
over onderzoeken, wat in de 

wetenschap toch een vereiste is' 

Ook huisartsen werken vaak mee aan onder
zoek naar de werking van geneesmiddelen. 
Zij melden bijwerkingen van medicijnen 
aan de stichting LAREB, een door de over
heid en de beroepsgroep ingesteld orgaan 
dat geneesmiddelen evalueert nadat ze op de 
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markt zijn toegelaten. Directeur Grootheest 
'LAREB betaalt daar niets voor. Wij be
schouwen het gewoon als onderdeel van een 
goede beroepsuitoefening dat huisartsen bij
werkingen van medicijnen doorgeven. ' 
Vaak wordt soortgelijk onderzoek echter 
door de industrie opgezet. Het wetenschap
pelijke nut daarvan wordt door ongeveer ie
dereen - behalve de industrie - emstig in 
twijfel getrokken. Grootheest 'Zij publice
ren zelden over hun bevindingen, wat in de 
wetenschap toch een vereiste is.' 
Vorig jaar kwam pillenfabrikant Merck 
Sharp & Dohme in het nieuws met zo' n om
streden onderzoek. MSD gaf huisartsen die 
aan migrainepatiënten het MSD-middel 
Maxalt voorschreven (in plaats van het al 
langer bestaande Imigran van concurrent 
Glaxo Welkome) 75 gulden 'vergoeding' 
voor het invullen van een formulier. De heer 
Decoz van BICOM, een marketingbureau 
voor de farmaceutische industrie: 'Als een 
huisarts betaald wordt omdat-ie een formu
lier invult, dan is daar niets mis mee. Dat is 
dan een ervaringsonderzoekje zonder al te 
veel wetenschappelijke waarde. Maar het 
onderbouwt wel weer eens bij die arts dat dit 
middel minstens even goed is als Imigran. Je 
genereert daarmee ook voorschrijving van 
jouw middel aan patiënten, die vervolgens 
trouw zullen zijn aan dat merk. En zo' n on
derzoek onder 500 huisartsen is tevens een 
goed verkoopargument. Het levert dus wel 
degelijk wat op voor de industrie. Het is een 
seeding trial, dat is het zeker. Maar so what? 
Ik heb er geen bezwaar tegen om op deze 
manier gaten in de markt te kopen. ' 
De landelijke huisartsenvereniging LHV is 
minder gecharmeerd van de seeding trials: 
'Wij adviseren onze leden om niet mee te 
doen als het geen echt medisch weten

schappelijk onderzoek is. Maar ja, wij 
kunnen onze leden dat niet dwingend 

voorschrijven' . 

Jaarlijks wordt naar 
schatting 750 miljoen 

uitgegeven aan 
agressieve marketing 

Huisartsen liggen ook op 
andere manieren 'onder 

vuur' van de farmaceu-
tische industrie. Art

senbezoekers besto
ken de voorschrijvers 
met reclame en heb-

ben een hele batterij smeer
middelen ter beschikking. 
Fulco Seegers van de 
LHV vindt dat het tegen
woordig wel meevalt: 'Ze 
hebben wel wat relatie
geschenken bij zich, 
maar dat is heel onschul
dig. Een pen, een agen
da, gewoon een aardig
heidje. Dat is normaal 

ciers in eigen zak kan ste
ken, is het voor die apothe
ker zinvol om de huisartsen 
in zijn omgeving zoveel 
mogelijk hetzelfde te laten 
voorschrijven. Dan kan hij 
groter inkopen met een leuke 
korting. De gemiddelde huis
arts heeft onvoldoende infor

matie en wetenschappelijke 

in het zakenleven en 
ook een huisarts is een 
ondernemer. ' 
Toch besteedt de far
maceutische industrie 

interessant 

onderbouwing om dat te weer
staan. Met het FTO maakt de 
apotheker z' n eigen toko meer 
rendabel. Dat is gewoon onderne
merschap en de rol van de heden-
daagse apotheker in Nederland fs 
die van ondernemer: een verkoper naar schatting tien pro-

cent van haar budget aan 
reclame en meer dan twaalf 
procent aan agressievere vormen van 
marketing. Zo'n 750 miljoen gulden, die 
toch niet alleen aan 'aardigheidjes ' kunnen 
opgaan. Marketingman Decoz: 'Als er 
meerdere medicijnen zijn met dezelfde wer
king, is het klinisch niet meer van belang 
welk product de buisarts kiest. In zo'n geval 
gaat de relatie tussen de rayonmanager (de 
artsenbezoeker- red.) en de voorschrijven
de arts een rol spelen. En natuurlijk heeft het 
dan invloed dat je zo' n arts eens uitnodigt 
voor het bijwonen van een congres of een 
lezing. Daar zijn allerlei dingen denkbaar, in 
alle lagen en niveaus van beïnvloeding.' 

'De rol van de hedendaagse 
apotheker is die van ondernemer: 

een verkoper van medicijnen' 

Om tegenwicht te bieden aan de overvloed 
van commerciële 'informatie ' van artsen
bezoekers, verenigden huisartsen en apothe
kers zich in het Farmaco Therapeutisch 
Overleg (FTO). Daarin bespreken zij wer
king en bijwerking van geneesmiddelen, 
meestal onder leiding van de apotheker. 
Maar ook hier hebben artsenbezoekers in
middels een voet tussen de deur gekregen. 
Decoz: 'Een goede rayonmanager krijgt de 
gelegenheid om zijn producten te presente
ren tijdens zo'n FTO. Of hij zorgt ervoor 
dat-ie de deelnemers vooraf goed voorlicht 
met literatuur over het product dat hij wil 
verkopen.' Maar ook zonder die vertegen
woordiger ziet Decoz commerciële belan
gen een rol spelen in het FTO: 'Sinds het 
nieuwe vergoedingensysteem voor apothe
kers, waarbij hij kortingen van de leveran-
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van medicijnen. Ik vind dat ook niet 
ongeoorloofd.' 

'Ik kreeg een 
vliegticket, een hotel met een 
aantal sterren en een uiterst 

aangenaam verblijf' 

Over zogenaamde congressen als smeer
middli-1 in de relatie tussen industrie en voor
schrijvers, kan ook gepensioneerd internist 
dr. A. Kerst meepraten: 'Ik heb talloze, echt 
talloze, van dit soort congresbezoeken aan
geboden gekregen. Wetenschappelijk stel
len die niet veel voor. Er wordt geen directe 
tegenprestatie van je verlangd, alleen wat 
goodwill: Als er twee gelijkwaardige pro
ducten op de markt zijn, neem dan die van 
ons. Slechts één keer heb ik aan zo' n con
gres meegedaan, vlak voor het beëindigen 
van mijn praktijk. Ik kreeg een vliegticket, 
business class, een hotel met een aantal ster
ren en een uiterst aangenaam verblijf. Daar 
hoefde ik niks voor terug te doen. Ik heb ze 
nog verteld dat ze aan mij niets zouden ver
dienen, omdat ik op het punt stond op te 
houden met werken. Maar dat maakte ze 
niets uit. Ze hebben gewoon een budget 
voor dit soort zaken. ' 
Decoz legt uit waarom 'zijn' industrie der
gelijke congressen belegt. 'Vooral in de 
introductiefase van een nieuw geneesmiddel 
is dat van belang. Je nodigt specialisten of 
huisartsen uit te komen luisteren naar een 
paar wetenschappelijke kopstukken. Het 
gaat heel specifiek over het gebied van jouw 
product, maar je laat het doen door een ge
respecteerd opinion-leader.' 
Ook bij de verplichte nascholing van artsen 
komt de industrie om de hoek kijken. Dokter 
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Kerst: 'Kosten van serieuze congressen en 
bijscholingen zijn erg hoog. De beroepsver
enigingen kunnen dat niet betalen, dus lukt 
het niet zonder sponsoring van de industrie. 
Maar waarom doet die industrie dat? Iedere 
arts denkt van zichzelf dat-ie niet gevoelig 
is voor beïnvloeding, maar als het niet 
rendeerde, zou de industrie zich al lang 
teruggetrokken hebben. Er blijft altijd iets 
hangen, al is het maar naamsbekendheid. De 
meeste artsen zijn daar nogal naïef in.' 
De Landelijke Huisartsen Vereniging toetst 
de nascholingen alvorens een accreditatie te 
geven. Woordvoerder Seegers: 'Het is de 
sponsors niet toegestaan reclame te plaatsen 
op lesmateriaal of in de lesruimte. Maar een 
standje in de hal mag best.' 

Glaxo Wellcome Is 
toevallig de enige sponsor van de 

Nationale Hoofdpijnlljn ... 

Hoewel publieksreclame voor recept
geneesmiddelen verboden is, trekt de farma
ceutische industrie zich daar niet altijd even
veel van aan. De marketing speelt zich vaak 
af in het grijze gebied tussen enerzijds voor
lichting en sponsoring en anderzijds ordi
naire reclame. Zo'n grensgeval is bijvoor
beeld de 'Nationale Hoofdpijnlijn' . Dit 
gratis nummer biedt - in tegenstelling tot 
wat men zou verwachten - geen telefoni
sche informatie over hoofdpijn. Wel krijgt 
de beller desgewenst een stapel brochures 
toegestuurd, waaronder het boekje 'Hoofd
pijn?!' van dr. Bomhof Het enige middel 
tegen migraine dat erin genoemd wordt, is 
Imigran en de werking daarvan wordt uit
gebreid beschreven en geprezen. Imigran 
wordt gemaakt door Glaxo Wellcome, toe
vallig ook de enige sponsor van de Nationa
le Hoofdpijnlijn ... 

Een vergelijkbaar geval was de folder 'Le
ven met pijn' van de Reuma-patiëntenbond. 
Hierin werd Mebutan in het zonnetje gezet, 
een product van sponsor Smithkline Bee
cham Farma BV. Volgens me-
vrouw Gootsen van 
de patiënten-
bond is de 

De vijf 'medicijnen' 
van Agnes Kant 

ZO WORDT DE 
PILLENBRANCHE GEZOND 
'Volgens ons is er een aantal harde en vooral heel duidelijke maatregelen nodig om 
een halt toe te roepen aan de wantoestanden rond de ontwikkeling en marketing 
van med icijnen,' zegt SP-Tweede-Kamerlid Agnes Kant. 'Minister Borst heeft te veel 
gerekend op zelfregulering van de farmaceutische sector. Ze erkent nu zelf dat dat 
niet voldoende is.' In november vorig jaar publiceerde Kant een vijftal 'medicijnen ' 
om de pil lenbranche gezond te maken. 'Ten eerste moeten er drastische maatrege
len genomen worden om reclame-uitingen van de industrie zoveel mogelijk terug te 
dringen. Daarnaast moet het bestaande verbod op publieksreclame scherper ge
controleerd worden,' aldus Kant. Haar derde medicijn voorziet in het uitbannen van 
de commerciële artsenbezoeker: 'Artsen moeten objectief worden voorgelicht over 
medicijnen en dat kan niet door vertegenwoordigers van de industrie zelf.' Ook aan 
de grote betrokkenheid van farmaceutische bedrijven bij cursussen en nascholing 
voor artsen wil ze een einde maken. Als laatste medicijn ziet het Kamerlid een 
grotere rol van de overheid in de regie van het geneesmiddelenonderzoek: ' Er zou 
een Nationaal Fonds Geneesmiddelenonderzoek moeten worden opgericht, waar
aan de industrie financieel bijdraagt. Dat fonds stelt vast welke onderzoeken ge
wenst zijn en verdeelt die zelf over universiteiten en ziekenhuizen. Daarmee wordt 
een einde gemaakt aan commercieel interessant, maar klinisch zinloos onderzoek 
en aan de seeding trials, de nep-onderzoeken die alleen maar tot doel hebben een 
middel ' in de pen' van de arts te krijgen.' 
Minister Borst van Volksgezondheid reageerde overwegend positief op de voorstel
len van de SP. In een vraaggesprek met de Volkskrant liet ze weten dat 'het vrije
marktmechanisme de kosten in de gezondheidszorg geweldig opjaagt'. Agnes Kant: 
'Wij zu llen niet nalaten haar daaraan te herinneren en met concrete voorstellen te 
blijven komen om de economische belangen van de industrie uit de gezondheids
zorg te halen.' 

strengere richtlijnen over reclame. De in
dustrie blijft ons toch wel sponsoren, omdat 
die gebaat is bij goed geïnformeerde patiën
ten, zonder dat wij hen enig publicitair voor-

deel hoeven te bieden. ' 
Duidelijk over de 

schreef gaat 
Schering Ne

folder in
middels uit 
de roulatie. 
'Eigenlijk 
zijn 

zicli af in~: het grijze 
derland BV. 
Op de web
site van 
deze firma 
wordt on
der het 
hoofdstuk 

'informatie voor patiënten ' uitgebreid recla
me gemaakt voor het MS-middel Betaferon. 
Hoewel dat een bijzonder zwaar medicijn is , 
maakt Schering op Internet geen melding 
van contra-indicaties en gaat ze amper in op 
de mogelijke bijwerkingen ('in het begin 
kan de patiënt geconfronteerd worden met 
huidreacties op de injectieplaats en griep
achtige symptomen') . Marketing-woord
voerder mevrouw Hermes kon echter geen 
antwoord geven op de vraag of Schering 
niet weet dat dit soort pubheksreclame ver
boden is. 'Ik zal die vraag aan de directie 
voorleggen, maar die is momenteel met va
kantie ... ' • 

ook 
wij 
wel 

blij met die 
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22.000 gele kaarten voor IKEA: Nu de rode? 

I n het kader van de actie 
'IKEA Family: soms wel 

héél erg jong' togen op 23 de
cember dertig SP-actievoerders 
naar het IKEA-filiaal in de 
Amsterdamse Bijlmer. Daar 
zouden 's avonds door Kamer
lid Rerni Poppe 22.000 Gele 
Kaarten tegen het gebruik van 
kinderarbeid aangeboden wor
den aan de IKEA-directie. Het 
werd een spannend avondje. 

der van IKEA bij de hoofdin
gang. Minzaam nam hij de 
Gele Kaarten in ontvangst. 

niet te kopen.' 
De reactie van 
IKEA laat nog 
op zich wach
ten, maar in
middels gaf de 
meubelgigant al 
haar medewer
kers een cursus 
in het 'klant
vriendelijk' beantwoorden van 
vragen over kinderarbeid ... 

Exposities in nieuw 
Rotterdams 

afdelingspand 

N a jarenlang bij het lande
lijk secretariaat te heb

ben ingewoond, ging op zon
dag 10 januari de SP-afdeling 

Rotterdam 'op zichzelf wo
nen'. De afgelopen maanden 
hebben vrijwilligers het pand 
gebruiksklaar gemaakt. Jan 

Marijnissen verrichtte de 
laatste handeling. Hij schroef
de het uithangbord aan de 
gevel. Naast kantoorruimtes 
omvat het pand een multi
functionele zaal, waar de 
cultuurwerkgroep van de 
afdeling een doorlopend pro

gramma met film, discussie, 
muziek en exposities gaat 

presenteren. 

De eerste 
exposant is 
kunstenaar en 
SP-bestuurder 

Hans van 
Leeuwen. Zijn 
doeken zijn 
tot eind janua
ri te bezichti

gen aan de Agniesestraat 
nummer 36 a. 

In de twee uur die aan de over
handiging voorafgingen, onder
tekenden nog eens 600 IKEA
klanten een Gele Kaart. Onder
tussen werd men bij de meubel
gigant steeds zenuwachtiger. 
Eerst kwam de mededeling dat 
er bij de aanbieding van de 
kaarten geen pers aanwezig 
mocht zijn. Enkele ogenblikken 
later kwam men weer op dat 
besluit terug. Vervolgens werd 
de actievoerders de toegang tot 
het gebouw geweigerd en ver
wees men de SP' ers naar een 
achterdeurtje. Rerni Poppe 
hield echter voet bij stuk. Een 
klein halfuurtje later meldde 
zich eindelijk een woordvoer-

De SP heeft IKEA enkele we
ken de tijd gegeven om in te 
gaan op de eis: garanties dat 
aan IKEA-producten geen 
kinderarbeid meer te pas komt. 
SP-actiecoördinator Chris van 
Heumen: 'We willen dat IKEA 
stopt met het gebruik van kin
derarbeid en levensgevaarlijke 
werkomstandigheden bij de 
vervaardiging van haar produc
ten in met name Zuidoost-Azië. 
We eisen dat IKEA daartoe net 
als bijvoorbeeld Carpetland en 
Webkamp met zgn. RUG
MARK-keurmerken gaat wer
ken. Die 22.000 Gele Kaarten 
zijn een waarschuwing van 
evenzovele klanten. Als IKEA 
niet op die waarschuwing in
gaat, volgt logischerwijs een 
Rode Kaart en gaan we de actie 
opvoeren. Te denken valt aan 
een kopersstaking, waarin we 
mensen vragen om bepaalde 
IKEA-producten, waarvan we 
zeker weten dat er kinderarbeid 
aan te pas is gekomen, gewoon 

Nieuwe flexwet pakt verkeerd uit 
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De nieuwe wet Flexibiliteit 
en Zekerheid is een on

ding. Dat concludeert de SP
Friesland na een onderzoek 
onder 15 uitzendbureaus . De 
wet geeft uitzendkrachten na 
verloop van tijd recht op een 
vast dienstverband. Dat lijkt 
mooi. Maar de praktijk is 
volgens de onderzoekers heel 
wat minder fraai. Hanny Leh
mann: 'Vlak vóór de wet op 1 
januari inging zijn veel uit
zendkrachten ontslagen, om te 
voorkomen dat het uitzendbu
reau ze een vast dienstverband 
moest aanbieden. Ook geven 
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uitzendbureaus toe dat ze 
strenger gaan selecteren en 
juist de mensen met de slecht
ste positie op de arbeidsmarkt 
eerder ontslaan of helemaal 
niet meer aannemen. ' Het SP
rapport is op 12 januari aange
boden aan directeur Sikkema 
van de regionale arbeidsvoor
ziening in Friesland. Leh
mann: 'Wij willen op heel 
korte termijn een uitgebereider 
onderzoek naar de gevolgen 
van de wet, zodat hij al aange
past kan worden voordat de 
overgangsregeling op 1 juli 
afloopt.' 
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SP verwacht forse winst in verkiezingsjaar 1999 

De grote winst van 1998 moet een pas
send vervolg krijgen in het nieuwe 

verkiezingsjaar 1999. Dat besloot de Partij
raad van de SP in haar vergadering van 
december. Dit jaar gaan de stembussen 
open voor de Provinciale Staten en het 
Europees Parlement. Verder kiezen de 
Statenleden een nieuwe Eerste Kamer en 
zijn er in West-Brabant raadsverkiezingen, 
waaraan de SP meedoet in Tilburg, Breda, 
Roosendaal, Bergen op Zoom en Dongen. 
Bij de Statenverkiezingen is de SP van de 
partij in Groningen, Overijssel, Gelder
land, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, 
Brabant en Limburg. In de andere provin
cies wordt op dit moment voorrang gege
ven aan het versterken van de plaatselijke 
afdelingen. De Partijraad besloot dat er 
spraakrnakende campagnes komen, waarbij 
voortgeborduurd wordt op de uitstekende 
ervaringen van vorig jaar. Het straatbeeld 
zal dus weer rood zien van de tomaten, er 
komen kleurrijke verkiezingskranten, ra
dio en tv worden ingezet en de Kamerle
den zullen met werkbezoeken de provincia
le campagnes ondersteunen. Bijzondere 
aandacht zal gevestigd worden op de sa
menstelling van de Eerste Kamer. Met 
'asbest-advocaat' Bob Ruers als bjsttrekker 
en de jongste senator-in-spé ooit, het Leid
se gemeenteraadslid Driek van Vugt, be
schikt de de partij over aansprekende kan
didaten die een extra kunnen reden zijn om 
bij de Statenverkiezingen SP te stemmen. 
In een aantal provincies wordt de kans op 
méér statenzetels nog versterkt doordat de 
SP daar een lijstverbinding aangaat met 
GroenLinks. De Partijraad gaf hiervoor in 
december het groene licht en inmiddels is 
her en der overeenstemming bereikt met 
GroenLinks. Een lijstverbinding heeft 
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uitsluitend betekenis op het moment dat de 
stemmen geteld worden. Doordat de rest
stemmen bij elkaar opgeteld worden, is de 
kans veel groter dat één van de deelnemen
de partijen een restzetel krijgt. En die kan 
beter bij ons of bij Groenlinks terechtko
men dan bij de VVD, vindt de Partijraad. 
Tot lijsttrekker bij de Europese verkiezin
gen is Erik Meijer gekozen. Hij is momen
teel al nauw betrokken bij de uitbouw van 
de internationale contacten van de SP. 
Naar verwachting van het Partijbestuur 
moet met een goede campagne en bij de 
stijgende populariteit van de SP (het NIPO 
peilt inmiddels zes zetels in de Tweede 
Kamer) een groei binnen handbereik liggen 
naar 20 tot 30 statenzetels (nu 12), drie 
Eerste Kamerzetels (nu één) en één Euro
pese zetel (nu nul). 

'Jongeren horen ook op het 
hoogste politieke niveau' 

E en negentienjarige als senator? 
Dat is nog nooit vertoond. En dus 

moest Driek van Vugt (nu nog 18) zijn 
opwachting maken in tal van radio- en tv
uitzendingen. De student Politicologie 
bleef er nuchter onder. 'Het is helemaal 
niet zo bijzonder dat een jonge politicus 
een zetel bezet in hét bolwerk van siga

ren rokende, jenever drinkende grijze 
heren', legde Driek uit voor de VPRO
radio. 'Het is juist bijzon
der dat het nooit eerder 
is gebeurd. Jongeren 
horen ook op het hoog

ste niveau van de poli
tiek thuis'. En op de 
vraag wat hij in de Se
naat van plan is, kwam 
vastberaden als ant-

Driek van Vugt 

woord: 'De sociale tweedeling zo hoog 

mogelijk op de politieke agenda zetten, 
stevig in debat gaan over de wachtlijs
ten in de gezondheidszorg en de afbraak 
van de studiefinanciering aankaarten'. 
Driek staat tweede op de SP-lijst voor de 
Eerste Kamer en is er daardoor zo goed 

als zeker van dat hij daadwerkelijk een 
plaats krijgt in de nieuwe Senaat. 
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'Ik wil dat mijn kinderen hier veilig 
kunnen fietsen. Met al die verschillen
de culturen op straat zou ik dat niet 

meer durven toestaan. ' 

stand-up comedian 
Raoul Heertje 

'Ik mag over joden grappen maken, 
want ik ben zelf joods. Als ik vertel 
dat ik geen zak geloof van dat verhaal 
dat die joden die weggingen uit Egyp
te veertig jaar door de woestijn zwier

ven, omdat elke jood die drie minuten 
moet lopen een taxi neemt, dan mag 
ik dat. Als jij dat zegt, is het linke 
soep.' 

Marcel van Dam oud-staatssecreta
ris VROM 

'Ik verdenk veel mensen in de milieu
beweging van een ideologisch verlan
gen naar Zeeuws Meisje.' 

schrijfster 
Mies Bouhuys 

'Jezus, de man van Nazareth, vind ik 
een briljante figuur. Een revolutionair, 

toch?' 

Arjo Klamer econoom 

'We moeten niet gek opkijken wan
neer de monetaire unie ten prooi valt 

aan politieke chaos.' 

cabaretier 
Youp van 't Hek 

'De varkensboeren kunnen nu ook een 
advertentie plaatsen met: Ga niet 

naar Youp van 't Hek in het theater. 
Dat is de grote vrijheid. ' 

politicoloog, 
Ir 'f' 1111 D'JI!! if bestuurslid PvdA 

'Als politicus moet je eelt op je ziel 
hebben. Maar Tineke (Netelenbos, 
minister van Verkeer en Waterstaat -
red.) gaat door het leven met scheer

mesjes op haar ellebogen.' 

Bronnen: HP/De Tijd, Milieudefensie, 

Hervom1d Nederland, de Volkskrant, 

RTL-Nieuws, de Gelderlander 
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Was Remi Poppe de schrik van de Botlek, in de jagerswereld kun

nen ze zijn nieuwe collega Harry Voss {rechts op de foto) wel 

schieten. Sinds kort is hij aangetreden als extra ogen en oren van 

het Kamerlid in 'het veld'. De grootste liefde van Voss is de natuur 

en zijn grootste afkeer de plezierjacht. Zo gaat hij regelmatig de 

Veluwe op om het plezier van menig jager te vergallen. De Tribune 

trok de kaplaarzen aan en ging mee. 

Vroeg 's morgens verzamelen de activisten 
van de SP en De Faunabescherming (voor
heen Kritisch Faunabeheer) zich op een par
keerplaats in de bossen tussen Nunspeet en 
Epe. Gisteravond kwam de tip binnen dat er 
vandaag een drijfjacht zou plaatsvinden. Na 
een dik uur baggeren over modderige zand
paden is er echter nog geen jager in zicht. 
Dan gaat de GSM. 'Ze zijn gesignaleerd,' 
roept Voss . Na een sprintje zien we ze zitten 
aan de kant van de weg, op hun opvouwbare 
driepootkrukjes. Vlakbij staat een politie
busje met twee agenten. Op Voss ' vriende
lijke 'goedemorgen' wordt niet of grom
mend gereageerd. Tussen de bomen loopt 
een twintigtal drijvers in gele regenpakken 
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van de ene naar de andere kant van het per
ceel. Een enkele ree vlucht weg. Onnodig, 
want die mag niet geschoten worden in een 
drijfjacht. Zwijnen wel. Die worden recht
streeks het schootsveld van de jagers in ge
dreven. Niks edele strijd tussen mens en na
tuur, gewoon vissen in een aquarium! 

'Natuurlijk wordt er bijgevoerd, 
anders valt er niets te schieten' 

Er is echter geen zwijn te bekennen en de 
'drift' wordt afgeblazen. 'We gaan lunchen,' 
roepen de jagers naar de activisten. En, in de . 
hoop ze af te schudden: 'Hebben jullie ook 
een uur pauze.' 
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'Ik geloof er niks van,' zegt Niko Koffe
man van De Faunabescherming en zet de 
achtervolging in. Een paar honderd meter 
verderop blijkt de ' lunch ' inderdaad te 
bestaan uit een snelle kop koffie en een 
borrel in het veld. 'Hoe kan je in godsnaam 
behoorlijk schieten met drank achter je 
kiezen?' wil Harry Voss weten. 'Levensge
vaarlijk!' De aangesprokenjager draait van 
hem weg en geeft geen antwoord. 'Joh, die 
zwijnen zijn zo bijgevoerd en volgevreten, 

die raak je in beschonken toestand ook nog 
wel,' grapt een collega-faunabeschermer. 
Dat steekt. 'Er wordt absoluut niet bijge
voerd!' protesteert H. Heuvelman, organi
sator van de jacht, hevig verontwaardigd. 
De scheepsmagnaat uit Krimpen aan den 
IJssel pacht het landgoed en heeft er twee 
ton per jaar voor over om hier met een se
lect groepje genodigden vier maal per sei
zoen te jagen. 'Ik heb op de vergadering 
van de jagersvereniging persoonlijk voor 
elkaar gekregen dat het bijvoeren gestopt 
werd. Het is ook niet nodig. De varkens
populatie groeit zó explosief. We moeten 
ze wel afschieten, anders loopt het hele
maal uit de klauw.' We vragen het na bij 
een drijver. Met Heuvelman veilig buiten 
gehoorafstand, vertelt die dat er wel dege
lijk wordt bijgevoerd. 'Anders valt er toch 
niets te schieten?' Het bijvoeren levert zul
ke sterke zeugen op, dat ze in plaats van 
één maal , twee keer per jaar biggen en 
daarmee een aanzienlijke kudde potentiële 
jachttrofeeën produceren. 

'Als de politie je beste kameraad 
is, is er een boel mogelijk' 

Met de faunabeschermers op de hielen zet 
het gezelschap zich in beweging, op weg 
naar de volgende 'drift'. Een potig zwijn 
steekt in paniek het pad over. Een jager legt 
aan en vuurt. Mis. Het tweede schot is wel 
raak. Als we gaan kijken, ligt het dier in het 
struikgewas. Hij ademt zwak en er stroomt 
bloed uit de bek. Terug op het zandpad loopt 

de jachtopziener, tevens bijzonder opspo
ringsambtenaar (boa), met priemende vin
ger op ons af. 'Jou, jou en jou zag ik buiten 
het pad lopen.' Hij spreekt enkele woorden 
door een portofoon en meteen scheurt het 
politiebusje de hoek om. Onder geamuseer
de blikken van een jager en zijn vrouw 
maakt de boa, na enig gehakketak zelf pro
ces-verbaal op. Koffeman voelt dat er iets 
niet klopt. Tegen de toegesnelde Heuvelman 
zegt hij: 'Je opzichter is gewoon in parti
culiere dienst, ingehuurd door de jachtcom
bi natie. Volgens mij heeft hij alleen maar 
bevoegdheid in jachtzaken. Als we dit laten 
voorkomen, krijgt u problemen. ' Heuvel
man 's nonchalante schouderophalen blijkt 
maar schijn. Even later deelt hij ons mee 
'het er nog eens over gehad' te hebben en dat 
de processen-verbaal zijn verscheurd. Als 
de politie je beste kameraad is, is er een boel 
mogelijk. 
Met een touw om zijn snuit wordt het dode 
zwijn afgevoerd. Het groene takje in zijn 
bek wrijft hem de nederlaag nog eens extra 

in. Het beest heeft flink gebloed. 'Dat komt 
door de munitie die ze gebruiken,' weet 
Harry Voss. 'Die hollow point kogels explo
deren in het lijf en laten enorme wonden 
achter. Schiet zo'n ding in een big en je rijt 
het hele beest aan stukken.' 
Na drie driften en twee dode zwijnen begint 
het te schemeren. "t Is afgelopen,' gebaart 
de agent. Eerst zien dan geloven, denken 
Voss en Koffeman. En inderdaad, een per
ceel verder worden de jagers één voor één 
gedropt en staan de activisten er weer met 
hun neus en camera bovenop. 'Niet om jul
lie bang te maken,' probeert Oom Agent het 
nog één keer, 'maar ik hoor net dat er nu 
wordt ingebroken in de auto's op de parkeer
plaats.' 'Moet jij daar dan niet heen? ' Nee. 

De kans is groot dat 
dit - in wettelijke zin - de laatste 

hobbyjacht was 

De kans is groot dat dit de laatste jacht was. 
Behalve de publieke opinie, keren ook grote 
terreinbeheerders als Natuurmonumenten 
en Staatsbosbeheer zich tegen de drijfjacht. 
Bovendien bespreekt de Kamer binnenkort 
een voorstel dat zwijnen, edelherten en 
damherten pas als 'wild' mogen worden 
aangemerkt, als ze een leefgebied van min
stens 15.000 hectare hebben. Dit betekent 
dat ook de jachtpartijen in het Kroondomein 
(7000 hectare groot) eerdaags wettelijk tot 
het verleden behoren. Gelet op de nieuwe 
samenstelling van de Tweede Kamer, waar
in tachtig parlementariërs zich volgens hun 
partijprogramma's tegen de hobbyjacht 
moeten uitspreken, is de verwachting dat 
genoemde maatregel zonder problemen zal 
worden aangenomen. • 
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Wat is het doel van rekeningrijden? 

'Het is gewoon geld halen bij de automobilist. De 
auto als melkkoe, dat is de enige doelstelling van 
rekeningrijden . Men zegt wel dat mensen dan 
minder gaan autorijden, maar dat geloof ik niet. 
Het openbaar vervoer zou dat ook helemaal niet 
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'Daar geloof ik niks van. Je krijgt er niet mee voor elkaar 
dat bedrijven hun werktijden gaan veranderen. Rekening
rijden zal een hoop gemopper opleveren. Mensen zullen 
ook een hoop trucs verzinnen om er onderuit te komen en 
ze zullen sluipwegen gaan nemen.' 

Is rekeningrijden technisch haalbaar? 

'Ik moet het nog zien. Je kunt technisch een hoop tegen
woordig . Maar er zal een gigantische hoeveelheid claims 
komen van mensen die het er niet mee eens zijn dat ze 
moeten betalen. De verwerking daarvan zal een enorm 
probleem worden.' 

Hoe gaat het met buitenlandse auto's? 
'Die gaan helemaal over hun nek van de problemen die in 
Nederland zullen ontstaan. Die krijgen een rekening thuis 
gestuurd en gooien die natuurlijk direct in de prullenbak. 
Wil je dat geld toch binnenhalen, dan zul je een onover
zienbare administratieve moloch moeten bedenken.' 

Wat gaat het rekeningrijden kosten voor de overheid? 
'Een hele hoop geld. Afgezien van de investeringen om 
het systeem te installeren, zul je een hoop ambtenaren 
moeten hebben om die betalingen binnen te krijgen en de 
claims af te handelen. Dat ontwricht een heel overheids
systeem.' 

Voor wie is het rekeningrijden een financieel probleem? 

'Voor Jan met de pet. Want mensen die per se met de auto 
naar het werk moeten, zullen het wel vergoed krijgen van 
hun werkgever. Maar die zal dat geld dan weer willen ver
halen door het in zijn prijzen te verrekenen. Privé-perso
nen kunnen hun kosten niet afwentelen, dus die betalen de 
prijs.' 

Zijn files eigenlijk wel een probleem? 
'Jazeker. Als je ergens op tijd moet zijn, zijn files een pro
bleem. Het is ook een maatschappelijk probleem, omdat 
stilstaande auto's toch lawaai maken en energie gebrui
ken. Files zorgen ook voor extra milieuverontreiniging 
die niet nodig is als de auto's gewoon kunnen doorrijden. ' 

Motiveren files mensen om de auto te laten staan? 
'Dat zal best zo zijn, maar veel mensen die met het open
baar vervoer willen reizen, worden gefrustreerd doordat 
bussen niet of te laat komen. En dan gaan ze toch maar 
weer met de auto. Dat stilstaan in files neemt men dan op 
de koop toe.' 

Bestaat er wel een oplossing. voor het fileprobleem? 
'Een echte rigoureuze oplossing bestaat er niet. Men zal 
aan alle aspecten van mobiliteit aandacht moeten beste
den. Mobiliteit is een economische motor en dan kom je 
ook nooit helemaal van files af. Maar knelpunten moeten 
worden opgelost, de geplande wegen moeten gewoon 
aangelegd worden en de bestaande beter ingericht. Dat 
zou al een hele stap zijn.' 

Kan het openbaar vervoer de files terugdringen? 
'Minimaal. Het openbaar vervoer zit al aan de top van zijn 
vermogen. En het realiseren van light-railsystemen duurt 
zeker nog tien, twintig jaar.' 

Is vice-voorzitter van de 
Stichting Pro Auto. Hij ziet 

niets in rekeningrijden, 
waarmee al wordt 

proefgedraaid rond de vier 
grote steden. 'Het is 

gewoon geld halen bij de 
automobilist.' Het zal ook 

tot allerlei problemen 
leiden: 'Mensen zullen ook 

een hoop trucs verzinnen 
om er onderuit te komen en 

ze zullen sluipwegen gaan 
nemen.' 
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ia team-manager Verkeer en 
Vervoer van Stichting 
Natuur en Milieu. Hij 
verwacht positieve effecten 
van het rekeningrijden: 
'Samen met andere 
maatregelen werkt het om 
de automobiliteit te 
beperken.' Maar: 'Wij 
vinden wel dat de overheid 
de opbrengst moet 
gebru iken in de verkeers
&feer, om milieuvriendelijke 
alternatieven te stimuleren' 

Wat Is het doel van rekeningrijden? 
'Het is een eerste stap om de automobilist te con
fronteren met de kosten per kilometer, om daarmee 
-en met andere middelen - het autogebruik terug te 
dringen. Dat is nodig omdat het huidige systeem 
botst met belangrijke milieudoelstellingen.' 

Werkt rekeningrijden? 
'Prijsbeleid werkt bij verkeer en vervoer. Maar je moet het 
in combinatie doen met andere maatregelen: beter open
baar vervoer, veilige fietspaden en goede fietsenstallingen , 
stimuleren van carpoolen. Een aantal economen heeft on
langs de ervaringen met rekeningrijden in andere landen 
onderzocht. Hun conclusie is dat het werkt. ' 

Is rekeningrijden technisch haalbaar? · 

'Jazeker. De invoering gaat stapsgewijs. De regering wil 
starten met een kordon rond de grote steden. Je betaalt dan 
als je onder een 'poortje ' door rijdt. Voor de toekomst kun 
je aan meer geavanceerde en flexibeler systemen denken. 
Voor ons was het een belangrijke voorwaarde dat het reke
ningrijden ook ingevoerd wordt op de gemeentelijke en 
provinciale wegen, om sluipverkeer te voorkomen. Dat ge
beurt ook.' 

Hoe gaat het met buitenlandse auto's? 
'In heel Europa zijn ontwikkelingen met rekeningrijden in 
gang gezet. Er wordt gewerkt aan standaardisatie van syste
men wordt gewerkt. Het heeft even tijd nodig voordat alles 
geregeld is, maar in discussies over het verkeersbeleid heb
ben we het al over de situatie in 2020. Wij zeggen: nu snel 
het rekeningrijden invoeren en vervolgens meteen naden
ken over de ontwikkeling ervan in de toekomst. ' 

Wat gaat het rekeningrijden kosten voor de overheid? 
'Het gaat geld opleveren. De opbrengsten van het rekening-
rijden zijn immers hoger dan de investeringen. Wij vinden 
dat die opbrengst gebruikt moet worden in de verkeers-
sfeer, om milieuvriendelijke alternatieven te stimuleren.' 

Voor wie is het rekeningrijden een financieel probleem? 
'Mensen die het echt krap hebben, kunnen allang geen auto 
meer rijden . Voor de groep die het nog net wél kan, is het 
mogelijk een probleem. Inkomensbeleid moetje echter niet 
via de mobiliteit voeren, maar via de belastingen.' 

Zijn files eigenlijk wel een probleem? 
'Nee, files zijn in de eerste plaats een symptoom. Een 
symptoom van te veel auto's die op hetzelfde moment ge
bruikt worden. Problemen, dat zijn de aantasting van na
tuur en milieu door de automobiliteit, de onveiligheid in het 
verkeer en het niet op straat kunnen spelen door kinderen.' 

Motiveren files mensen om de auto te laten staan? 
'Uit onderzoek blijkt dat meer wegen zorgen voor meer 
auto's. Files remmen de groei van het autoverkeer dus ze-
ker. Maar dat is geen reden om files te beschouwen als een 
belangrijk instrument om het autogebruik tegen te gaan.' 

Bestaat er wel een oplossing voor het fileprobleem? 
'Nee, er zal altijd sprake zijn van verstoppingen op wegen. 
Ook meer rij stroken of meer wegen lossen de files niet op. 
Het Centraal Planbureau heeft het vorig jaar nog eens on
derzocht. De conclusie is dat je vrijwel alleen bouwt voor 
het extra verkeer dat de nieuwe weg oproept.' 

Kan het openbaar vervoer de files terugdringen? 
'Beter openbaar vervoer alléén lost maar weinig op. Prijs
beleid en parkeerbeleid zijn veel effectiever. Maar dan heb 
je wel meer en beter openbaar vervoer nodig als alternatief 
voor de auto.' 
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De 'Koopgoot' in Rotterdam (foto) begint bij de Bijenkorf 
en eindigt bij V&D. Deze twee warenhuizen maken nu 
deel uit van één concern. Wie denkt: 'Het zal wat, fusie 
van een paar winkels', moet een iets diepere blik werpen 
in de samenstelling van de partners Vendex en KBB. Ven
dex staat niet alleen voor de V&D-warenhuizen, maar ook 
voor de kledingzaken America Today, Claudia Sträter, 
Hunkemöller, Kien, Kreymborg, Perry Sport en Scapino, 
de juweliers Siebel, Schaap & Citroen en Luigi Lucardi, 
vitrinewinkels Kijkshop en Best-sellers, fotozaak Dixons, 
elektronica- en huishoudelijke apparaten Valkenberg en 
Prijstopper, de opticiens Hans Anders, Rinck, Havelaar, 
Van Maaren en Strauss De Ruiter. En KBB is niet alleen 
de Bijenkorf, maar ook warenhuis Hema, doe-het-zelf-za-
ken Formido, Bouwvaria en Praxis, kledingzaken M&S 
mode en Prénatal, speelgoedzaak FAO Schwarz. Halve 
winkelcentra zijn dus voortaan van één concern. 

Jarenlang riep de politiek 
dat de lasten voor onder
nemingen verlicht moesten 
worden. Betere rendemen
ten zouden zorgen voor een 
gezondere 
economie én 
meer werk· 
gelegenheid. 
Recente ont· 
wikkelingen 
laat zien dat dit neoliberale 
recept - áls het al ooit iets 
goeds overgeleverd heeft -
nu volkomen averechts 
werkt. Aan het eind van de 
20ste eeuw weten bedrij· 
ven van gekkigheid niet 
meer wat ze met hun miljar
denwinsten moeten doen. 
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In 1998 werd een nieuw record gevestigd. 
Volgens de laatste schattingen vonden we
reldwijd 24 duizend fusies en overnames 
plaats, waarmee ruim 4 biljoen gulden (een 
4 met 12 nullen) gemoeid waren. Topper 
was de overname van Mobil door Exxon, 
voor 160 miljard gulden. Tien megafusies 
(zie kader op volgende pagina) waren alleen 
al goed voor I biljoen gulden. Een drietal 
sectoren toonde zich het meest in de ban van 
de fusiekoorts: het bank- en verzekerings
wezen, de telecommunicatie en de waren
huis/levensmiddelenketens. Daarnaast wa-
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ren de fusies van Daimler-Benz met 
Chrysler en de allianties in het vliegtuigwe
zen opmerkelijk. 

In Nederland baarde de overname van de 
Generale Bank door Fortis- voor 26 miljard 
gulden - spectaculair opzien. Terwij l onze 
grote concerns vooral in het buitenland op 
overnamepad gingen (Ahold Akzo ABN-AM . , , 

RO, ING en Van Leer) beleefden we 
ook een reeks binnenlandse fusies. Bijvoor
beeld NBM-Amstelland met Wilma DSM 
met Gist-Brocades, De Boer Unig;o met 
Vendex Food, en KBB met Vendex. 

Gouden handdrukken zijn 
tegenwoordig uitgevoerd in 

platina of diamant 

Bedrijven zijn er altijd op uit hun marktaan
deel te vergroten. Normaliter wordt dat doel 
nagestreefd door meer te gaan produceren 
en verkopen, maar dat is de laatste jaren heel 
moeilijk geworden. Want in talloze sectoren 
is sprake van een wereldwijde overcapaci
teit: de productie overstijgt de afzet. In der
gelijke situaties is een fusie met of overna
me van een concurrent het aangewezen mid-
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del om toch een grotere speler te worden in 
het economische Risk-spel. Er ontstaat dan 
een nieuwe onderneming met een groter 
marktaandeel , zónder nieuwe investeringen 
of uitbreiding van de productie. Nog sterker: 
in de gefuseerde bedrijven kunnen 'overlap
pingen ' worden weggesneden. In de meeste 
gevallen betekent dat: ontslag van honder
den of zelfs duizenden werknemers. Dui
zenden miljarden guldens worden dezer da
gen dus 'geïnvesteerd' in overnames die wel 
een bedrijfsbelang, maar geen enkel maat
schappelijk nut dienen. 
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Wie er wél goed mee af zijn, zijn de bestuur
ders van de bedrijven. Hoe banaal het ook 
klinkt, volgens de gezaghebbende Interna
tional Herald Tribune speelt bij fusiebeslis
singen het eigenbelang van directeuren een 
belangrijke rol, 'doordat hun inkomen is ge
koppeld aan de groei van de inkomsten van 
de onderneming of van haar aanzien op de 
beurs ' . Ergo: maak je onderneming groter 
en je maakt jezelf groter. Niemand hoeft 
medelijden te hebben met de afvloeiende 
managers van opgekochte bedrijven. De 
vertrouwde gouden handdruk is tegenwoor
dig uitgevoerd in platina of diamant. 'Voor 
bestuurders van een onderneming die wordt 
overgenomen kan de fusie in één klap een 
enorme rijkdom opleveren. Zo kreeg bij
voorbeeld Lucio Noto, bestuursvoorzitter 
van Mobil , ten minste 6 miljoen dollar voor 
zijn vertrek na de overname door Exxon,' 
aldus een analist in de International Herald 
Tribune. 
Wie er eveneens goed uit springen bij een 
overname, zijn de aandeelhouders . Oók die 
van de opgekochte ondernemingen, want 
om hen te bewegen met de fusie in te stem
men, worden fantastische bedragen aan zo
genaamde 'goodwill ' uitgekeerd. 

Met inkoop van eigen aandelen 
wordt overtollig kasgeld 

weggewerkt 

De fusiegolf van 1998 maakt één ding dui
delijk: de concerns hebben zóveel geld in 
kas dat ze van gekkigheid bijna niet meer 
weten wat ze ermee aan moeten. Dat wordt 
uit onverdachte hoek bevestigd door W. van 
Dinten, directeur strategie van de Rabo
bank: 'Ik vind het ziekmakend als bedrijven 
met zo 'n groot kasvolume zitten dat ze ei
genlijk niet meer weten wat ze ermee moe
ten doen en dus maar andere bedrijven gaan 
opkopen in plaats van te komen tot onder
nemende initiatieven,' zei hij in de Groene 
Amsterdammer. 
De Nederlandse bedrijven hebben zo'n 160 
miljard gulden in kas (banken en verzeke
raars buiten beschouwing gelaten). Al dit 
kasgeld levert weinig rente op, want de rente 
is laag. Daarom wordt door grote concerns 
met het geld ook gehandeld op de beurzen. 
Het is een van de redenen waarom de koer
sen de laatste jaren zo omhoog vlogen en 
ook waarom ze zo sterk gingen schomme
len. Want de concerns zijn geen duurzame 
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beleggers. Op een gunstig moment doen zij 
-zoals dat in beursjargon heet- aan winst
nemingen, door flink wat aandelen te verko
pen. Daardoor dalen de koersen weer en kan 
het spel opnieuw beginnen. 
En nog wil het geld maar niet op. Een nieu
we 'nuttige besteding' die het afgelopenjaar 
opgang maakte, is de inkoop van eigen aan
delen. Dat deden bijvoorbeeld KLM, DSM, 
Van Ommeren, KNP/BT en Philips. De laat
ste spande de kroon met de aankondiging 8 
procent van de eigen aandelen te gaan terug
kopen, waarmee een bedrag gemoeid is van 
liefst 3,3 miljard gulden. Deze operatie le
vert de aandeelhouders een bonusdividend 
op van 9,07 gulden per aandeel. Hiermee 
wordt via een sluiproute de afdracht van I, I 
miljard gulden aan belasting ontweken. De 
inkoop van eigen aandelen levert twee voor
delen op: er wordt overtollig kasgeld weg
gewerkt en de winst per aandeel stijgt door
dat er voortaan minder in omloop zijn. Maar 
ook hier geldt weer: het maatschappelijk nut 
van deze 'investering' is nul-komma-nul. 

De opgevoerde winsten 
hebben nog geen enkele 
arbeidsplaats opgeleverd 

Met hun enorme winsten in de afgelopenja
ren weten de bedrijven nu kennelijk niets 
beters meer te doen dan elkaar op te kopen. 
Dat is heel iets anders dan de werkgelegen
heid en welvaart die de neoliberalen ons be
loofden. Hun pleidooi voor een 'beter on
dernemingsklimaat' maakte wereldwijd fu
rore sinds begin jaren '80. Het begon met 
Ronald Reagan in de Verenigde Staten en 
Margaret Thatcher in Groot-Brittannië. Ver
volgens sloeg het neoliberalisme over naar 
het Europese vasteland. Niet alleen in krin-
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gen van liberale en christen-democratische 
politici groeide het aantal apostelen, maar 
tenslotte ook bij de sociaal-democraten. Het 
moest maar eens afgelopen zijn met de vij 
andige houding van politiek en samenleving 
tegenover de vrije ondernemers en hun ver
langen naar winst. Wat goed is voor het be
drijfsleven, is ook goed voor de maatschap
pij , aldus het nieuwe credo. Wettelijke be
perkingen op het gebied van handel, milieu, 
arbeidsomstandigheden en ontslagbescher
ming moesten in snel tempo afgebroken 
worden. En vooral dienden de lasten voor de 
bedrijven verlicht te worden. Lagere mini
mumlonen, minder premies, minder winst
belasting. Zoals gezegd, niet alleen politici 
als Bolkestein en Lubbers propageerden 
deze filosofie, ook de PvdA nam ze over. De 
leuze 'Sterk en sociaal' is er de ultieme ver-

De tien grootste 
overnames en fusies 

van 1998 

WERELDWIJD 

Overnamesom in 
Bedrijf miljarden dollars 

0 Exxon- Mobil 80 
f) Travelers - Citicorp 77 

e Nationsbank - Bank America 64 

0 SBC - Ameritech 61 

0 Bell Atlantic - GTE 53 

0 BP- Amoco 48 
f) Daimier - Chrysler 42 

0 Total- Fina 39 

0 Norwest - Wells Fargo 34 

~ BancOne - First Chicago 29 

NATIONAAL 

Bedrijf 
Overnamesom in 

miljarden guldens 

0 Fortis - Generale Bank 26 
f) Seagram - Polygram 21 

e Akzo - Courtaults 7,5 

0 Ahold - Giant Food 5,4 

0 Vendex Food - De Boer Unigro 4,8 

0 ABN-AMRO - Banco Real 4 
f) ABP /PGGM - NIB 4 

0 DSM - Gist Brocades 3 

0 ING - BHF Bank 2,8 

~ Vendex - KBB 2 
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taling van: eerst moeten de winsten opge
schroefd worden en de gemeenschapsvoor
zieningen tot het bot uitgekleed, daardoor 
zal de werkgelegenheid fors groeien en dan 
pas hebben we een 'gezonde' economische 
basis voor een sociaal beleid. 
In alle betrokken landen is men er prima in 
geslaagd het bedrijfsleven 'welvarend' te 
maken en de winsten enorm op te schroe
ven. Maar zoals hierboven blijkt: er komt 
niets terecht van de omzetting in maatschap
pelijk nuttig werk. Rabo-topman Van Dinten 
nog een keer: 'Onder de slogan dat winst 
werk oplevert, hebben bedrijven hun win
sten enorm opgevoerd, zonder dat dit ook 
maar enige arbeidsplaats heeft opgeleverd.' 

Overal wordt de bevolking de dupe 
van de armoede van de regering 

Het merendeel van de winst komt uiteinde
lijk in de zakken van de aandeelhouders te
recht. Steeds hogere dividend-uitkeringen 
hebben de beurskoersen de laatste jaren 
doen exploderen. Wat er weer toe leidde dat 
honderdduizenden mensen, vaak onder druk 
van de afbraak van hun pensioenvoorzienin
gen en andere sociale rechten, ook hun heil 
gingen zoeken in de tempel van het kapita
lisme en aandelen kochten. De ondernemin
gen vonden daarin op hun beurt een legiti
matie om niet langer de werkgelegenheid als 
hun hoogste doel te verkondigen, maar het 
belang van de aandeelhouder. Zo konden zij 
doorgaan met het bepleiten van loonmati
ging en overheidsbezuinigingen. 
Vanuit maatschappelijk perspectief is de 
ontwikkeling van de laatste jaren volkomen 
in strijd met het gezond verstand. De over
heid heeft zichzelf aan de bedelstaf gehol
pen. In gezondheidszorg, onderwijs, open
baar vervoer en sociale voorzieningen, over
al wordt de bevolking de dupe van de ar
moede van de regering. En die situatie is 
welbewust gecreëerd om de bedrijven aan 
hogere winsten te helpen. Tientallen, hon
derden miljarden guldens zijn ontfutseld aan 
de werkende bevolking en blijken uiteinde
lijk slechts doorgesluisd te worden naar rij
kere lagen, die het besteden aan nog meer 
luxe en aan speculatieve beleggingen. 

Hoogste tijd voor een 'nationaal debat' m 
het Jaar van de Eeuw om vast te stellen of 
we dit macabere Monopoliespel willen mee
nemen naar het volgende millennium. • 

Universiteiten 

Als reactie op het artikel 'Het 
product student' (Tribune 
december) stel ik vast dat de 

Rijksbegroting voor het universitaire 
en hoger beroepsonderwijs vermeer
derd met studiefinanciering plusminus 
14 miljard gulden bedraagt. De 
300.000 studenten betalen aan college
gelden circa 800 miljoen gulden. Dit is 
slechts zeven procent van de reële 
kosten van dit type onderwijs. De stu
dent ontvangt dus veel meer directe en 
indirecte steun voor zijn studie dan hij/ 
zij ervoor betaalt aan collegegeld. In 
feite betaalt de gemeenschap zijn of 
haar studie. Derhalve is het niet meer 
dan billijk dat na het afstuderen zij die 
daardoor beduidend meer gaan verdie
nen dan het modale inkomen de ge
meenschap terugbetalen voor de geno
ten faciliteiten. 

Cadeau 

Geulle 
Antoine van Gils 

I
n de Tribune van december trof ik 
een staaltje van misleidende recla
me aan, die een commerciële on

derneming niet zou misstaan. Er wordt 
namelijk gesuggereerd dat de SP alle 
leden de 'Atlas van de Macht' cadeau 
doet. Alleen staat er dan vervolgens 
dat er wel een tegenprestatie geleverd 
dient te worden (de SP één nieuw lid 
bezorgen- red.). Niets cadeau dus , 
gewoon zelf verdienen. 

Vervoer op Maat 

Vlissingen, 
R. Smeding 

N aar aanleiding van het artikel 
over het niet goed funktione
ren van Vervoer op Maat in 

Arnhem (Tribune december) wil ik het 
volgende kwijt. In de gemeente Oss 
kent men geen WVG-vervoer (Wet 
Voorzieningen Gehandicapten- red.). 
Je krijgt als gehandicapte een maande
lijkse vervoersvergoeding van 173 
gulden. Als je ouder bent dan 55 jaar
rijk of arm -dan kun je gebruik maken 
van aangepast vervoer. Ben je jonger, 
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dan moet je het gewone taxi-tarief 
betalen. Zo is het in Oss, waar deze 
taak nota bene bij een SP-wethouder 
ligt, dus mogelijk dat mensen die bij 
wijze van spreken 'stinkend rijk' en 
ouder dan 55 zijn, goedkoper met een 
taxi meekunnen dan een jong gehandi
capte. 
Zo kan de SP wel de Zwarte Piet naar 
Arnhem toeschuiven. Stop echter de 
hand ook eens in eigen boezem. 

Trots 

Oss 
Astrid de Vries 

B 
urgemeester Pleurneekers van 
Heerlen verkondigde met 
trots in het Limburgs Dagblad 

van 24 december dat de werkloosheid 
met 23 procent gedaald is. Hij vertelt er 
niet bij dat 20 procent van de mensen, 
die eerst in de WW, WAO, Bijstand etc. 
zaten, nu veredelde bijstand hebben: 
banenpoolers, Melketiers, flexwerkers 
etc. 
Foei, moet je daar nu zo trots op zijn? 

Kerst-Circus 

Voerendaal 
H.M. Blummel 

I
n de decembermaand werd men 
overal geconfronteerd met het 
commerciële Kerst-Circus 'De 

Donkere Dagen van Delft ' . Je kreeg bij 
een aantal zaken na aankopen van ten
minste vijftig gulden zelfs een gratis 
retourtje voor het openbaar vervoer. 
Voor de Delftse minima (ruim 3500 
huishoudens) bleef de feesttent weer 
gesloten. In veel gevallen konden geen 
cadeautjes onder de kerstboom gekocht 
worden, laat staan dat die boom er al 
zou staan. Voor hen zijn de Donkere 
Dagen van Delft wel heel erg donker 
geweest. 
Volgens verschillende onderzoeken is 
een sociaal minimum tenminste drie
honderd gulden per maand te laag. Dat 
tekort is onaanvaardbaar. Voor de mini
ma zijn de donkere dagen pas voorbij 
als wij er met z'n allen naar streven dit 
tekort in 1999 nog aan te vullen. 

Delft 
Ronald Kroon 
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b CU ante 
Alle aandelengekte is nog 
niet genoeg voor de Rabo
bank. Als eerste bank van Ne
derland is die gestart met een 
beleggingsfonds voor jonge
ren . Het 'Young Dynamic 
Fund' is er al voor kinderen 
vanaf 12 jaar. 
De rijkeluiskindertjes uit 
Bloemendaal weten blijkbaar 
niet meer waar ze hun geld 
moeten Laten, terwijl de arm
ste jongeren van Nederland 
niet meer kunnen sporten 
omdat het Lidmaatschap van 
de clubs te duur is geworden . 
Nog veel erger is dat met het 
Young Dynamic Fund kinderen 
hier gaan verdienen 
aan kinder-
arbeid 

Young Dynamic Fund beleg je 
namelijk in bedrijven als H&M, 
Ajax en Nike. De Laatste staat 
niet alleen bekend om zijn 
sportschoenen, maar ook door 
het gebruik van kinderarbeid bij 
fabrieken en onderaannemers in 
EL Salvador, Indonesië, Paki
stan, Vietnam en China. (Zie 
http :/ /www.cleanclothes.org). 
Rijke kinderen worden nog rij
ker door te verdienen aan ar
beid van kinderen die niet naar 
school gaan, maar enkele cent
jes moeten verdienen met hard, 
zwaar werk. Dit wordt echter 
niet verteld in de schreeuwerige 
reclamespotjes van het fonds . 

Als je nog twijfelt 

deelname, krijg je die als prijs 
aangereikt bij Radio 538 of de 
Rabo Top 40 . Overigens: 
aandelenhandel is 
een 

veredelde vorm van gokken . 
Gokken valt onder de wet op 
de kansspelen. En is daarmee 
verboden voor jongeren on-

der de 18. 

Niks 
te doen? 
J-team wel. 

Niko Koffeman is communicatieadviseur en al sinds zijn 
studententijd bezig met dierenwelzijn. Mag je dieren op

eten? Mag jacht op dieren? Geven we dieren de ruimte 
om te Leven, of stoppen we ze in kleine hokjes? 

Het J-team van de SP organiseert leuke en interessan
te dagen voor jongeren. Vorige keer hebben we eerste uit 
de reeks toegelicht. Nog even alle data op een rijtje: 

Zaterdag 6 februari: met Harry van Bommel: Wat is de toe
komst van het Leger? za en zo 20 en 21 februari: 
met Jan Marijnissen: op zoek naar socialisme? 
(Let op, de datum is veranderd!) Zondag 14 

maart: met Niko Koffeman: Wat doen we 
aan dierenwelzijn? Zaterdag 24 april: 

met Remi Poppe: We pakken de 
milieuvervuilers 

Als woordvoerder van de Faunabescherming weet Niko 
veel te vertellen over de jacht op wilde zwijnen, maar ook over vossen
staartjes: 'Vroeger kreeg je bijvoorbeeld vijf gulden per vosse 
dat je inleverde op het politiebureau. Stropers zetten vallen om 
te doden en de staarten te kun nen inwisselen voo r geld. Extreme to 
standen veroorzaakte dit: een stroper die een zwangere vos doodde, 
haalde ook nog de ongeboren vosjes uit de bui k, om extra staartjes te 
kunnen inleveren. Gelukkig hebben we door acties aan dit soort 

wantoestanden een eind kunnen maken . Op 14 maart gaan we 
het hebben over de vraag: wat doen wij aan dierenwelzij n? We 
gaan praten over de jacht, of over de bio-i ndustrie. Je 
krijgt beelden te zien, ik wiljullie graag meer vertellen 
en jullie mening horen . Hopelijk tot zondag 14 

maart in Vierhouten, bij Nunspeet: 

me aan We pakken de 
milieuvervuile rs 

~rger 
Dat willen we graag weten! Stuur je kiekjes, briefjes, 

tekeningen en collages op naar: 
J-team SP 
Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam 

Remi Poppe is sinds 1994 Kamerlid voor de SP. Maar 
nog steeds is hij ook de bekendste 'milieudetective' 

van Nederland. Talloze misstanden met afvalverwerkers, fab rieken 
en milieucontrolediensten heeft hij onthuld en aangekaart. Als 

Vlaardinger met een eigen boot weet hij veel te vertellen over de 
• , Rijnmond, het gebied dat hij gedurende zijn Leven heeft zien veran-

vonden 
WlJ wel erg 

vervelend: 

• ____ .__ deren van een mooi , groen gebied, naar een stinkend, bruin gebied. 
Met milieuschandalen , maar waar ook werknemers gevaar Lopen, of 
zelfs het Leven Laten door de wil van grote bedrijven om alleen maar 
winst te maken. Op zaterdag 24 april kunnen jullie met Remi Poppe 
op speurtocht door de Rijn mond, waar hij veel zal onthullen over wat 
er uit die pijpen komt en waar al die Leidingen naar toe gaan . 
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HANDEN AF VAN DE 

en maak de arbeid meer geschikt 

19403 TN 14027 
Doe Centrum Politieke Partij 

- Oude Boteringestr 52 
9712 GL GRONINGEN 

- -

'SuperDriek' 
van Vugt 
(jongste Kamerlid 
uit de geschiedenis) 

'Geld moet je 
halen waar het 
zit en brengen 
waar het nodig is' 
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DEZE TRIBUNE 

Laatste 
WAOrschuwing 

Duizenden vrijwilligers verspreiden 

dezer dagen liefst twee miljoen SP

verkiezingskranten . Deze record

inspanning alleen al laat zien hoe 

graag SP-leden in actie komen om 

tegengas te geven aan de paarse 
koers van de maatschappij: de koers 

van verharding, individualisering, 

commercialisering en verarming. 

Die twee miljoenen campagnekranten 
krijgen op het nippertje nog een be

langrijke extra dimensie. Ze gaan 

vergezeld van een gele kaart aan 

hoofdredacteur 

premier Kok. Een 

officiële waorschu

wing: Handen af van 
de WAO! De actie is 

een initiatief van 

Frans Moor, die de 

Kamerfractie van de 

PvdA in 1991 verliet 

uit woede over de 

woordbreuk die Kok tóen pleegde. 

Moor, nu SP' er, heeft alle reden te 

vrezen dat - ná"de verkiezingen van 3 
maart- opnieuw het mes in de WAO 

zal gaan. En daarna in de rest van de 

sociale zekerheid .. 'Bedelf het Binnen

hof onder een lawine van protest! ' is 

zijn oproep. Ik sluit me daar graag bij 

aan. Het belooft een ongekend grote 

actie te worden, nu zoveel kaarten 

huis-aan-huis verspreid worden. Wel

licht een idee om snel even uw SP

afdeling te bellen, dat u graag een 

buurtje voor uw rekening neemt...?! 

··~ErtH~ CLif;Nr. .. f'tle 
fACTfAU~ BB##t/Á-T 

f239.tS"" ,.11( ... .. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 34 nr 

6 Snijden in de WAO, roepen werk
gevers en VVD. Waarom spreekt 

echter niemand 

over de oorzaken van de 

grote instroom in de 

WAO? De Tribune legt 

de vinger op de zere 

plek: het is de arbeid die 

ongeschikt is. 

12 
'Ik kwam bij vriendjes over de 

vloer van wie de vaders in de 

gevangenis zaten. Hun moeders 

leefden van de bijstand en kon

den het hoofd nauwelijks bo
ven water houden.' 

'Super'Driek van Vugt, 19 jaar 
en straks de jongste senator 

aller tijden, maakt van zijn 

hart geen moordkuil. 

14 Op de drempel van de 2lste 

eeuw, zo stelt de Congrescom

missie van de SP vast, lijken de 

tegenstellingen in de wereld groter dan 

ooit. Voor de SP is het de uitdaging van 
de eeuw om te laten zien dat menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solida

riteit een betere basis vormen voor de 
. ..l .. samenleving van : ·-·118 e morgen dan het 

o-•••f congres huidige ' ieder voor 
.::0 • SoCialistische Partij zich'. 

METERK004) 
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2 6 Waar andere partijen de pro

vinciale verkiezingen als een 

ongemakkelijk tussendoortje 

zien, geeft de SP vol gas in de campagne. 

Want een goede ~ 

GEEF TEGENGASfv~.frfM .tP 

uitslag maakt dat de partij provinciaal én 

landelijk veel beter tegengas kan geven aan 

de tweedeling in Nederland. 

3 0 De media spraken er schande 

van. 23.000 Brabantse werldo

zen vertikken het kennelijk als 

ijzervlechter aan de slag te gaan. Daarom 

moesten er Ierse arbeiders overkomen om 

het werk te doen. Maar 

de werkelijkheid ligt 

iets anders dan op het 

eerste gezicht lijkt. 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

10 Aktie 

28 Bulletin Board 

29 De woorden uit de mond 

33 Brieven 

34 Jongeren 

35 Theo de buurtconciërge 

36 ReclameSpot 
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SP wil forse bezuiniging op Defensie 

De SP verzet zich tegen 
het voorstel van minister 

De Grave van Defensie om de 
aandacht te verleggen van de 
traditionele verdedigingstaak 
naar VN-vredesmissies . Het 
wegvallen van acute dreiging 
zou eerder aanleiding moeten 
zijn tot forse bezuinigingen op 
het defensieapparaat, vindt SP
Kamerlid Harry van Bommel. 
De Grave hoopt met zijn voor
stel militair optreden buiten 
NAVO-gebied ui t de taboesfeer 
te halen. Hij loopt hiermee 
vooruit op het Nieuw Strate
gisch Concept van de NAVO, 
dat het waarschijnlijk mogelijk 
gaat maken ook zonder VN
mandaat militair op te treden 

Verkoop tabak 
beperkt tot 

speciaalzaken 

M inister Borst van 
Volksgezondheld 

wil verkoop van tabaks
producten In benzinesta
tions en supermarkten 
verbieden. Rookwaar 
hoort alleen In speelaal
zaken te worden ver
kocht. Met dit plan komt 
Borst eindelijk tegemoet 
aan een motie van SP'er 
Jan Marljnissen die al In 
oktober 1996 door de 
Tweede Kamer Is aange
nomen. 
Er zijn nu 45.000 ver
kooppunten van tabaks
waren. Slechts een kwart 
hiervan zijn speciaal
zaken. De SP vindt dat 
alleen in speelaalzaken 
het verkoopverbod aan 
jongeren te handhaven Is. 
Onder Paars I heeft D66-
minister Wijers uitvoering 
van de motie-Marijnissen 
steeds tegengehouden. 

buiten verdragsgebied. Een 
voorproefje hiervan was het 
eenzijdig optreden van Ameri
ka en Engeland tegen Irak. 
De SP wijst een dergeUjke rol 
voor het Nederlandse leger 
volstrekt af. De nieuwe veilig
heidssituatie zou moeten leiden 
tot een daadwerkelijke verzil
vering van het vredesdividend. 
Behalve een inkrimping van 
mobilisabele eenheden kunnen 
ook de onderzeeboten van de 
marine en de Marine Lucht
vaartdienst verdwij nen, evenals 
de Luchtmobiele Brigade van 
de landmacht. Ook kunnen er 
meer F-16's weg dan nu wordt 
voorgesteld. 

'MER-studies legitimatie voor reeds 
genomen kabinetsbesluiten' 

R emi Poppe zet ernstige 
vraagtekens biJ de onaf

hankeliJkheld van milieueffect 
rapportages (MER) en rappor
ten van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheld en 
Milieu (RIVM). In een uitzen
ding van VPRO's Lopende 
Zaken typeerde een weten
schappelijk medewerker van 
de VU in Amsterdam de MER
studies, oorspronkeliJk be
doeld als onafhankelijke ml
lleutoets op grote projecten, 
als een legitimatie van reeds 
genomen kabinetsbeslissin
gen. Anders gezegd: in op
dracht van ministers leveren 

onderzoekers de argumenten 
voor een keuze die de rege
ring al gemaakt heeft op 
politieke gronden. Daarnaast 
kwam ook de kwaliteit van 
RIVM-metingen In opspraak. 
Een medewerker verklaarde 
dat het besluit Schiphol te 
laten doorgroeien gebaseerd 
is op 'modellen voor geluids
hinder die volgens alle des
kundigen aantoonbaar onjuist 
zijn '. 
Reml Poppe realiseert zich 
dat een en ander niet slechts 
een kwestie zijn van 'wiens 
brood met eet, diens woord 
men spreekt'. Ook geldge
brek, hoge werkdruk en con
currentie op de onderzoeks
markt staan onafhankelijke 
rapportages In de weg. In een 
Kamerdebat met minister 
Pronk van VROM zal Poppe 
binnenkort aandringen op een 
strikte controle op de onaf
hankelijkheld van MER- en 
RIVM-rapportages. 

Klunzige reactie op 
Ambonese rellen 

Jan Marij nissen is niet te 
spreken over de reactie van 

de Nederlandse ambassade in 
Indonesië op de rellen op Am
bon. Pas tien dagen na het 
uitbreken van de eerste onlus
ten op 19 januari, reisde een 
ambassademedewerker naar 
Ambon af. Het ministerie van 
Buitenl andse Zaken heeft een 
groepje familieleden van op 
Ambon verbl ijvende Nederlan
ders benoemd tot centraal in
formatiepunt. Volgens dit 'cri
siscentrum Moordrecht' willen 
ruim honderd Nederlanders de 
explosieve situatie op Ambon 
ontvluchten. Buitenlandse 
Zaken meent dat er 48 Neder
landers op Ambon, van wie er 
zeven weg zouden willen . 
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Paniekvoetbal gezondheidszorg 
niet te rijmen met beloofde koopkrachtstijging 

Chaos ten top in de gezondheidszorg. 

Op 1 januari stegen de ziektenkosten
premies voor particulieren met zeven tot 

twaalf procent. Bovendien kunnen zieken

fondsverzekerden rekenen op een 

for everhoging van de nominale 

premie. Daarbij heeft minister Borst 

ook het Geneesmiddelen Vergoe

pede een informatielijn zou openen. Wat 
inderdaad de volgende ochtend resulteerde 

in een veertigkoppig team van telefonistes 

die het ook allemaal niet begrepen en men

sen adviseerden hun apotheker te 

bellen. 'Na een lange periode van 

besluiteloosheid lijkt er nu sprake te 

zijn van paniekvoetbal,' constateert 

Agnes Kant. ding Systeem (GVS) aangescherpt 

waardoor mensen voor bepaalde 
geneesmiddelen ineens moeten 

Agnes Kant Kant wil ook van minister Borst 

bijbetalen. Kamerlid Agnes Kant wees 

Bor t onmiddellijk op de grote onrust die 

de SP signaleerde onder de onwetende 

patiënten. De minister berichtte dezelfde 

dag nog per koerier aan Kant dat zij stante 

Bovendien ... 
• vroeg Jan de Wit minister van 
Justitie Korthals er bij de Turkse 
autoriteiten op aan te dringen dat 
'de twee Hennles', die In Turkije tot 
tien jaar gevangenis zijn veroordeeld 
wegens drugssmokkel, zo spoedig 
mogelijk hun straf op Nederlandse 
bodem kunnen uitzitten; 
• vreest Harry van Bommel voor 
een tweedeling In het onderwijs door 
sterk toenemende belangstelling voor 
particuliere scholen, waar de klassen 
kleiner zijn en de leerlingen dus meer 
Individuele aandacht krijgen; 
• voelde Reml Poppe staatssecreta
ris Vliegenthart van VWS aan de 
tand over bezuinigingen op schlp
perslnternaten, die ruim tien procent 
op hun budget worden gekort; 
• wil de SP-fractie dat de regering 
regels stelt aan de wildgroei van 
GSM-zenders, die veelal zonder be
woners te consulteren op daken van 
gebouwen In armere wijken worden 
geplaatst en waarvan het gerede 
vermoeden bestaat dat ze schade 
aan de gezondheld opleveren. 
• pleit Jan Marljnlssen ervoor de 
Japanse keizer alleen In Nederland 
welkom te heten als hiJ publiekelijk 
excuses maakt voor het leed dat 
Japan Nederlanders aandeed tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 

weten hoe zij de stijging van de ziek

tenkostenpremies denkt te rijmen met de 

koopkrachtstijging die het kabinet voor 

1999 had beloofd en dringt aan op repara

tie. Voor veel huishoudens betekenen de 

onverwachte kostenposten een flinke aan
slag op hun koopkracht. Om de stormvloed 

van verontruste mensen te woord te kunnen 

staan opende de SP op 21 januari haar 
Alarmlijn voor meldingen over de stijging 

van de ziektekostenpremies. Dat leidde tot 

zo'n 30 tot 35 extra telefoontjes per dag. 
Alarmlijn-medewerkster Marijke Folmer: 

'Veel mensen zijn erg geschrokken van de 
premieverhogingen. En ook de aanscher

ping van het GVS heeft voor veel opschud

ding gezorgd. Als je naar de afzonderlijke 

stijgingen kijkt, lijkt het probleem wel mee 
te vallen . Maar als je de lastenverhogingen 

bij elkaar optelt, ook die van de ecotaks en 
andere zaken, dan vallen er weer harde 

klappen bij mensen met lagere inkomens.' 

Half miljoen Nederlanders 
onverzekerbaar voor WAO-gat 

BIj na een half miljoen huishoudens 
zijn niet In staat een verzekering af 

te sluiten voor WAO of ANW (Algemene 
Nabestaanden Wet). Dat constateert de 
SER In haar rapport 'Onverzekerbare 
Risico's'. Nederlanders met gezondheids
klachten behoren volgens dit rapport tot 
de 'potentiële risicogroep' die belemme
ringen ondervindt bij het afsluiten van 
vooral verzekeringen voor het WAO- en 
ANW-gat. Dit uit zich In torenhoge pre
mies of het welgeren van aanvragers. 
SP-Kamerlid Jan de Wit wil van minister 
De Vries van Sociale Zaken weten die 
gaat doen aan dit zoveelste neveneffect 
van de verslechteringen In de sociale 
zekerheid. 
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MAftiJNISSEN 

Tegengas! 
Wim Kok is nu vijf jaar premier van dit 

land. Hij geeft leiding aan een kabinet 

van PvdA, WD en D66. 
• enorme bezuinigingen op de socia

le zekerheid, gevolg: groeiende ar

moede en groeiende afstand tussen 
arm en rijk. 

• budgettaire anorexia voor de zorg 
en het onderwijs, gevolg: personeel 

dat het niet meer ziet zitten, dalende 

kwaliteit, lange wachtlijsten, grotere 

invloed van de commercie. 
• te weinig geld voor politie en ge

rechtelijke macht, gevolg: steeds 

minder toezicht op 

straat, hele delen 

van het land vrijwel 

verstoken van poli

tietoezicht, weinig 

aandacht voor socia

le preventie, enorme 
achterstand bij de Jan Marijnissen, 
afhandeling van fractievoorzitter SP 

zaken. 

• symboolpolitiek rond het milieu, 

gevolg: wel ecotaksen en rekeningrij

den, maar geen afdoende aanpak van 

de industrie die de grootste vervuiling 

voor zijn rekening neemt en onvol

doende investeert in een schone 

productie en schone producten. 

• uitholling van de democratie, ge

volg: steeds meer macht naar Euro

pa, steeds meer macht naar de 
markt, steeds meer falende bewind

lieden die blijven zitten (denk aan de 

Bijlmerramp). 

Moeten wij met dit kabinet de volgen

de eeuw in? Aan het einde van elke 

eeuw gaan mensen nadenken over de 
toekomst, gaan ze nieuwe ambities 

formuleren en zich nieuwe doelen 
stellen. In het kader van de 'Jaar van 

de Eeuw'-campagne roepen wij de 

mensen ook nu daartoe op. 
Een belangrijk doel van ons moet zijn: 

het begraven van Paars en zijn neo

liberale gedachten. Een samenleving 

van ieder-voor-zich en 'voor-enkelen

heel-veel-en-voor-velen-heel weinig' 

leidt ons naar de jungle. Dat willen 

we niet. Tijd voor Tegengas! 

3 Maart, provinciale verkiezingen: ik 

reken op u! 
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'Als dieven in de nacht'- zo typeerde de 

SP het - openden Lubbers en Kok op 13 
juli 1991, midden in de vakantietijd, de 
grote aanval op de WAO. 'Noch aan de 
hoogte van de uitkering, noch aan de 
duur daarvan valt wat mij betreft te 
tornen,' had Wim Kok een maand eerder 
nog beweerd. Geen wonder dat velen nu 
vrezen dat de PvdA net als In 1991 door 

HAMBEN 
AIVAIIBE 
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Nieuwe WAO-discussie ootketellol 

Het kostte Wim Kok in 1991 bijna de 
kop. De PvdA schudde op haar fun

damenten en duizenden keerden de partij de 
rug toe. Om het aantal arbeidsongeschikten 
te beperken, sneed het kabinet-Lubbers/Kok 
in de WAO. Niet alleen de hoogte en de duur 
van de uitkering werden aangepakt, ook de
genen die er al in zaten ontkwamen niet aan 
de valbijl. Zij moesten opnieuw worden ge
keurd en werden van de ene op de andere 
dag geschikt verklaard voor het vak van 
loempiavouwer, bonsaiboomkweker of 
vuurtorenwachter. Dat daar geen emplooi in 
te vinden was deed niet ter zake. Voor velen 
betekende deze maatregel een vrije val via 
de WW naar de bijstand. Met het aantreden 
van Paars I (in 1994) kwamen de verhalen 
van WAO' ers die met de nieuwe regeling te 
maken kregen pas goed los. Onder grote 
druk besloot het kabinet de keuringen iets te 
versoepelen. Tot in 1996 het aantal arbeids
ongeschikten andermaal toenam. Net als 
vijf jaar eerder legden de bewindslieden de 
schuld bij de WAO' ers zelf en kondigden
vanaf de zijlijn toegejuicht door VNO
NCW-voorzitter Blankert en MKB
voorman De Boer, aan vaker en strenger te 
keuren, daarmee totaal voorbijgaand aan de 
werkelijke oorzaken van de uitstroom. 

'Als ik thuiskom plof Ik op de 
bank en vaak wordt er dan eerst 

een potje hard gejankt' 

Niet de arbeider, maar de arbeid zélf is on
geschikt. In de 24-uurseconomie, waarin 
alles in het teken staat van presteren en ver
dienen, neemt stress dag na dag toe. De 
werknemers in de gezondheidszorg gaan ge
bukt onder een enorme druk. De zorgsector 
staat - volgens gegevens van het Landelijk 
Instituut voor Sociale verzekeringen (Lisv) 
- dan ook met stip op één, waar het gaat om 
uitvalspercentages. 'Je meent het,' scham
pert Linda de Groot (32). De verpleegkundi
ge zit er, zoals ze het zelf zegt, 'helemaal 
doorheen'. 'We zijn met veel te weinig men
sen op de afdeling. De druk is enorm. Tijd 
om naar de patiënt te luisteren, of hem ge
rust te stellen voor een ingreep, is er eenvou
dig niet. Mijn collega's en ik leveren regel
matig koffiepauzes in om toch even op zaal 
bij de mensen langs te gaan. Maar eigenlijk 
kunnen we onze schaarse pauzes niet mis
sen. Door het gejaag staat iedereen op 

8 

scherp. De sfeer is hondsberoerd en nie
mand kan meer iets van een ander hebben. 
Kleine ergemissen lopen op tot complete 
oorlogen. Als ik thuiskom, plof ik op de 
bank en vaak wordt er dan eerst een potje 
hard gejankt. Dan ben ik echt op.' 
De detailhandel is, vooral sinds de verrui
ming van de winkeltijdenwet, een goede 
tweede. Volgens het CBS komen jaarlijks 
tienduizend mensen als gevolg van stress in 
de WAO terecht. 
Het middelbaar onderwijs is van oudsher 
een kweekvijver van overspannen werkne
mers, weet Leo Klok, docent geschiedenis 
en coördinator van de brugklassen op scho-

In afwachting 
van het WAO· 
debat kan de 

PvdA nog even 
mooi weer 

spelen 

tengemeenschap Helinium in Hellevoet
sluis. 'In het onderwijs is het ontzettend 
stressen. Het beeld van leraren die korte 
werkdagen en lange vakanties hebben klopt 
totaal niet. Ik kan er zelf goed mee omgaan, 
maar ook ik ervaar de werkdruk als enorm 
hoog. Dat heeft niks met onhandelbare leer
lingen of drukke mavo-3 klassen te maken. 
De helft van mijn uren gaat zitten in de 
begeleiding van brugklasleerlingen. Als je 
die individuele aandacht wilt geven kost het 
je vaak een uur per leerling. De uren dat ik 
voor de klas sta, zijn voor mij de rustpunten 
in de dag. De school heeft kort geleden 
besloten buiten lesuren te vergaderen om 
lesuitval te voorkomen. Daar kan ik best 
inkomen, maar na zeven uur les, zit je nog 
rustig drie uur te vergaderen. En 's avonds is 
het minstens van acht tot elf uur nakijken 
geblazen. Binnenkort krijgen we de tweede 
fase en het studiehuis. Daar heb ik me nog 
helemaal niet op kunnen voorbereiden. Ik 
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zou niet weten waar ik de tijd vandaan 
moest halen. Ik kan me voorstellen dat veel 
collega's opgebrand raken. Hoeveel dat er 
bij ons zijn zou ik niet kunnen zeggen. Wat 
wel opvalt, is dat wanneer docenten na ziek
te terug op school zijn, ze het jaar daarop 
vaak wéér overspannen thuis zitten. Het eni
ge dat de school kan doen, is ze vrij te stellen 
van vergaderingen en ze minder te belasten 
met buitenschoolse activiteiten. Maar dat is 
werken in de marge. Hun aantal vaste uren 
moet gewoon worden teruggebracht.' 

De Arbeidsinspectie 
constateert regelmatig dat 

bedrijven veiligheidsvoorschriften 
aan hun laars lappen 

In 1996 werd de Ziektewet geprivatiseerd. 
Dit onder luid gejuich van de PvdA, die 
bijna het hele feest niet door zag gaan omdat 
haar Eerste-Kamerfractie aanvankelijk 
dreigde tegen te stemmen en maar net op tijd 
kon worden teruggefloten. De nieuwe wet 
hield onder meer in dat de baas het eerste 
jaar zou opdraaien voor het ziektegeld van 
de werknemer. Dan zou hij vanzelf zijn 
arbeidsomstandigheden wel verbeteren. In 
de praktijk is daar bitter weinig van terecht
gekomen. De Arbobalans van het CBS 
meldt dat drie miljoen werknemers regelma
tig te maken hebben met gezondheidsrisi
co's op het werk. Eén op de dtie hiervan 
noemt in dit verband de hoge werkdruk. 
Ruim 1,3 miljoen verricht werk waarbij 
regelmatig te zware krachtsinspanningen 
vereist zijn. Gezondheidsrisico's schuilen 
echter niet alleen in stress en tillen. De 
Arbeidsinspectie constateert veelvuldig dat 
bedrijven de veiligheidsvoorschriften aan 
hun laars lappen. Het aantal ongevallen op 
het werk bedroeg vorig jaar naar schatting 
175.000. Zesendertighonderd ernstige ge
vallen, waarvan 134 met dodelijke afloop, 
werden er bij de Inspectie gemeld. Een der
de van de fatale ongevallen vindt plaats in 
de industrie. Na enkele onaangekondigde 
bedrijfsbezoeken aan de textielsector bleek 
dat daar nog altijd wordt gewerkt met 
gevaarlijke machines en dat werknemers 
vaak zitten of staan in slechte houdingen en 
veel last hebben van stof en lawaai. Ook de 
bouwsector, de politiekorpsen en de verf
industrie scoren slecht in de verslagen van 
de Arbeidsinspectie. 
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Ook de luchthaven Schiphol is niet zo veilig 
als je van het smooth running complex met 
zijn brandschone tegelvloeren zou mogen 
verwachten. 'We werken in heel kleine 
ruimtes en de lucht die er hangt is goor,' 
vertelt een werknemer van de afdeling 
vliegtuigbelading. 'De apparaten die het 
vliegtuig van stroom voorzien wanneer het 
aan de grond staat en die de lopende band 
aandrijven, zijn al tientallen jaren oud en 
pruttelen nog allemaal op diesel. TNO heeft 
wel eens tests uitgevoerd. Ik heb de resul
taten nooit gezien, maar ik kan er wel naar 
raden. Al je iets op het platform laat staan, 
zit er de dag daarna al neerslag op. Zoveel 
roerigheid stoten die machines uit. Een col

lega van mij ging naar de dokter met een 
kuchje, bleek er allemaal stof in zijn longen 
te zitten. Verbeterde arbeidsomstandig
heden? Niet bij ons! ' 

'Arbo-diensten moeten 
wel meedoen, want ze werken 

op contractbasis en een contract 
Is zo opgezegd' 

'Dat komt doordat met de ziektewet ook de 
Arbo-diensten zijn vercommercialiseerd,' 
zegt arbeidsdeskundige Loekie van der 
Schoor. 'De taak van.de arbo-arts is om in 
het eerste ziektejaar, samen met werkgever 
en werknemer, te zoeken naar een oplossing 
om de zieke werknemer weer aan de slag te 
krijgen. Dat kan door aanpassingen op de 
werkplek of door hem om te scholen. Dat 
geheel is peperduur voor de werkgever. Hij 
moet het ziektegeld betalen, de vervangende 
werknemer, de eventuele aanpassing en de 
arb -arts. En daar zit 'm de kneep. De werk
gever heeft nauwelijks baat bij dat hele pro
ce . Voor hem is het veel goedkoper om de 
arbo-arts onder druk te zetten, zodat de 
werknemer weer aan het werk gestuurd 
wordt. Maar die komt dan terug op een 
werkvloer waar niets is verbeterd. En bin
nen de kort t mogelijke tijd is hij weer ziek 
en begint het hele feest van voren af aan. De 
Arbo-diensten moeten daar wel aan mee
doen, want ze werken op contractbasis en 
een contract is zo opgezegd. Er zijn concur
renten genoeg die wel naar de pijpen van het 
bedrijf willen dansen. De extra controle op 
de art en, die taatssecretaris Hans Hooger
ver t nu wil uitvoeren, drijft ze alleen maar 
verder in het nauw. Nu al schieten velen van 

hen zelf in de stress en moeten ermee op
houden.' 
Behalve de werksituatie, zet ook de weten
schap dat de zaken elders in de soep kun
nen lopen mensen onder druk. Zo is er een 
hoge 'uitval' onder voormalige bijstands
moeders die tengevolge van de Nieuwe 
Bijstandswet weer aan het werk moeten. 
Drie jaar geleden kreeg Manon Brandt- 41 
jaar en moeder van Mirko (15), Airnar (12) 
en Timen (9) - van de Sociale Dienst te 
horen dat ze voortaan sollicitatieplichting 
was. Haar jongste was immers ouder dan 
vijf jaar. Gaan werken zag Man on helemaal 
niet zitten. 'Een alleenstaande moeder met 

SP-Kamerlid 
Jan de Wit 
vreest voor 

de terugkeer 
van de 

'bonsaikweker' 

drie kinderen hééft al een fulltime baan. 
Bovendien is mijn oudste een kind dat nog
al wat extra aandacht nodig heeft. Mirko's 
hersenhelften communiceren niet zo best 
met elkaar. Je moet hem dingen een paar 
keer achter elkaar vertellen voor het echt 
bij hem binnenkomt en emotioneel zit hij 
op hetzelfde niveau als zijn drie jaar jonge
re broer. Niet zo dramatisch, maar hij 
vraagt toch wel wat begeleiding. Ik vond 
dus dat ik niet kon werken. De school van 
Mirko was het met mij eens en heeft een 
rapport opgesteld waarin zijn situatie haar
fijn wordt uitgelegd. Het mocht niet baten. 
Gelukijg had een bekende een baan van 
zestien uur in de week voor mij . Ik kan nu 
thuis zijn als de jongens uit school komen, 
maar het blijft woekeren met tijd. De voort
durende druk van onafgemaakt werk thuis, 
maakt het extra zwaar. Ik kan de jongens en 
vooral Mirko minder aandacht geven dan 
ze nodig hebben. ' 
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'Waar mensen decennia 
voor gevochten hebben, wordt in 

Den Haag zomaar op losse 
schroeven gezet!' 

Niet alleen mogelijke toekomstige arbeids
ongeschikten zien de ontwikkelingen met 
angst en beven tegemoet, ook onder 
bestaande WAO'ers heeft de hernieuwde 
politieke discussie een golf van paniek ont
ketend. 'Ik kan er niet meer van slapen,' 
zegt Janneke van Wijk (38). De voormalig 
thuiszorgster kwam anderhalf jaar geleden 
met totaal versleten kraakbeen in haar rug
wervels in de WAO terecht. 'Ik ben doods
bang voor een herkeuring. Ik kan écht niet 
werken, 's morgens opstaan doet al helse 
pijn. Een paar jaar terug hoorde je ook van 
die enge dingen over mensen die na een on
derzoek van vijf minuten volledig arbeids
geschikt werden verklaard, terwijl ze ei
genlijk gewoon invalide waren. En daarbij 
voel ik me ontzettend verraden. Na jaren
lang werken verwacht je rechten te hebben 
opgebouwd. Zaken waar decennia geleden 
mensen voor gevochten hebben, worden in 
Den Haag zomaar even op losse schroeven 
gezet!' 
'Redenen genoeg voor een pittig debat,' 
vindt SP-Kamerlid Jan de Wit. Hij vreest 
voor een herhaling van 1991 en voor de 
terugkeer van de bonsaikweker, als de 
maatregelen tegen de WAO-instroom be
perkt blijven tot het aanscherpen van de 
keuringen. 'Om te beginnen moet de arbeid 
geschikt worden gemaakt voor de mens en 
niet andersom. Verder moet de privatise
ring van de Ziektewet ongedaan gemaakt 
worden. De commerciële Arbo-diensten 
moeten vervangen worden door onafhan
kelijke instellingen, gefinancierd uit de 
Algemene Wet bijzondere Ziektekosten en 
bedrijven moeten minstens vijf procent 
arbeidsongeschikten in dienst hebben.' 
De Wit zal nog even geduld moeten hebben 
voor hij in de Tweede Kamer de degens 
mag kruisen. Op aandringen van de PvdA 
is het debat uitgesteld tot na de Provincia
le-Statenverkiezing. Zo kunnen de sociaal
democraten in hun campagne nog even 
mooi weer spelen en als de 'beschermers 
van de WAO' beloven dat er niet aan dit 
verworven recht getornd zal worden. De 
praktijk van 1991 leerde al wat zulke 
PvdA-beloften waard zijn! • 
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Steffenberg-kwestie 
leidt tot manifestatie 

en Kamerdebat 

H onderdvijftig mensen 
namen op 28 januari deel 

aan een kleurrijke manifestatie 
voor het stadhuis van Vught, 
voorafgaand aan een speciale 
raadsvergadering over de kwes-
tie-Steffenberg. In een tent 
recht tegenover het Vughtse 
gemeentehuis trad de Angolees/ 
Zaïrese band 'Le Reveil' op. 
Sprekers van o.a. de SP, FNV, 
Vluchtelingenwerk en Beraad 
van Kerken spraken hun afkeu-
ring uit hoe in december een 
handjevol mensen met handen-
vol geld de huisvesting van 
asielzoekers kon tegenhouden 
door het gebouw aan te kopen. 
De organisaties boden samen 
een petitie aan, waarin het 
gemeentebestuur van Vught 
nog eens met klem werd ver-
zocht om de aankoop van de 
Steffenberg terug te draaien. 
Tijdens de raadsvergadering 
kwamen B en W tot de conclu-
sie dat een vordering van het 
voormalige blindeninstituut er 
voorlopig niet in zit. Omdat 
asielzoekers geen verblijfsver-
gunning hebben, kunnen voor 
hen op grond van de Huisves-
tingswet geen panden gevor-
derd worden. Overigens zei 
burgemeester De Graaf het te 
betreuren dat het Centraal Or-
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De manifestatie In Vught: 'Groot geld = Grof geweld' 

gaan Opvang Asielzoekers 
(COA) zijn optie op De Stef
fenberg had laten verlopen. 
Toch is Nico Heijmans, organi
sator van de Steffenberg-bezet
ting rond oudjaar, tevreden 
over de raadsvergadering. 'Alle 
fracties waren het erover eens 
dat het gebeurde niet door de 
beugel kan. Dat is voor een 
groot deel te danken aan onze 

" actie. Daarnaast ben ik blij met §i 

de stappen die de gemeente ~ 
Vught nu gaat nemen.' Heij
mans doelt op het besluit om 
het bestemmingsplan niet te 
wijzigen, waardoor de negen 
nieuwe bezitters van De Stef
fenberg niets met het pand 
kunnen doen. Bovendien on
derzoekt de gemeente of De 
Steffenberg in aanmerking 

statushouders, zodat het pand 
wél gevorderd kan worden. 
Op verzoek van SP-Kamerlid 
Jan de Wit debatteert de Ka
mer op 4 maart over de kwes
tie. De Wit wil meer juridi
sche mogelijkheden om pan
den te claimen. 

Bodemmonsters 
wijzen vervuilers 

op hun plicht 

We willen met deze actie 
de bedrijven die In het 

verleden hun vuil dumpten, 
wijzen op hun verantwoorde
lijkheid,' zegt SP-mllieudetec

tive Harry Voss. Samen met 

Kamerlid Reml Poppe trok hij 
op 15 januari de Dordtse 
Blesbosch In om bij de zoge

naamde Stort van Troost 
bodemmonsters te nemen. 
Uit onvrede over het al ruim 
tien jaar durende juridische 
gehannes over sanering van 
die stort, besloten zij de zaak 
opnieuw onder de aandacht 
te brengen. Want al die t ijd 
zijn de afvalstoffen gewoon 
blijven doorsijpelen in grond
en oppervlaktewater van het 
Nationaal Park De Blesbosch. 
In de jaren zestig en zeventig 
stortte de firma Troost In 
opdracht van onder andere 

Shell, Nestlé, AVR en Clndu 
honderden tonnen afval per 
dag In de Dordtse Blesbosch. 

Met de invoering van de Wet 
Bodembescherming stopten 

de dumpingen. Sindsdien 
wordt er geruzied over de 

vraag wie de tachtig miljoen 
moet gaan betalen die een 
sanering gaat kosten. 
Harry Voss: 'Simpel: de bedrij
ven waarvan het afval afkom
stig Is, moeten betalen.' 
Sanering van de stort blijkt 

hoog nodig. Het laboratorium 
trof In de monsters onaan
vaardbaar hoge concentraties 
van o.a. cadmium, koper, lood 
en minerale oliën aan. 

komt voor huisvesting van Poppe besnuffelt een bodemmonster, dat Voss hem voorhoudt 
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Voor de Ingang van IKEA-Amsterdam nodigen SP-actievoerders het publiek uit om garantles 
tegen kinderarbeid te eisen. Binnen probeert IKEA uit te leggen waarom ze die niet geeft. 

Actie tegen kinderarbeid wordt breder en harder 

De IKEA-actie breidt zich 
snel uit, ook over de gren

zen. Sinds 5 februari wordt ook 
in Oo tenrijk actie gevoerd om 
van IKEA de garantie af te 
dwingen dat aan de producten 
van het hui raadconcern geen 
kinderarbeid meer te pas komt. 
De aftrap van de actie in We
nen trok veel belangstelling 
van de Oostenrijkse pers. Tege
lijkertijd bestaat er ook in Bel
gië intere se om zich bij de 
campagne aan de sluiten, die de 
SP voert sind november '98. 
IKEA-Nederland weigert voor
al nog om het uitblijven van 
kinderarbeid te garanderen en 
i een tegenoffensief gestart. 
Speciale stands in de winkels 
verkondigen de klanten 'ons 
standpunt inzake kinderarbeid'. 
En via een advocatenkantoor 
dreigde het concern de SP, dat 
het uit moet zijn met de actie 
onder IKEA-klanten. Maar 
daaraan geeft de partij pas 
gehoor al het gevraagde 'kin
derarbeidvrij' -keurmerk inge
voerd wordt bij de meubelgi
gant Onder het motto 'Na geel 
komt rood' staan SP-actievoer
ders nu met rode kaarten bij 

Luis tr paar 
Radio Tomaat, om 

17.50 uur op R~dlo 5 
op dinsdag 
2,16 en 30 

maart 

alle acht Nederlandse IKEA

filialen. Ruim 7000 klanten 
tegenden al de rode kaart, met 
de mededeling zij geen IKEA
producten uit India kopen tot 
het bedrijf zijn leven betert. 
Een kleurrijke actie-catalogus 
van de SP helpt de boze klanten 
bij het overslaan van producten 
uit India, waarbij de kans im
mers erg groot is dat die met 
kinderhanden vervaardigd zijn. 
Sinds kort post de SP ook in de 
winkelcentra in Vlissingen, 

Alkmaar en Leeuwarden, waar 
geen IKEA-winkels zijn. Dat 
blijkt voor het publiek geen 
enkele belemmering om ook de 
rode kaart te tekenen. In Oos
terhout en Hengelo, waar IKEA 
respectievelijk een distributie
centrum en een warenhuis wil 
openen, bracht de SP de ge
meente op de hoogte van het 
kinderarbeid-vraagstuk, met het 
verzoek IKEA door middel van 
vestigingsvoorwaarden onder 

extra druk te zetten. 

Voor honderden slachtoffers betekent 
Asbestinstituut eindelijk erkenning 

Ruim 200 asbestslacht
offers en hun nabestaan

den blikten op 22 januari 
tevreden en soms ook geëmo
tioneerd terug op de akkoord 
over een Asbestlnstituut, dat 
In september vorig jaar be
reikt werd met werkgevers, 
verzekeraars en vakbonden. 
Na een strijd van vier jaar 
betekent het Asbestinstituut 
eindelijk erkenning voor de 
slachtoffers. Op de landelijke 
bijeenkomst van het Comité 
Asbestslachtoffers In Rotter
dam was er ook veel bijval 
voor het plan van de Tweede
Kamerfractie van de SP om te 
werken aan een Initiatief
wetsvoorstel dat een einde 
moet maken aan het onrecht 
van de verjaring. VIjftien pro
cent van de asbestslachtof
fers kan namelijk tengevolge 
van de geldende verjarings-

termijn van 30 jaar geen 
aanspraak maken op smar
tengeld en schadevergoeding, 
zo lichtte Jan Marljnlssen toe. 
De gevreesde asbestziekte 
mesothelloom openbaart zich 
pas na tientallen jaren. Is dat 
meer dan dertig jaar, dan kan 
het slachtoffer volgens de 
huidige wetgeving niemand 
meer aansprakelijk stellen. 
De SP wil dat de verjarings
termijn Ingaat op het moment 
dat de ziekte Is vastgesteld. 
De overheld heeft al toege
zegd dat zij als werkgever In 
geval van een asbestvorde
ring geen beroep zal doen op 
verjaring. 
In de afgelopen weken won 
SP'er Bob Ruers, advocaat 
voor het Comité Asbest
slachtoffers, opnieuw twee 
belangrijke processen rond 
schadeclaims. 
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AL MAANDEN WOEDT in 

Zeist de discussie over 

luxe gemeente-etentjes 
voor raadsleden en amb

tenaren. SP-raadslid Jean

nette de Jong sloeg al 
diverse uitnodigingen af, 

maar stelde wel vast dat 

een maaltje in Slot Zeist 
uit o.a. zalm, paling en 

hazepeper bestond. 'Een 

goede gewoonte' volgens 

de gem_eente. De Jong 

vindt dat wie deftig wil uit 

eten, daarvoor maar zelf 

moet betalen. 

EEN HEUSE AUTORALLY 
zag SP-milieuspeurder 

Harry Voss op de Veluwe 

plots aan zich voorbij 
scheuren. Minstens zestig 

stoere terreinwagens 

raasden er op zondagmor

gen over de zandpaden 

van het natuurgebied. 

Noch Staatsbosbeheer 

noch omliggende gemeen

tes bleken een vergunning 

verleend te hebben. De 

SP-Statenfractie heeft de 

Gedeputeerden ophelde

ring gevraagd over het 

'evenement'. 

DANKZIJ DRIEDUIZEND 
handtekeningen, ingeza

meld door de SP, heeft de 

gemeente Boxtel afgezien 

van de aanleg van een 

weg door het bosgebied 

'Sparrenrijk'. Inmiddels 
zegt de gemeente de SP 
na dat de geplande weg 

nergens voor nodig is. 
Zelfs burgemeester Van 

Hemelen zette zijn handte

kening onder de SP-actie. 

'LAS VEGASIËRING' zegt 

de Udense SP-fractievoor

zitter Emonds over het 

plan om midden in het 

centrum een gokhal fors 

uit te breiden. 'Het beeld 

van de Markt zal ingrij

pend veranderen.' 
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Toen hij zich kandidaat had gesteld voor de Eer

ste Kamer, werd SP' er Driek van Vugt in één klap 
een mediavedette. ledere verslaggever wilde 

· weten wat 'zo'n jong broekie tussen de gezapi
ge heren' van politiek Den Haag te zoeken 

heeft. Driek blijft er nuchter onder. Het Kamer
lidmaatschap is voor hem geen doel, maar een 
manier om sociale misstanden aan te kaarten. 
Op 3 maart - tijdens de Provinciale-Statenver
kiezingen - weet hij niettemin dat een stem op 
de SP indirect ook een stem op 'Superdriek' is. 

(Super) 
Driek 

'Ik ben een combi van een oude 
en nieuwe stempel socialist' 

Drlek van Vugt wordt naar alle waar· 
schijnlijkheld het jongste Eerste
Kamerlid ooit. De net negent ienjarige 
student politicologie staat als twee

de op de kandidatenlijst van de SP, 
achter de reeds zittende senator Bob 
Ruers. Van Vugt wil een jong geluld 
te laten horen In het van oudsher 

door bedaagde heren (gemiddeld 59 
jaar) gedomineerde bolwerk. Voor zijn 
senatorschap geeft hij z'n zetel In de 

gemeenteraad van Lelden op. 

12 

'Mijn nest was een lekker 
progressief gezin van 
links stemmende ouders . 
Maar het socialisme is me 

niet met de paplepel ingegoten, zoals som
mige kranten beweren. De interesse voor 
politiek ontstond door de ontdekking dat er 
dingen om me heen niet goed gingen. Dan 
krijg je automatisch de drang om ze te wil
len veranderen. Zo gaat het bij mij, tenmin
ste. Omdat ik ben opgegroeid in een beroer
de buurt, weet ik goed wat armoede is. Ik 
kwam bij vriendjes over de vloer van wie de 
vaders in de gevangenis zaten. Hun moeders 
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leefden van de bijstand en konden, met drie 
kinderen om voor te zorgen, nauwelijks het 

hoofd boven water houden. Als je daar 
kwam kreeg je hooguit een boterham met 
een kopje thee. Meer hadden ze niet. Voor 
een kind dat daarmee wordt geconfronteerd 
is dat best schrijnend. Helemaal als je ziet 
dat anderen op school merkkleding dragen 
en stoer lopen te doen met hun luxe. 
Mijn moeder had het ook niet makkelijk. Na 
haar scheiding moest ze alleen voor vier 
kinderen zorgen. Én werken, als verpleeg
kundige. Tegen een mager loontje en op 
onmogelijke tijden. Ik was toen tien en 
beslist geen lieverdje. Het heeft niet veel 
gescheeld, of ik was het verkeerde pad op 
gegaan. Mijn moeder heeft ervoor gewaakt 
dat het niet fout is gegaan. Vrienden van mij 
zijn, toen we een jaar of zestien waren, bij 
zaken betrokken waarvoor ze in de cel 
terechtkwamen. Als mijn moeder me die 
dag geen huisarrest had gegeven, was ik er 
ook in meegesleurd. Het is een godswonder 
- maar ik ben niet gelovig, dus noem ik het 
meer een moederswonder - dat het met mij 

zo goed is afgelopen en dat ik de ervaringen 
uit die tijd in positieve dingen kan omzetten. 
Daarom wilde ik de politiek in, om wat te 
betekenen voor de mensen. Ik heb geen 
behoefte het gedrag van mijn vroegere 
vrienden goed te praten, maar als de politiek 
mensen zó verraadt, begrijp je het wel. 
Criminaliteit is vaak een rechtstreeks gevolg 
van sociaal-economis(;he misère. Daar hel
pen geen hoge gevangenisstraffen aan. Er 
moet een politieke omslag komen. Daarom 
ben ik ook politicologie gaan studeren. Eerst 
dacht ik nog even aan geschiedenis. De ver
halen over de Russische revolutie, de crisis 
en de Tweede Wereldoorlog vond ik fantas
tisch interessant. Maar als je de geschiede
niskant opgaat, moet je al dat gezeur over 
Egyptenaren en Romeinen op de koop toe 
nemen. En daar ~oelde ik niets voor. 
Voor de SP heb ik heel bewust gekozen. Ik 
wilde naast mijn studie ook nog wat maat
schappelijke vorming krijgen en wat voor 
anderen kunnen doen. Dat mis ik bij de 
meeste studenten. Die zijn uitsluitend op 
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zichzelf gericht. De kracht van de SP is, dat 
de partij zo dicht bij de mensen staat, naar ze 

toe gaat. Alleen op die manier kan je het 
volk écht vertegenwoordigen. Bovenmen is 
het een van de snelst groeiende partijen. 
Vanuit de basis werken we aan een solide 
draagvlak. En dat is hard nodig. Wij zijn in 
taat veel mensen te mobiliseren, door ze 

concreet te helpen en ze het nut van ons 

bestaan aan den lijve te laten ondervinden. 
Zo bouw je steun op en kun je in de toe
kom teen grote politieke rol spelen. 
Gewone, alledaagse misstanden steken mij 
het meest. In de gemeenteraad hou ik me 
bezig met sociale zaken. Dan hoor ik wat 
cliënten van de Sociale Dienst zoal moeten 
doen om een klein beetje geld te innen. Elke 
maand een inkomstenverklaring inleveren, 
laten zien waar ze hun geld vandaan halen 
en waar ze het aan uitgeven. En jaarlijks een 
fraudeverklaring invullen. Ze worden 
behandeld als potentiële criminelen. Terwijl 
ze de middelen niet eens hebben om de kin
deren op sport te doen, of een wasmachine 
te kopen. Daar heeft de gemeente weliswaar 
allerlei potjes 'bijzondere bijstand' voor, 
maar ook dan moet je weer een dozijn for
mulieren invullen. Dat schiet niet op. Het is 
lapwerk. Geef ze toch ineens genoeg om van 
rond te komen. Bovendien, dat stomme 
admini tratieve gedoe kost ook allemaal 
geld. 
En geld is er gen<?eg. Je moet het alleen 
halen waar het zit en brengen waar het nodig 
is. Wachtlijsten, hoge werkdruk, eigen 
bijdragen in de gezondheidszorg, te grote 
kla en , zwarte en witte scholen, slechte 
&tudiefinanciering, het zijn allemaal dingen 
waarvan de verrekte liberalen zeggen: waar 
wil je de centen vandaan halen? Ofschoon 
ze dat dondersgoed weten. Liberalen willen 
het lief t de rijken spekken. Maar zo worden 
de tegenstellingen alleen maar groter. Der
gelijke uitwa sen prikkelen mij tot extra in
spanningen. Ik heb me bijvoorbeeld ingezet 
om de men a van de Universiteit Leiden -
waar velen een goedkope en lekkere maal
tijd konden krijgen- voor sluiting te behoe
den. Ik heb het in de Raad aangekaart en een 
handtekeningenactie gevoerd. Er was ont
zettend veel steun voor. Uiteindelijk ging de 
mensa toch dicht, maar de wethouder heeft 
voor een vervangende voorziening gezorgd. 
Zelf niet- tudenten kunnen er nu goed
koper eten dan op de uni. Daaruit blijkt dat 
je de be te re uitaten boekt met kennis van
uit de praktijk. Je moet niet blindvaren op 
papieren onderzoeken, of alleen in de raads
zaal rondhangen, maar contact blijven hou
den met degenen om wie het gaat. Zo'n 
aanpak dwingt ook respect af bij de andere 
raad leden. Druk of niet, ik máák gewoon 

tijd om actie te 
voeren. Op m'n 

verjaardag was 
ik nog bij een van 
de woningbouwvere

nigingen in Leiden, met 
120 handtekeningen om 
aan te kaarten dat er geen 
flikker gedaan was aan 
achterstallig onderhoud. 
We hadden een mooi 
staatje gemaakt 
klachten, de directeur 
hoeft ze alleen maar te ver
helpen. Actievoeren hoort 
bij de politiek. 'Geen fractie 
zonder actie,' zeg ik altijd 
maar. Mensen moet 
je in beweging kun
nen zetten, door voor 
concrete belangen op te 
komen. En het is ook leuk 
om bijvoorbeeld met z'n 
allen in een sfeer van kame
raadschappelijkheid in de kou 
staan te schreeuwen. Voor mij is 
dat een stukje solidariteit. Hetzelf-
de gevoel had ik, toen ik in Leiden 
kwam studeren, me moederziel al-
leen voelde en wist dat de SP achter 
me stond. Eén politieke familie. Dat 
klinkt wel erg Tros-achtig, maar zo 
kwam het wel op me over. Het is fijn als 
je weet, dat je met zovelen hetzelfde na
streeft. Je zou kunnen zeggen, dat ik een 
combi ben van een oude en nieuwe stempel 
socialist. Ideologisch gezien ben ik vrij 
orthodox, heb een traditionele visie op het 
kapitalisme en wat daar allemaal bijhoort. 
Een sociaal-democraat kán ik niet zijn. De 
sociaal-democratie kent te veel beperkingen 
om tot een menselijke samenleving te ko
men. Kijk maar naar het falen van de verzor
gingsstaat. Dat was het paradepaardje van 
de sociaal-democraten. En wat is er nu van 
over? Zolang het kapitaal het voor 't zeggen 
heeft, staan niet de belangen van de mensen 
voorop, maar die van de ondernemers en 
van de elite. Menselijke behoeften verliezen 
het altijd van winstmaximalisatie. 
Toen ik Jan Marijnissen voor het eerst op 
TV zag, dacht ik: 'Krijg nou wat, die gozer 
zegt gewoon heel normale dingen.' Voor mij 
waren politici in die tijd rijke heertjes met 
een hoop bla-bla, die zich toch niet aan hun 
woord hielden. Marijnissen was anders. 
Uniek. Ik begreep wat hij zei. En het sloot 
naadloos aan op wat ik zelf van de maat
schappij vond en dacht. 
Toen, na het succesvolle 

parlementaire debuut van 
de SP, ben ik lid geworden. 
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~ Op 1 mel1999 houdt de SP haar Acht
-: ste Congres. Een heel belangrijke ge
~ beurtenls, want op het congres stellen 
~ de leden van de SP de koers voor de 

komende jaren vast. De congresafge
vaardigden worden (In maart) door de 

afdelingen gekozen uit alle leden. Hier
aan voorafgaand praat de partij op alle 
niveaus over verleden, heden en toe
komst. Als SP-lid bent u daarbij van harte 
welkom. Van uw afdeling hoort u wan
neer deze discussies plaatsvinden. Lel-

draad biJ de congresvoorbereiding zijn 
drie stukken: een verslag over de afgelo
pen jaren, een analyse van de stand van 
zaken In de wereld, en een plan voor de 
toekomst. Hiernaast het tweede stuk, 
opgesteld door de Congrescommissie. 
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DE WERELD 
Aan het einde van de 20ste eeuw zijn we met z'n allen ontzettend 
rijk geworden. De consumptie van goederen en diensten heeft een 
recordhoogte bereikt. Precieze cijfers ontbreken, maar ongetwijfeld 
is de wereldproductie en -consumptie in de laatste honderd jaar 
harder gestegen dan in de voorafgaande 900 jaar van dit tweede mil
lennium. We maken van alles waarvan onze voorouders niet eens 
konden dromen. Van apparaten voor microchirurgie tot ruimtesta
tions en alles daartussenin. De wetenschap heeft in honderd jaar tijd 
reuzenstappen vooruit gezet en vormt de basis onder een ongekende 
productie. 
Er is ook een overvloed aan geld in de wereld. Zó veel dat de bezit
ters ervan niet goed weten wat ze ermee aan moeten. Daarom maken 
we momenteel wereldwijd van alles veel te veel. 1 Te veel auto's, te 
veel televisies, medicijnen en cd-spelers. We delven te veel olie, 
goud, zilver, aluminium en koper en te veel schepen om al die 
stoffen te transporteren. Er zijn te veel bedrijven met veel te veel 
productiecapaciteit. We leven in een wereld van overvloed en over
productie. 
Ondernemingen worden steeds groter en machtiger, met omzetten 
die vergelijkbaar zijn met de nationale producten van hele streken en 
soms zelfs landen. Veel zekerheid biedt dat niet, want de ongekend 
grote beschikbaarheid van geld maakt in principe elke overname 
mogelijk. Per week fuseren nu honderden bedrijven. Vorig jaar von
den de grootste overnames uit de geschiedenis plaats. In de olie
branche (Exxon/Mobil, BP/Amoco), de autosector (DairnlerBenz/ 
Chrysler), de telecommunicatie (SBC Communications/Ameritech, 
AT&T/Tele-Communications, BellAtlantic/GTE), het transport 
(Norwest/Wells Fargo) en de financiële dienstverlening (Nations
Bank/BankAmerica, TravelersGroup/Citicorp)-2 Nog nooit heeft het 
kapitalisme - sinds het eind vorige eeuw aan zijn wereldwijde op
mars begon en andere economische stelsels overwoekerde- zo'n 
explosie aan overnames laten zien. 
De overvloed aan geld heeft ook geleid tot een geweldige groei van 
de aandelenbeurzen. Het 'casino-kapitalisme' draait om cnvoorstel
bate kapitalen. Waar de reële wereldhandel per jaar een omvang 
heeft van 10.000 miljard gulden, raast dagelijks 3000 miljard gulden 
aan flitskapitaal ongrijpbaar over de aardboP Elke dag worden we
reldwijd miljarden verdiend aan speculatie in aandelen en valuta. 
Maar tegenover die winsten staan de verliezen. Voor andere specu
lanten. Maar vooral ook voor de 'echte' economie, zoals in 1998 
duidelijk werd in Azië.4 De economische terugval daar werd mede 
veroorzaakt door de plotselinge terugtrekking van miljarden aan ka
pitaal. Dat ruïneerde bijvoorbeeld de Indonesische economie, die in 
1999 een negatieve groei van 20 procent verwacht. Dat vertaalt zich 
onmiddellijk in werkloosheid, ineenzakkende koopkracht en gebrek. 
Dit jaar zullen 90 miljoen Indonesiërs onder de armoedegrens 
terechtkomen. Dat is drie maal zoveel als in 1996 en bijna de helft 
van de bevolking. Ook andere Oost-Aziatische 'tijger' -economieën 
zijn voor een belangrijk deel ingestort. In Latijns Amerika maakt 
rondzwervend speculatiekapitaal eveneens valuta's en economieën 
stuk en miljoenen mensen brodeloos. Schrijnendste voorbeeld is 

Brazilië, dat voortdurend aan het touwtje van internationale specu
lanten bungelt. In januari 1999 deed zich de zoveelste 'samba-crisis' 
voor, waarbij angstige beleggers miljarden guldens terugtrokken.5 

Van een beperkte economische groei belandde het land plotsklaps in 
een periode van krimp. En omdat Brazilië veneweg de grootste eco
nomie van Latijns Amerika heeft, betekent dat ook zware terugval in 
de andere landen van het continent. 
Zo dicht bijeen bevinden zich rijkdom en armoede aan het einde van 
de 20ste eeuw. Tegenover de ongekende rijkdom van Noord
Amerika, West-Europa, Japan en Australië staat de tomeloze armoe
de in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Volgens de Verenigde Naties6 

zijn nu meer dan één miljard mensen op de wereld extreem arm. Van 
de 4,4 miljard inwoners van ontwikkelingslanden moet 60 procent 
het stellen zonder sanitaire voorzieningen. Een derde beschikt niet 
over veilig drinkwater. Een vijfde leeft buiten het bereik van moder
ne medische voorzieningen. Van alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
gaan er 130 miljoen (merendeels meisjes) helemaal niet naar school. 
De helft van alle kinderen is verstoken van goed onderwijs.7 Twee 
op de tien kinderen zijn ondervoed. 
Het merendeel van de wereldbevolking wordt geteisterd door 
armoede en geweld, fenomenen die elkaar versterken. Natuurgeweld 
eist vaak zoveel slachtoffers door een schromelijk gebrek aan mid
dele~ om je ertegen te beschermen en vanwege de afwezigheid van 
een fatsoenlijk bestuur. Menselijk geweld teistert de arme continen
ten. Daarvoor zijn in eerste instantie de betrokken landen en hun 
burgers zelf verantwoordelijk. Maar de invloed van rijke landen is 
vaak medeoorzaak van structurele armoede en ongelijkheid. Het 
ontstaan en voortbestaan van dictatoriale, onderdrukkende en cor
rupte regimes heeft ten minste voor een deel te maken met de 
almacht van rijke landen en de absurd ongelijke verhoudingen in de 
wereld. 
Dit alles maakt dé tegenstelling van de eeuw schrijnend zichtbaar: 
de tegenstelling tussen rijk en arm, tussen overvloed en gebrek, tus
sen macht en onmacht. Terwijl het ene deel van de wereld niet weet 
wat te doen met z'n geld, gaat het andere deel gebukt onder ellende 
en gebrek. Dit jaar verhongeren tientallen miljoenen mensen, terwijl 
er meer dan genoeg voedsel voor iedereen is.8 De voedselproductie 
wordt echter steeds meer beheerst door steeds minder megabedrij
ven. Zo is tachtig procent van de wereldgraanhandel in handen van 
acht multinationals.9 Hun doel is niet de wereld te eten te geven, 
maar de bedrijfseigenaren (vijf van de acht zijn familiebedrijven) 
zoveel mogelijk private winst te bezorgen. Daarom kunnen we hier 
Nieuw-Zeelandse appels eten, hoewel het transport hierheen min
stens tien keer zoveel energie kost dan ons het opeten van de appels 
oplevert. 10 En om precies hetzelfde winstmotief worden voedsel
overschotten eerder vernietigd dan gebracht bij de mensen die letter
lijk sterven van de honger. 
Het is niet overdreven om van record-wanverhoudingen in de wereld 
te spreken. Een kind in een industrieland consumeert 50 keer zoveel 
als een kind in een ontwikkelingsland. De rijkste 20 procent van de 
wereldbevolking eet bijna de helft van alle vlees en vis op. De armste 
helft moet het doen met 5 procent. 11 De 385 rijkste mensen hebben een 
vermogen gelijk aan hetjaarinkomen van de armste 45 procent van de 
wereldbevolking. Het rijkste deel van de wereld produceert en consu
meert niet alleen veneweg het meeste, het vervuilt en vernietigt ook 
het meeste het milieu en de natuur van de planeet. 
De ellende strekt zich de laatste jaren ook uit naar de mensen in Rus-
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land en Oost-Europa. Nadat het communisme aan zijn eigen tegen-
tellingen ten onder ging, heeft de overgang naar het kapitalisme er 

niet geleid tot economische groei en sociale vooruitgang. De econo
mie kwam in handen van een nieuwe groep kapitalisten, die daarmee 
de zeggenschap over vrijwel de totale samenleving verwierf. Onder 
de bevolking groeiden de tegenstellingen. In vergelijking met West
Europa leiden veel minder burgers een welvarend bestaan en is de 
armoede onder de bevolking veel groter en dieper. Oost-Europa is 
nog teeds welvarender dan arme landen elders, maar de achterstand 
op het rijke deel van de wereld neemt toe. 
De tegenstellingen in de wereld worden groter. In 1960 had de 
20 procent van de wereldbevolking in de rijkste landen dertig maal 
het inkomen van de armste 20 procent. Nu is dat 82 maal zoveel. 
Ook de ver chillen binnen de arme landen groeien. In Brazilië 
ontving de armste 50 procent van de bevolking in 1960 18 procent 
van het nationaal inkomen; in 1995 was dat nog maar 11 procent. De 
rijkste JO procent van de Brazilianen incasseerde in 1960 54 procent 
van het nationaal inkomen; in 1995 was dat opgelopen tot 63 pro
cent. 12 

Dollar , yens en sinds kort 
euro' behee1sen de we
reld. Vrijwel alle grote 
multinationals hebben hun 
thui haven in de Verenig
de Staten van Amerika, de 
Europese Unie en Japan . 
In deze bastions woont 

belangrijk zijn voor grote ondernemingen. Verder betekent het op 
alle terreinen: terugdringen van de rol van de staat en de invloed van 
vakbonden en afbraak van de bescherming van arbeid en milieu. On
langs werd zelfs een poging gedaan om de almacht van de markt 
formeel vast te leggen in een multilateraal akkoord over investerin
gen (MAl). Doorvoering daarvan mislukte op het laatste moment
maar van tafel is het idee geenszins. De meeste landen op de wereld 
hebben zich onder druk van de rijke markteconomieën bekeerd tot 
de leer van het neoliberalisme, gebaseerd op de gedachte van steeds 
meer markt en steeds minder overheid. Alles wat de markt - de be
drijven -wil, moet de overheid toestaan. 
De rijke landen hebben niet alleen economisch en politiek, maar ook 
militair de macht in handen. Sinds het einde van de Koude Oorlog 
zijn de Verenigde Staten van Amerika de enig overgebleven super
macht, steeds vaker bereid ook militair de wil van het rijke Westen 
aan anderen op te leggen. Recente militaire operaties tegen Irak laten 
dat zien. Niet het belang van de onderdrukte en uitgemergelde Iraak
se bevolking - en het verjagen van dictator Saddam Hoessein -

!echt 13 procent van de 
wereldbevolking, maar de 
70 procent van de wereld
productie die er gemaakt 
wordt, wordt goeddeels 
door diezelfde minderheid 
gecon umeerd. Hoewel ze 
de wereld controleren, zijn 

stond daarbij centraal, 
maar de machtsverhou
ding tussen de VS en Irak. 
De Amerikaans/Engelse 
interventie werd ook niet 
gedekt door een resolutie 
van de Veiligheidsraad. 
Dat was niet nodig vol
gens Clinton en Blair. De 
rest van de wereld is niet 
bij machte zich tegen hun 
suprematie te verzetten -
zo men dat al zou willen. 
De door de VS gedomi
neerde NAVO bleef tot de 

Tegenover de ongekende rijkdom van Noord-Amerika, 
West-Europa, Japan en Australië staat de tomeloze 

armoede in Afrika, Azië en Latijns Amerika 
tanden bewapend, hoewel 
de oude tegenstander in 

het Oosten vrijwel machteloos is geworden en het Westen geenszins 
bedreigt. De VS en de EU nemen de helft van de totale wereld
wapenuitgaven voor hun rekening. Daarmee verschaft het bond
genootschap zich de militaire macht om de definitie van zijn 'vitale 
belangen' steeds verder te verruimen. Het nieuwe strategische plan 
voor de NAVO gaat uit van de mogelijkheid tot militair ingrijpen 
buiten het verdragsgebied, zelfs zonder goedkeuring van de Veilig
heidsraad. 

deze drie markten zelf buitengewoon naar binnen gericht. In plaats 
van mondialisering van de economie is er veeleer sprake van regio
na! i ering. Slechts 10 procent van wat binnen de Europese Unie ge
produceerd wordt, passeert de buitengrens van de EU. Voor Amerika 
en Japan geldt hetzelfde: het zijn grote markten die voornamelijk 
voor zichzelf zorgen, gebruik makend van de toegang tot grondstof
fen elder op de wereld. 
Tegen tellingen tussen rijk en arm bestaan ook binnen de rijke lan
den . In de lid taten van de OESO zijn volgens de Verenigde Naties 
meer dan I 00 miljoen mensen als arm te beschouwen. Ten minste 
37 miljoen mensen zijn werkloos en vaak sociaal uitgesloten. De 
werkloosheid onder jongeren heeft een recordhoogte bereikt. Zo'n 
8 procent van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Van bijna 
100 miljoen inwoner van de OESO-landen wordt verwacht dat ze 
de 60-jarige leeftijd niet halen. Meer dan 100 miljoen mensen in 
deze rijk te landen zijn dakloos - volgens de VN een 'schokkend 
hoog aantal temidden van alle overvloed' .13 

De rijke landen schrijven de arme landen de wet voor. Wie niet 
bereid i zich te houden aan de 'wetten' van de westerse markt
economie, kan het wel vergeten steun te krijgen van instituten als 
Wereldbank en IMF. Dat betekent in de praktijk: draconische bezui
nigen op collectieve voorzieningen en investeren in zaken die 

Terwijl Noord-Amerika, West-Europa en Japan economisch, militair 
en politiek uit hun jas barsten, doet de rest van de wereld nauwelijks 
mee. Hoewel ze in oppervlakte het grootste deel van de wereld 
vormen, spelen de arme landen hooguit een rol als leverancier van 
grondstoffen en spotgoedkope arbeidskrachten, of- in toenemende 
mate - als stortplaats voor de restanten van de productie in de rijke 
landen, inclusief steeds meer- vaak gevaarlijk- afval. 
Ondanks honderd jaar spectaculaire vooruitgang in wetenschap, 
techniek en informatie, sluiten we de eeuw af met een miljard men
sen dat zijn eigen naam niet kan schrijven en de krant niet kan lezen. 
Ze zijn dermate onderontwikkeld dat ze slechts kunnen proberen te 
overleven. Miljoenen mensen lukt dat niet. Ze gaan dood van de 
honger. De armoe op aarde is structureel en schier onoplosbaar. Afri
ka betaalt jaarlijks meer aan rente en aflossing van leningen dan het 
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ontvangt aan hulp. Een gerruddeld Afrikaans gezin consumeert 
20 procentminder dan 25 jaar geleden. In het Indiaas/Pakistaanse 
subcontinent is sprake van diepe armoede en gigantische werkloos
heid, terwijl anderzijds tientallen miljoenen kinderen tot arbeid 
gedwongen worden. De econorrueën van zuidelijk Azië hollen in 
hoog tempo achteruit, soms met meer dan tien procent per jaar. Chi
na realiseert- na gedeeltelijke openstelling van haar immense markt 
en haar spotgoedkope arbeidsreservoir voor westers kapitaal- wel
iswaar nog steeds een formidabele econorrusche groei (hoewel de 
twijfel toeneemt aan het officiële groeicijfer van 8 procent), maar in 
het grote geheel is China nog steeds een dwerg, die weggevaagd kan 
worden in een nieuwe financiële crisis. Ook Latijns Amerika kan 
niet meekomen, ondanks het verdwijnen van (direct of indirect door 
de VS in het zadel gehesen) dictatoriale regimes. Econorrusch 
gezien blijven deze landen een achtertuin van VS en EU, machteloos 
een eigen koers te kiezen. Brazilië, recent nog beschouwd als moge
lijke industriële nieuwkomer, zit opnieuw diep in de problemen. En 
Oost- en Midden-Europa kunnen al evenrrun hun achterstand inha
len. Rusland zal in het laatste jaar van deze eeuw zijn economie 
opnieuw met een procent of acht zien krimpen. 
Toch is bij velen in die landen het geloof groot dat het toelaten van 
geld en ondernemingen uit de drie economische supermachten 
uiteindelijk ook toegang zal geven tot de wereldwelvaart. Zicht op 
een alternatief ontbreekt. Weinig arme landen proberen zich los te 
weken van de invloed van de rijke landen. De belangrijkste pogin
gen worden ondernomen door religieus-fundamentalistische bewe
gingen, die zich afkeren van het decadente Westen. Somrllige landen 
proberen nog enige beperkingen in stand te houden op het vrije kapi
taalverkeer.14 Maar de meeste landen gaan mee in de wereldwijde 
deregulering, liberalisering en privatisering, de belangrijkste politie
ke trends van dit decennium. Alles wordt opengelegd voor het inter
nationale kapitaal. Het kapitalisme is zonder twijfel het volstrekt 
dorrunante econorrusche stelsel van de eeuw geworden. Alle tussen
tijdse pogingen om de econorrue op een andere leest te schoeien zijn 
gestrand op onvermogen en op de tegenstand van het kapitalisme. 
De 'markt' wordt superieur genoemd, maar uit de feiten blijkt dat 'de 
markt' slechts in staat is materiële vooruitgang te brengen in een heel 
klein deel van de wereld. De Verenigde Naties15 becijferen dat de 
20 procent van de wereldbevolking die woont in de landen met de 
hoogste inkomens, 86 procent van de totale private consumptie voor 
haar rekening neemt, terwijl de armste 20 procent het moet doen met 
1,3 procent. Die rijkste groep consumeert 45 procent van alle ener
gie (de armste rrunder dan 4 procent), 84 procent van alle papier 
(tegen 1,1 procent) en bezit 87 procent van alle voertuigen, de arm
ste groep minder dan 1 procent. 
De markt is niet in staat om het levenspeil van de hele wereldbevol
king te verhogen en de wanverhoudingen in te perken. Ter illustratie: 
een investering van jaarlijks 14 rruljard gulden gedurende tien jaar 
zou voor elk kind basisonderwijs mogelijk maken. Het gevolg daar
van is enorm: als alle meisjes éénjaar langer naar school gaan, daalt 
het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar met gerruddeld tien 
procent. Een opgeleid meisje is zich meer bewust van hygiëne, 
gezondheid en voedingsbehoeften. Ze trouwt later, krijgt minder 
kinderen en die hebben ook weer kans op onderwijs en ontwikkeling 
-een uitweg uit de nu alledaagse ellende. De benodigde investering 
is rrunder dan elk jaar in de Verenigde Staten aan cosmetica wordt 
uitgegeven of in Europa aan ijsjes. 16 

De wereldwijde tegenstellingen worden door de spectaculaire ont
wikkelingen in communicatie en transport steeds zichtbaarder en 
komen steeds dichterbij. Grote groepen mensen zijn door armoede 
en geweld op drift geraakt. Miljoenen zijn ontheemd en op zoek naar 
een veiliger plek. Verreweg de meeste vluchtelingen worden opge
vangen in hun eigen regio. Een relatief klein deel van hen zoekt en 
vindt onderdak in het rijke Westen - en confronteert daarmee de 
bevolking hier met de problemen aan de andere kant van de wereld. 
De ontwikkelingshulp van rijke aan arme landen is volstrekt ontoe
reikend om iets te veranderen aan de wanverhoudingen in de wereld. 
Daarbij is de effectiviteit van deze hulp vaak erg gering. Veel geld 
komt op verkeerde plaatsen terecht. En niet zelden worden de belan
gen van het westerse bedrijfsleven er beter mee gediend dan het 
belang van de bevolking in de betreffende landen. 
De mondiale wanverhoudingen hebben veel van doen met het gege
ven dat degenen die beslissen over investeringen, productie en con
sumptie zich niet laten leiden door een algemeen belang, maar door 
een bijzonder - en bijzonder beperkt - belang. Winstmaximalisatie 
is het voornaamste doel van kapitalistische ondernemingen. Dat 
maakt ze inventief om steeds meer te produceren, nieuwe producten 
te ontwikkelen en verder te investeren, maar dat betekent geenszins 
dat die productie en investeringen ten goede komen aan degenen die 
te kort komen. Integendeel, wie geen geld heeft, telt niet mee op de 
veelgeprezen maar feitelijk onbeholpen, oneerlijke en uiteindelijk 
inefficiënte wereldmarkt van het kapitalisme. 
Aan het einde van deze eeuw moet worden vastgesteld dat, waar 
onze productiemethode revolutionair is ontwikkeld, onze ver
delingsmetbode hopeloos ouderwets is geworden. We produceren te 
veel, terwijl miljarden mensen gebrek lijden. Zonder fundamentele 
aanpassing van de verdelingssystematiek is een oplossing voor die 
tegenstelling niet denkbaar. 

EUROPA 
Ook Europa is op de grens van de nieuwe eeuw een werelddeel vol 
tegenstellingen. Waar het westelijke deel van Europa inmiddels de 
grootste aaneengesloten vrije markt van de wereld vormt en een 
enorme rijkdom voortbrengt, valt het oostelijke deel ten prooi aan 
desintegratie, destabilisatie en groeiende armoe voor grote delen van 
de bevolking. 
'Geld regeert de wereld, en nu regeert de euro mee,' schreef het 
toonaangevende Duitse blad Der Spiegel in haar eerste nummer van 
1999. Nadat in het Verdrag van Maastricht de euro mogelijk 
gemaakt werd, is hij acht jaar later een feit. De eenheidsmunt is hel 
slotstuk van de econorrusche en monetaire eenwording van de 
West-Europese markt. Die wordt gekenmerkt door een neoliberale 
opzet en de afwezigheid van democratische controle. Daarmee lijkt 
de Europese Unie van nu sterk op het idèaal van Margaret Thatcher 
uit het begin van de jaren tachtig: veel markt en weinig staat. Zo zijn 
de verschillen tussen het zogenoemde 'Rijnlandse model' en het 
'Angelsaksische model' van het kapitalisme grotendeels verdwenen. 
In 1992 beschreef de voormalige directeur van het Franse Planbu
reau Michel Albert de twee varianten van het naoorlogse kapitalisme 
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en noemde het Rijnlandse model 'het meest efficiënte systeem' .17 

Dat heeft het echter verloren van 'het meest agressieve systeem', 
zoal Jan Marijnissen analyseert in 'Tegenstemmen' .18 

Met de invoering van de euro is de monetaire soevereiniteit van de 

Europe e lidstaten overgedragen aan de 'onafhankelijke' Europese 
Centrale Bank. De gulden is nu, net als de D-mark en de franc een 
ver chijning vorm van de euro, ofwel een ingewikkelde manier om 
43 eurocent te zeggen. In het Verdrag van Maastricht en het Stabili
lei pact van Dublin, herbevestigd in Amsterdam 1997, hebben de 
lid taten hun eigen begrotingsvrijheid aan banden gelegd. De Euro
pese Unie overtreft met 371 miljoen inwoners ruim de VS (268 mil
joen). Na de mogelijke uitbreiding van de Unie (na 2006) met Polen, 
Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Estland zal het inwonertal oplopen 
tot 430 miljoen. 
Door de deelname aan de Economische en Monetaire Unie zijn de 
lid taten ontegenzeggelijk minder 'een echt land' geworden. 19 

teed meer soevereiniteit wordt overgedragen aan de Unie, waarin 
de Raad van Ministers en de Europese Commissie regeren. Daarbij 

het gekozen Europees Parlement. Daarin hebben liberalen, christen
democraten, sociaal-democraten, Groenen en links-radicalen uit de 
lidstaten zich in fracties georganiseerd. Het parlement fungeert in 
zeer beperkte mate als tribune voor hun politieke opvattingen. En 

nog minder is de invloed van het parlement op het beleid van de 
Europese Commissie en al helemaal niet op de Raad van Ministers. 
Begin 1999 strandde een aarzelende poging om - vanwege ernstige 

corruptie en vriendjespolitiek- enkele Europese commissarissen of 
de volledige Commissie naar huis te sturen. Bij gebrek aan werkelij
ke macht zijn veel parlementsleden bezig met andere zaken die het 
beeld van het EP nog verder beschadigen (zoals het ongegeneerd 
mee-eten uit de vergoedingsregelingen). Daadwerkelijk meer macht 
geven aan het Europees Parlement stuit niet alleen op onwil van de 
Raad van Ministers, maar zou ook strijdig zijn met de mening van 
heel veel Europese burgers dat al veel te veel macht van nationale 
staat op supranationale Uie is overgegaan. Draagvlak voor een 
'Europese democratie' is er nog geenszins, los van de vraag hoe zo'n 
democratie zou kunnen en moeten functioneren, zolang er van inte

gratie van onderop nauwe
lijks sprake is. 
Monetair gezien ligt de 
macht over de Europese 

Unie noch bij de Raad van 
Ministers, noch bij de 
Europese Commissie of 
het Europees Parlement. 
Over de euro beslist de 
niet-gekozen en niet
controleerbare Europese 
Centrale Bank in Frank-

wordt de dienst feitelijk 
uitgemaakt door de grote 
lid taten. De twintig euro
commi sarissen, benoemd 
door de nationale regerin
gen, worden belaagd door 
een leger lobbyi ten dat 
probeert de besluitvor
ming te beïnvloeden.20 De 
machtigste lobby wordt 
gevormd door de Eûropese 
Ronde Tafel, bestaande uit 
45 pre ident-directeuren 
van grote Europese multi
nationals. Uit Nederland 
zijn Shell, Unilever en 
Philips aangeschoven, 

De scheidingslijn tussen West· en Oost-Europa is 
niet verdwenen, maar schuift slechts op naar de 

buitengrens van de Europese Unie 

furt. Over de toegestane 
tekorten op de nationale 
begroting beslist sinds 1 
januari 1999 eveneens dit 
elitegezelschap. Het be

naa t onder andere Daimler-Benz, Bayer, Siemens, Nestlé, Pirelli, 
Fiat, lCI, BP en Renault. Deze 45 bedrijven hebben een gezamenlij

ke omzet van zo'n 4 biljoen gulden en circa 3 miljoen werknemers. 
Hoofddoel vandeERT is de aaneensluiting, privatisering en liberali-
ering van de West-Europese economie. Haar voorstel om een inter

ne markt te cheppen zonder grenzen voor kapitaal en arbeid, heeft 
gere ulteerd in de Europese Unie, één markt met één munt. Vrijwel 
alle voorstellen diedeERT sinds de oprichting in 1983 inbracht, zijn 

omgezet in beleid door de Raad van Ministers en de Europese Com
mi ie. Dat geldt ook al in belangrijke mate voor de BRT-voorstellen 
uit 1996 om de telecommunicatie- en elektriciteitsbedrijven te priva
ti eren en de Europese arbeidsmarkt verregaand te flexibiliseren . 
Daarnaast is de macht van de ERT-Iobby zichtbaar in de aanleg van 

tran -Europese netwerken voor het transport van goederen en dien-
ten. Vanuit de Europese Ronde Tabel wordt ook druk uitgeoefend 

op de politici om te komen tot één buitenlands beleid en een ge

meen chappelijke defensie. Bijeengevoegd betekent dat één grote 
Europese economische en politieke superstaat, die echter op demo
crati eh gebied volstrekt onderontwikkeld is en dat zal blijven, als 
het aandeERT ligt. Democratisering van de Europese Unie is name
lijk be list géén doelstelling van Europa's machtigste lobby? ' 

Tegenover de macht van de Europese concerns staat de onmacht van 

grotingsbeleid ligt met de komst van de euro aan de ketting.22 

De overdracht van de monetaire soevereiniteit aan de ECB en het 
opgeven van de gulden verdraagt zich slecht met de algemene 
mening in Nederland. Een meerderheid van de bevolking zou de gul
den liever houden dan kwijtraken, aldus een recente NIPO-peiling, 
verricht in opdracht van de SP.23 Slechts een kwart is de gulden 
liever kwijt dan rijk. Eerdere peilingen lieten een vergelijkbaar beeld 
zien. Tot daadwerkelijk verzet op grote schaal is het echter niet 
gekomen in Nederland, in tegenstelling tot andere EU-lidstaten. Ook 
daar werd echter de euro ingevoerd, met- voorlopige- uitzondering 
van Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië. Griekenland slaagde 
er niet in om op tijd voldoende draconische bezuinigingen te realise
ren en werd daarom voorlopig in de euro-wachtkamer gezet. 
De Europese Unie kampt met massale werkloosheid. De economi

sche integratie biedt daarvoor geen soul aas. Lag de werkloosheid in 
de EU in 1990 op krap 8 procent, nu zitten we op 10 procent. De 
mogelijkheid van nationale overheden om met gericht beleid daarte
gen iets te ondernemen, is met invoering van de euro en overdracht 
van de monetaire macht aan de ECB drastisch ingeperkt. Wat over
blijft is leren leven met massale werkloosheid of de arbeidsmarkt 

nog verder flexibiliseren en liberaliseren. Met name die laatste trend 

beheerst het beleid in alle lidstaten. Binnen de aaneengesloten markt 
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is het particulier initiatief steeds meer bepalend en de rol van de 
overheid steeds beperkter. 
Het neoliberalisme heeft de Europese Unie stevig in zijn greep. Dat 
lijkt opzienbarend, omdat in 13 van de 15 lidstaten sociaaldemocra
ten (mee)regeren. Wie het politieke gedrag van die partijen in hun 
eigen landen bekijkt, is echter minder verbaasd. Ook daar overheerst 
doorgaans de neoliberale invloed, hoewel er zeker niet gesproken 
kan worden van eenduidige sociaal-democratische politiek in de 
verschillende Europese lidstaten. Dat lijkt ook logisch, omdat in het 
ene land geregeerd wordt met de liberalen (Nederland), in het andere 
alleen (Engeland) en weer elders met steun van Groenen en/ of radi
caal links (Duitsland, Frankrijk) of door een sociaal-democratische 
minderheidsregering met gedoogsteun van radicaal links (Zweden, 
Denemarken, Italië). 
We gaan de 21ste eeuw in met een economisch en monetair aaneen
gesloten West-Europa, dat ook politiek steeds meer integreert. Maar 
die ontwikkeling is niet democratisch gelegitimeerd. De eenwording 
wordt niet gedragen door een grote meerderheid van de inwoners 
van de Europese Unie, maar wordt van bovenaf opgelegd. De schaal 
van de EU is dermate groot dat er, zeker onder de huidige omstan
digheden, ook geen identificatie kán plaatsvinden tussen burgers 
en bestuur. De wijze waarop de Unie nu aaneengesmeed wordt, 
leidt er niet alleen toe dat de fysieke afstand tussen het bestuur en 
de burger groter wordt; ook de psychologische afstand wordt gro
ter en daarmee de publieke controle kleiner. Dat feit bergt grote 
gevaren in zich. 
Grootscheepse vervreemding van het bestuur biedt kansen aan 
extremistische en nationalistische stromingen. De geschiedenis laat 
zien dat gedwongen integratie vaak wordt gevolgd door geforceerde 
desintegratie.24 Oost-Europa is daar een voorbeeld van. Wat tot tien 
jaar geleden een aaneengesloten politieke en economische moloch 
scheen, bleek onder de oppervlakte een kruitvat vol tegenstellingen. 
Het grootste land ter wereld versplinterde en de door haar gedomi
neerde buurlanden zitten ook vol desintegratietendensen. In sommi
ge voormalige Sovjetrepublieken en vooral ook in het voormalige 
Joegoslavië heeft dat geleid tot open burgeroorlogen. Naast etnische 
en culturele tegenstellingen spelen daarbij ook sociaal-economische 
verschillen een rol. De gruwelijke gebeurtenissen in voormalig Joe
goslavië laten zien hoe snel de barbarij kan toeslaan in wat Europea
nen zelf zo graag 'de beschaafde wereld ' noemen. 
De Oost-Europese bevolking ziet de ontwikkelingen met grote vrees 
aan. Sommige mensen bedwelmen zich met extreem nationalisme, 
anderen verwachten alle heil -en vooral ook bescherming voor ver
dergaande desintegratie - van een zo snel mogelijke aansluiting bij 
het rijke en zo stabiel ogende westelijk deel van het continent. Van
daar de populariteit van de Europese Unie, niet alleen bij veel indivi
duele burgers die op de vlucht voor rampspoed of geweld proberen 
naar het Westen te ontkomen. Ook de meeste landen staan te dringen 
om toegelaten te worden tot de EU. In 1999 moeten de huidige lid
staten daarover knopen doorhakken. Ais de EU na 2000 wordt uitge
breid, mogen vooraisnog alleen Polen, Hongarije, Tsjechië, Estland 
en Slovenië hopen op het lidmaatschap. Roemenië, Bulgarije, 
Bosnië, Servië, Macedonië, Albanië, Letland, Litouwen en de voor
malige Sovjetrepublieken komen ook dan niet in aanmerking. Dat 
betekent dat de scheidslijn in Europa hooguit verschuift, maar zeker 
niet verdwijnt. Dat betekent ook dat de destabilisatie en desintegra
tie daar verder kan gaan, terwijl het cowboykapitalisme de greep op 

de samenleving versterkt ten koste van de overheid, met alle gevol
gen van dien. Nieuwe conflicten en burgeroorlogen dreigen in het 
begin van de 21ste eeuw voor Oost-Europa. De Europese Unie zal 
daarbij niet achteroverleunen kunnen leunen. De vraag of en hoe 
militair geïntervenieerd moet worden, deed zich al enkele keren 
voor. Bij het ontbreken van een militaire poot van de Europese Unie 
wordt daarbij dan de NAVO ingeschakeld. Dat bondgenootschap 
staat onder straffe leiding van de Verenigde Staten van Amerika, ook 
al mag Europa de secretarissen-generaal leveren. In voormalig Joe
goslavië heeft militaire interventie daadwerkelijk plaatsgevonden, 
niet als 'peace keeping' (vredeshandhaving) zoals in het verleden op 
andere continenten, maar als 'peace enforcing' (vredesafdwinging) 
- dus zonder acceptatie door de strijdende partijen. Militaire aanwe
zigheid in die situatie draagt grote nieuwe gevaren met zich mee. 
Bij sommigen rijst de vraag of Europa niet haar eigen militaire orga
nisatie zou moeten hebben. Maar de toevoeging van een militaire 
poot aan de Europese Unie zou onder de huidige omstandigheden de 
tegenstelling binnen Europa niet verkleinen maar vergroten. 
Er is ook een ander veiligheidsbestel mogelijk, dat héél Europa zou 
omvatten en gebaseerd kan worden op uitbouw en modernisering 
van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE). 
Voorstellen hiertoe hebben tot op heden weinig invloed gehad. En 
dat heeft weer alles te maken met het feit dat de overmacht van West 
op Oost economisch aantrekkelijk is voor het West-Europese 
bedrijfsleven, dat Oost-Europa heeft ontdekt als aantrekkelijk win
gewest en leverancier van goedkope arbeidskrachten. 
Velen in Oost-Europa realiseren zich dat. Maar voor de meeste men
sen daar is er geen reëel alternatief voor de hoop op enige aansluiting 
bij het rijke Westen. Terugkeer naar het onderdrukkende en ook eco
nomisch falende communisme is geen optie voor de meesten. Bij 
gebrek aan een aansprekend en humaan alternatief is er alle reden 
om met grote zorg te kijken naar gevaarlijke nationalistische en 
extremistische tendensen in de Oost-Europese landen. 

NEDERLAND 
Ook Nederland is rijker dan ooit. De welvaart van de Gouden Eeuw 
verbleekt bij de rijkdom aan het eind van de 20e eeuw. Op alle 
welvaarts-hitlijsten vinden we Nederland in de top. In tegenstelling 
tot honderd jaar geleden, toen weinig mensen erg rijk waren en veel 
mensen erg arm, zijn nu veel mensen welvarend in inkomen en bezit. 
De bestedingen hebben in 1998 volgens het CBS alle records gebro
ken. Aan duurzame consumptiegoederen is in dat jaar gemiddeld per 
huishouden 10.000 gulden uitgegeven. Aan eten, drank, sigaretten 
en snoep was dat gemiddeld 8500 gulden uit.25 Onze voorzieningen 
op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, transport en sociale 
zekerheid horen nog steeds tot de beste van de wereld. Wie van 
vakantie terugkomt, verzucht maar al te vaak dat het nergens beter is 
dan hier. 
In deze eeuw is de productiecapaciteit van ons land revolutionair 
toegenomen. De 1000 grootste bedrijven van Nederland zijn nu 
goed voor een jaaromzet van 1,67 biljoen gulden. Samen maken ze 
een nettowinst van 88,8 miljard en bieden ze werk aan 2,9 miljoen 
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werknemers. Een fors aantal van deze bedrijven speelt een vooraan-
taande rol in de regio en zelfs wereldwijd. In de top-12 van Euro

pa's 500 grootste ondernemingen staan drie Nederlandse bedrijven: 
Koninklijke Olie, Unilever en Philips. Ook financiële ondernemin
gen alsABN-AMRO, ING en Rabo rukken op. Van de top-1000 heb
ben er al 208 een omzet van meer dan een miljard gulden.26 

De mee te bedrijven boekten in de afgelopen tien jaar recordwin-
ten. Dat heeft geleid tot grote overschotten, zoals 160 miljard gul

den 'overtollig' kasgeld. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor 
belegging op de beurzen. Daarnaast worden winsten gebruikt om 
concurrenten op te kopen. De mondiale fusiegolf is niet aan Neder
land voorbijgegaan. In 1998 besteedde het Nederlandse bedrijfs
leven bijna tweemaal zoveel aan buitenlandse overnames als hetjaar 
ervoor. In totaal werden voor ruim 73 miljard gulden bedrijven op
gekocht. Het meest spectaculair was de overname van de Generale 
Bank door Fortis voor 27 miljard guldenY Ook veel binnenlandse 
fu ies en overnames werden doorgevoerd. Bijvoorbeeld Vendex en 
Koninklijke Bijenkorf Beheer, NBM-Amstelland met Wilma, DSM 
met Gist-brocades, De Boer/Unigro met Vendex Food.28 

De groei van de rijkdom is ook af te zien aan de positie van de 500 
rijkste Nederlanders. Samen hebben zij nu een geschat vermogen 
van 128,9 miljard gulden.29 De rijkste tien procent van de bevolking 
bezit 60 procent van het totale vermogen. 
De grote rijkdom maakt het mogelijk om sommige mensen jaarlijks 
met miljoenen te belonen. Een manager als Cor Boonstra ontvangt 
een jaarsalari van ruim 4,5 miljoen, plus 3,5 miljoen gulden aan 
optie . Het topmanagement van grote Nederlandse beursgenoteerde 
bedrijven ontvangt naar schatting gemiddeld 1,7 miljoen per per-
oon per jaar.30 

Niet alleen de absolute top profiteert van de welvaart. Het salaris van 
hoger en middelmanagement steeg in 1997 met vijf tot tien procent. 
De gemiddelde productiearbeider moest het in dat jaar doen met 
!echt een half tot anderhalf procent.31 Nog veel minder delen de 

men en met een uitkering mee. In het beste geval is er een koppeling 
met gemiddelde loonontwikkeling. In de afgelopen twintig jaar zijn 
de uitkeringen echter per saldo ver achtergebleven. 
De ebaduwzijde van de groeiende rijkdom is de toenemende sociale 
tweedeling. In de afgelopen jaren is die op vele manieren onderzocht 
en be chreven. 2 Terwijl het goed gaat met velen, gaat het met veel te 
veel mensen helemaal niet goed en is de armoede terug van wegge
wee t in Nederland. Nadat de inkomensongelijkheid decennia lang 
afnam, i ze sinds 1983 met 10 procent toegenomen.33 Pakweg een 
miljoen hui houdens leeft net boven, op of zelfs onder de armoede
gren . Enkele honderdduizenden kinderen groeien op in armoede, 
met alle negatieve gevolgen van dien voor hun eigen kansen in de 
amenleving van de 2lste eeuw. De groeiende inkomens- en vermo

gen ver chillen worden nog schrijnender door de kaalslag in collec
tieve voorzieningen en privatiseringen op terreinen als zorg, onder
wij en cultuur. Waar de naoorlogse verzorgingsstaat zorgdroeg voor 
minimumvoorzieningen voor mensen met lagere inkomens, is daar 
in de neoliberale polderstaat steeds minder sprake van. 
De tweedeling i op veel terreinen merkbaar en meetbaar. 1,8 Mil
joen men en wonen in wijken die volgens woningcorporaties, 
gemeenten, politie en buurtorganisaties onvoldoende leefbaar zijn. 
ln achter landswijken komen problemen van verarming, slechte 
behuizing, lage opleiding, werkloosheid, uitzichtloosheid, vervui
ling, vandalisme en criminaliteit bij elkaar. Die ongunstige factoren 

versterken elkaar.34 De sociaal-economische gezondheidsverschillen 
groeien naarmate de kloof tussen arm en rijk groter wordt. De om
vang van de meeste groepen met gezondheidsachterstand neemt 
naar verwachting toe. 35 

Met name kinderen zijn het slachtoffer van de tweedeling. Zo doen 
kinderen uit arme gezinnen het gemiddeld slechter op school. Ze 
ontwikkelen ook vaker probleemgedrag dan andere kinderen. Dat 
betekent dat hun sociale stijgingskansen belemmerd worden door 
omstandigheden waar ze zelf niks aan kunnen doen.36 Vooral kinde
ren van allochtonen groeien veelal op in wijken met slechte wonin
gen. 37 De sociale tweedeling heeft ook gevolgen voor de gezondheid 
van kinderen. Zo krijgt 20 procent van de kinderen uit gezinnen die 
drie jaar of langer moeten rondkomen van een uitkering, niet de me
dicijnen of hulpmiddelen die ze nodig hebben. Ook andere gevolgen 
zijn meetbaar. Een kwart van de leerlingen van scholen in achter
standsgebieden zit vanwege geldgebrek niet op een sportclub en niet 
op zwemles; 13 procent kan geen verjaardagsfeestje geven en 8 pro
cent neemt niet deel aan uitstapjes van schooJ.38 

De groeiende sociale tweedeling druist in tegen de wil van een meer
derheid van de bevolking. De al eerder genoemde NIPO-peiling39 

geeft daar voorbeelden van. Ruim 80 procent van de Nederlanders 
wil welvaartsvaste uitkeringen handhaven in de komende eeuw; 
slechts 7 procent zegt ervan af te willen. Driekwart wil de eigen 
bijdragen in de gezondheidszorg achterlaten en slechts een kwart wil 
de schoolgelden meenemen naar de 21ste eeuw. Driekwart is voor
stander van voortzetting van de huursubsidie en 94 procent van de 
ondervraagden wil een collectieve voorziening als de openbare 
bibliotheek overeind houden. En 93 procent zegt voor behoud van de 
vrije zondag te zijn, alle flexibiliseringsdrang vanuit economie en 
politiek ten spijt. 
Er zijn ook spraakmakende tegenstanders van de tweedeling opge
staan, zoals de katholieke bisschop Muskeos en voormalig FNV
voorman Bode. In de door de SP georganiseerde campagne 'Neder
land in tweeën?!' sprak een groot aantal mensen uit de wereld van de 
wetenschap, cultuur en journalistiek zich uit tegen de sociale op
deling van de samenleving. Uit vele onderzoeken blijkt dat de 
meerderheid van de bevolking nog steeds sympathiseert met de soli
dariteitsgedachte. Meer dan de helft van de bevolking noemt de 
huidige inkomensverschillen te groot. Meer dan 60 procent wil ho
gere bijstandsuitkeringen. Dat percentage stijgt. 
Desalniettemin kiezen de grootste politieke partijen van dit land 
voor voortzetting van het neoliberale beleid dat sedert 1982 ingang 
heeft gevonden in Nederland, in navolging van de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië. En ze kunnen dat doen dankzij de steun van een 
grote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Bij de laatste ver
kiezingen koos slechts een minderheid van ruim 10 procent (met een 
stem op GroenLinks of SP) nadrukkelijk tegen de dominante neo
liberale politiek. Die minderheid was wel dubbel zo groot als vier 
jaar daarvoor, maar nog steeds blijken bijna negen van de tien kie
zers te stemmen op partijen die op een essentieel punt iets doen wat 
de meeste kiezers niet willen: de sociale tweedeling laten voortduren 
en zelfs verscherpen. De tegenstelling tussen 'persoonlijke' mening 
en politieke keuze is opmerkelijk groot. 
Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de successen van de 
'polderpolitiek'. De ergernis over de sociale tweedeling wordt voor 
velen overvleugeld door het besef dat het met de eigen portemonnee 
alleszins redelijk gaat. Pakweg de helft van de beroepsbevolking 
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heeft een inkomen van 50.000 gulden of meer per jaar. Veel mensen 
bezitten inmiddels een eigen huis. Wie een bovenmodaal inkomen 
heeft, kan goed rondkomen en de meeste dingen die hij belangrijk 
vindt aanschaffen. Deze mensen hebben toegang tot alle voorzienin
gen die men doorgaans in het leven nodig heeft. In huishoudens met 
twee inkomens is de welvaart vaak nog groter en kan men een luxe 
leven leiden in vergelijking met andere wereldburgers . Het aantal 
nieuwe banen in Nederland is beduidend hoger dan in de omringen
de landen. Er heerst al jaren sociale rust. Vakbonden en ondernemers 
zijn sinds het Akkoord van Wassenaar (1982) nauwelijks meer op 
elkaar gebotst. Overleg en consensus typeren het Nederlandse 'pol
dermodel '. 
Die rust en zekerheid zet velen ertoe aan te stemmen op partijen die 
passen bij de 'polderpolitiek', met name PvdA en VVD, en in afne
mende mate CDA en D66. 
Maar die rust en zekerheid hebben ook hun prijs.40 De loonontwikke
ling in Nederland blijft ruim achter bij die in andere EU-landen. Een 
steeds groter deel van de geproduceerde winst vloeit naar de onder
nemers en aandeelhouders. De loonstijging blijft sinds 1980 achter 
bij de groei van het nationaal inkomen. In de jaren tachtig daalden de 
reële Ionen zelfs. In de jaren negentig is er sprake van een beschei
den loonstijging van 0,6 procent, maar die steekt schril af bij de groei 
van het nationaal inkomen met 2,4 procent per jaar. Het spiegelbeeld 
is te zien in het kapitaalaandeel in het nationaal inkomen. Dat steeg 
van 26 procent in de jaren '70 naar 34 procent in de jaren '90. 
De vraag is wat op langere termijn de effecten zullen zijn van het 
poldermodel. Er zijn duidelijke gevaren. Mede door de jarenlange 
loonmatiging stijgt het aantal banen in Nederland sneller dan gemid
deld in Europa. Maar ondanks de loonmatiging is in Nederland niet 
meer economische groei tot stand gebracht dan in de andere EU
landen. De schaduwzijde van de extra banengroei in ons land is dus 
het achterblijven van de groei van de arbeidsproductiviteit. De Joon
matiging vertraagt ook invoering en verspreiding van nieuwe tech
nologieën. Tempo en omvang van het innovatieproces blijven ach
ter. De relatieve veroudering van productieprocessen en kennis kan, 
wanneer er slechtere economische tijden aanbreken, de Nederlandse 
economie bovengemiddeld kwetsbaar maken. Indien we te maken 
krijgen met een recessie waarin overcapaciteit moet worden afge
bouwd, gaan technologisch verouderde fabrieken als eerste dicht en 
krijgen werknemers met relatieve kennisachterstand het het zwaarst 
te verduren. De Nederlandse samenleving krijgt dan naar alle waar
schijnlijkheid een extra harde klap. Dan slaat het wonder van de pol
der om in de nachtmerrie van de doorgebroken dijken. 
De re)atief sterke banengroei verhult ook vaak dat er in ons land nog 
steeds sprake is van een structureel hoge werkloosheid. Het idee dat 
te enwoordig weer iedereen werkt, is verre van waar. 
Inderdaad: het o iciële werkloosheidscijfer is Jaag in vergelijking 
met het buitenland. Gemiddeld over 1998 ging het om 287.000 men
sen. Dat waren er 88.000 minder dan in het jaar tevoren.41 Maar dat 
cijfer is nogal bedrieglijk.42 Voltijd- en deeltijdbanen worden ten 
onrechte bij elkaar opgeteld. Vergelijkingen zijn moeilijk, omdat 
de officiële definitie van 'werkloos ' de afgelopen vijftien jaar di
verse malen werd veranderd. Als we kijken naar het aantal mensen 
dat wil werken, maar daartoe niet in staat wordt gesteld, komen we 
ruim boven het miljoen. Een belangrijk deel van het succes van het 
poldermodel steekt in de groei van het aantal deeltijdbanen met 
een navenant inkomen, waarvan velen niet zelfstandig kunnen Ie-

ven. Bovendien zijn het veelal weinig duurzame flexbanen. 
Omgerekend naar voltijdbanen, blijkt de werkloosheid in het hoog
conjunctuurjaar 1997 even groot te zijn als in het Jaagconjunctuur
jaar 1983: 15 procent van de beroepsbevolking. Ook als we de werk
loosheid afmeten aan het aantal WW-uitkeringen, staat het percenta
ge in 1997 vrijwel even hoog als in 1983: 11 ,5 procent. Afgemeten 
aan WW- plus bijstandsuitkeringen zien we eveneens een constant 
cijfer: 15 procent. De banengroei van de laatste jaren betreft dus 
vooral deeltijdbanen, maar die groei is relatief ten koste van voltijd
banen gegaan. Gerekend in arbeidsvolume is de werkloosheid con
stant hoog gebleven. 
De Nederlandse loonmatiging heeft dus, in tegenstelling met wat 
men vaak beweert, niet geresulteerd in een flinke daling van de 
werkloosheid. Loonmatiging zou leiden tot een hoger kapitaalinko
men, daarmee tot hogere investeringen en die op hun beurt moesten 
tot meer groei en werkgelegenheid leiden. Nu blijkt het kapitaalin
komen weliswaar sterk gestegen, maar de investeringen zijn daarbij 
achtergebleven. 
Naast loonmatiging predikt het poldermodel ook verregaande flexi
bilisering van de arbeid. Flexwerk heeft echter veel negatieve effec
ten ,43 zoals geringere motivatie en betrokkenheid van de flexwerker 
bij het bedrijf; geringe bereidheid van ondernemers om in flexwer
kers te investeren; aanzienlijke productiviteitsverliezen in de 
inwerkperiode; bedrijfsongevallen door voortdurend komen en 
gaan van personeel ; kwaliteitsverlies vanwege gebrekkige informa
tieoverdracht aan steeds weer nieuwe flexwerkers. 
Flexibilisering betekent ook de introductie van de 24-uursecono
mie.44 'Om hoge investeringen in nieuwe technologie zo snel moge
lijk te kunnen terugverdienen, is het bedrijfsleven gebaat bij langere 
bedrijfstijden en een meer flexibele inzet van de arbeid. Delen van 
overwerk en werken op zaterdag hoeven sinds kort niet meer extra te 
worden gecompenseerd. Iedereen moet beschikbaar zijn als de baas 
dat nodig vindt. Dat dat leidt tot stress, grotere vermoeidheid en dus 
meer gezondheidsproblemen, is niet de zorg van de werkgever en 
ook niet meer van de neoliberale overheid. Al evenmin lijkt iemand 
zich af te vragen hoe werkende ouders van jonge kinderen hun 
gezinsleven draaiende moeten houden in een 24-uurseconomie. Of 
wat de gevolgen zullen zijn voor het verenigingsleven. De sociale 
samenhang van een maatschappij zie je niet terug in de winst- en 
verliescijfers van de neoliberale rekenmeesters. Maar dat die kosten 
vroeger of later betaald moeten worden, lijdt geen enkele twijfel. ' 
Deregulering en privatisering zijn andere opmerkelijke elementen 
van het poldermodel. Voormalige staatsbedrijven zijn in hoog tempo 
in handen van het private bedrijfsleven gegeven. Waar dat nog niet 
gebeurd is, is al 'marktwerking' geïntroduceerd. Overdracht aan de 
vrije markt heeft op korte termijn voordelen. De overheid kan toe 
met minder geld, waardoor de belastingen relatief lager kunnen wor
den. En de geprivatiseerde overheidstaken bieden flinke winstmoge
lijkheden voor bedrijven, zeker als ze de krenten uit de pap mogen 
halen en de minder florissante delen bij de staat kunnen laten. Zo is 
het bedrijfsleven wel geïnteresseerd in privatisering van het open
baar vervoer, maar mag de overheid de ''()nrendabele' investeringen 
in Betuwelijn en Hogesnelheidslijn voor haar rekening nemen. 
De prijs voor deregulering en privatisering is hoog voor de samen
leving: drastische vermindering van de solidariteit en ernstige 
verschraling en uitholling van de democratie. De zeggenschap over 
de economie is in de afgelopen kwart eeuw verder verschoven van 
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de democratisch controleerbare overheid naar een ondemocratisch 
en elitair netwerk van ondernemers en aandeelhouders. Dat heeft 
behalve met het terugtreden van de overheid ook te maken met de 
chaalvergroting van de ondernemingen. Steeds meer macht con

centreen zich bij steeds minder mensen. De economische elite van 
ederland is op het einde van de 20ste eeuw verrassend klein. Na de 

beruchte 200 van Menens (eind jaren '60) heeft Nederland nu zijn 
'Atla Top-100'.45 Die economische top-100 is erkend machtiger 
dan de politieke top-150, als we de Tweede Kamer zo mogen betite
len. Eerlijk i eerlijk: de machtsoverdracht van politiek aan econo
mie i met open oren en ogen goedgekeurd en zelfs aangemoedigd 
door een grote meerderheid van die Tweede Kamer. 
Gekoppeld aan de omvangrijke overdracht van nationale zeggen-
ehap aan de Europese Unie, mag geconcludeerd worden dat de 

eeuw die zo hoopvol begon met de invoering van het algemeen kies
recht (1917 -1919), nu eindigt in democratische mineurstemming. 
De voorvechters van het algemeen kiesrecht zullen zich het fin de 
iècle heel anders hebben voorgesteld dat het huidige 'meer markt en 

minder democratie'. 

duidelijk. Mensen in armere wijken stemmen beduidend minder 
vaak dan mensen in rijkere wijken en dat verschil groeit. 
Hoewel de groei van de sociale tweedeling door velen wordt afg~
wezen, heeft dat tot op heden niet geleid tot groot maatschappelijk 
verzet. Zelfs niet van de vakbonden, die door hun aard en omvang 
het sterkst tegengas zouden kunnen geven. Maar sinds het Akkoord 
van Wassenaar hebben de bonden zich buitengewoon 'coöperatief' 
gedragen en goeddeels afgezien van het oproepen tot maatschappe
lijk verzet. De brede vakbeweging die in de jaren '70 nog opriep tot 
maatschappijhervorming47 en beginjaren '80 nog mee mobiliseerde 
voor de strijd tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens, is drastisch 
ver-engd. In de jaren '90 zwengelde de FNV zelfs een discussie aan 
over formalisering van die engere grondslag voor de 'moderne' vak
beweging. Mede door oppositie van de leden werd daarmee echter 
pas op de plaats gemaakt. 
Hoewel onze vakbeweging tot de meest gematigde van West-Europa 
behoort, is het de vraag of het Akkoord van Wassenaar zijn vierde 
lustrum, in 2002, zal halen. Steeds vaker klinkt uit vakbondskringen 

Onze maatschappij i aan 
de vooravoud van een 
nieuw millennium een ver
deelde maat chappij. De 
economi che en sociale te
gen tellingen zijn groter 
dan ooit na de Tweede We
reldoorlog. Velen gaat het 
redelijk tot erg goed, op 
zijn min t materieèl. Van 
hen i een groot deel tevre
den met de gang van za
ken. Zij nemen het · feit 
voor lief dat het lang niet 
iedereen voor de wind 
gaat. Het neoliberale den

Meetlat voor de beschaving is de mate waarin 
gewerkt wordt aan een betere positie voor degenen 

die het niet zo goed getroffen hebben 

de vraag of 'Wassenaar' 
per saldo niet meer heeft 
gekost dan opgeleverd. 
De glans van werkgele
genheidsgroei dankzij 
structurele loonmatiging 
verbleekt. De drang om 
een groter deel van de 
winsten voor de werkne
mers op te eisen neemt 
toe, ondanks alle verwij
ten van politiek en werk
gevers dat zoiets 'onver
antwoordelijk' is. Juist het 
feit dat de bedrijven niet 
meer weten wat ze met 
alle opgepotte winsten 

ken van 'ieder voor zich' heeft ook in Nederland vaste voet aan de 
grond gekregen, hoe sterk na de oorlog het solidariteitsdenken ook 
wa . In de regeringsverklaring van Paars I werd daar- omfloerst
bij til ge taan: 'De leidende gedachte in dit programma is het her
ijken van de verhouding tussen gemeenschappelijke regelingen en 
eigen verantwoordelijkheid. Dat gebeurt niet alleen vanuit de (eco
nomi che) overweging dat meer concurrentie en meer prikkels tot 
betere pre taties en grotere doelmatigheid kunnen leiden. Deze her
ijking luit ook aan bij de grotere zelfstandigheid van mensen in 
gewijzigde culturele en maatschappelijke verhoudingen. Zo kan een 
nieuw evenwicht groeien tussen de behoefte aan bescherming en de 
noodzaak van dynamiek. '46 

iet iedereen die het redelijk of goed gaat, sluit de ogen voor de 
andere kant van de werkelijkheid. Zij hanteren als meetlat voor de 
be ebaving de mate waarin gewerkt wordt aan verbetering van de 
po ·itie en kansen van degenen die het om allerlei redenen niet 
getroffen hebben en met wie het niet goed gaat. 
In die laat te groep bestaat begrijpelijk veel weerzin tegen de huidi
ge politiek die de tweedeling laat bestaan en vaak verergert. Maar 
een groot deel van hen heeft al afscheid genomen van de politiek en 
van de gedachte dat men daarop enige invloed zou kunnen hebben. 
Bij verkiezingen worden sociaal-economische opkomstverschillen 

aanmoeten, maakt dat verwijt wel erg schijnheilig. Het is niet te 
voorspellen of de vakbonden een meer confronterende politiek 
tegenover regering en ondernemers zullen aandurven. De gestaag 
toenemende populariteit van partijen als GroenLinks en SP bij de 
achterban van de vakbonden duidt erop dat radicalisering zeker mo
gelijk is. Tegelijkertijd echter is ook de VVD opmerkelijk populair 
bij een groot aantal vakbondsleden, dus een verdere 'liberalisering' 
van de bond is ook mogelijk. De 'strijd om de vakbond' is derhalve 
nog lang niet gestreden. En van de uitkomst zal het afuangen of we 
na 2000 een strijdbare vakbeweging zullen kennen 6f een sterk op 
eigenbelang gerichte sociale ANWB. 
Ook andere thema's splitsen de samenleving. Onder andere op 
milieugebied, zoals de Betuwelijn en Schiphol. Tegenover ecologie 
wordt economie gezet - althans door de voorstanders van 'Neder
land Distributieland'. Hun boodschap is duidelijk: wie wil dat het 
transport blijft groeien als 'vitale aanjager' van de economie, zeurt 
niet over een onsje overlast meer of minder. Delen van de milieu
beweging voelen zich in het defensief gedrukt. Zij zoeken een oplos
sing in 'convenanten' met de tegenpartij. Maar daarmee bieden zij 
die tegenpartij juist ruimte om bovenmatige eisen op tafel te leggen. 
Te gemakkelijk worden de argumenten van de andere kant voor waar 
aangenomen. Er zijn tal van feiten aan te voeren waaruit blijkt dat 

TRIBUNE 2 • 19 FEBRUARI 19t9 23 



. ..l .• 

: •=•~~·Se 
•••!#congres 

- ' • Socialistische Partij 

aanleg van de Betuwelijn en uitbreiding van Schiphol veel minder 
rendabel zijn dan wordt beweerd. De economische effecten worden 
door voorstanders zwaar overdreven en de nadelen weggepoetst. 
Wie de positieve uitwerking van vergelijkbare miljarden-investering 
in het openbaar vervoer berekent, moet concluderen dat de Betuwe
lijn in plaats van een stap richting 21ste eeuw veeleer de laatste grote 
blunder van de 20ste eeuw zal zijn.48 

Maatschappelijke organisaties staan voor de keus: een 'groen pol
dermodel' na streven of kiezen voor confrontatie. Wat de uitkomst 
zal zijn als de nieuwe eeuw is begonnen, weten we niet. Weliswaar is 
'groen' Nederland getalsmatig indrukwekkend groot: één op de drie 
Nederlanders is lid van een natuur- of milieuorganisatie. De meeste 
leden zitten echter bij de meest gematigde organisaties. Slechts een 
minderheid heeft onderdak gevonden bij groeperingen die meer 
zicht hebben op de kortzichtigheid en onverantwoordelijkheid van 
het huidige milieubeleid. Onder het neoliberalisme worden lastige 
vragen als: wat doen we met producten in de afvalfase? aan de kant 
geschoven omdat ze winstmaximalisatie in de weg staan. Maar de 
gevolgen van zo'n milieuwanbeleid zullen in de 21ste eeuw hun tol 
eisen van de samenleving. Een tragisch voorbeeld is de massale aan
wezigheid van asbest in woningen, gebouwen en leidingen. De -
inmiddels verboden - productie ervan zal na 2000 nog duizenden 
mensenlevens kosten; de veilige verwijdering van asbest zal de 
samenleving miljarden guldens kosten. 
Naarmate de negatieve gevolgen van het neoliberalisme zichtbaar
der worden, vragen wel steeds meer mensen zich af of deze koers 
wel de enig mogelijke is en niet veeleer de slechtst mogelijke. 
Verschijnselen als privé-klinieken tegenover inkrimpende zieken
huizen, voorrangszorg voor rijken tegenover wachtlijsten voor de 
rest, viagen om een positiebepaling. Dat geldt ook voor de opruk
kende sponsoring en commercialisering in het onderwijs en de 
schrijnende tegenstelling tussen 'witte' elitescholen en 'zwarte' 
buurtscholen. Voor geld is ook steeds vaker goed onderwijs te koop. 
Scholen zonder extra inkomsten zien zich meer en meer geconfron
teerd met hoge werkdruk, grote klassen en weinig mogelijkheden 
om wat extra's te doen voor de leerlingen. In de onderwijsstaking 
van dit jaar speelden die ervaringen een belangrijke rol, naast de 
gerechtvaardigde looneis. 
De noodzaak om te kiezen dringt zich ook steeds meer op aan alge
mene organisaties als de kerken. Opmerkelijk is dat een van de fer
ventste bestrijders van het hedendaags kapitalisme in Nederland een 
katholieke bisschop is, die soms wordt verweten dat hij te veel SP' er 
lijkt. De recente oproep van bisschop Muskens dat mensen met veel 
geld tot zorgarbeid verplicht zouden moeten worden, leidde tot in
stemmende reacties in veel huiskamers. Ook in het verzet tegen de 
oprukkende 24-uurseconomie speelt de kerk een progressieve rol. 
De tweedeling manifesteert zich ook op terreinen als cultuur en sport 
en ook daar wordt onpartijdigheid steeds moeilijker. Moeten we er 
blij mee zijn dat bedrijven cultuur en sport willen sponsoren, of 
moeten we ons verzetten tegen de opvatting dat alles te koop is - en 
door de koper ook voor zijn eigen voordeel gebruikt kan worden? 

. Moeten we instemmen met de opvatting dat de markt overal voor 
dient te zorgen, of willen we dat de overheid waakt over ons culture
le erfgoed, kunst en cultuur bevordert en de toegang ertoe garandeert 
voor iedereen? Staan we toe dat het onderwijs verder wordt vercom
mercialiseerd en geprivatiseerd, of stellen we nieuwe grenzen en be
schouwen we goed onderwijs voor iedereen als een gemeenschaps-

taak? Die vragen rijzen en zijn steeds moeilijker te ontwijken. Als 
twijfel een bron van wijsheid is, is dat een verheugende ontwikke
ling op het einde van deze eeuw. 
Tegenover gegroeide materiële welvaart staat een toenemend gevoel 
van onzekerheid en onveiligheid. Dat is een verarming voor ieder
een, hoewel er ook sprake is van sociaal-economische veiligheids
verschillen. In wijken met een opeenhoping van problemen zijn de 
bewoners ook bovengemiddeld slachtoffer van criminaliteit. De 
verharding van de samenleving en de toename van sociale tegenstel
lingen leiden ertoe dat veel mensen zich niet op hun gemak voelen. 
Dat leidt tot verschillende reacties: velen doen pogingen om voor 
geld meer zekerheid en bescherming te kopen (door particuliere ver
zekeringen tegen de gevolgen van ziekte en gebrek, door particuliere 
beveiliging en - als voorlopig treurigste voorbeeld - door met veel 
geld een complex op te kopen waarin de overheid asielzoekers wilde 
huisvesten). 
Andere mensen voelen dat we de huidige ontwikkeling zouden moe
ten keren en in kiezen voor meer gezamenlijke verantwoordelijkheid 
over de samenleving, in plaats van meer individualisme. Zij krijgen 
in de gaten dat criminaliteit in essentie een vorm van asociaal gedrag 
is en ten minste gedeeltelijk zijn oorzaken vindt in sociale wanver
houdingen. 
Hoewel het 'ieder voor zich' nog vele aanhangers heeft, zijn er ook 
signalen dat het neoliberale gedachtegoed zijn hoogtepunt voorbij is. 
Steeds meer mensen lijken op zoek te gaan naar een andere gericht· 
heid van de samenleving. Pikant in dit verband was het dat het 
CDA-verkiezingsprogramma van 1998 vrijwel dezelfde naam kreeg 
als het eerste boek van SP-voorman Marijnissen uit 1993: 'Samenle
ven kan (doe) je niet alleen'. In zijn tweede boek, 'Tegenstemmen', 
kwam Marijllissen tot de volgende harde analyse van de kaalheid 
van het heersende ideeëngoed: 
' In de neoliberale visie staat al het menselijk handelen in de kern in 
dienst van één enkel doel: het najagen van persoonlijk gewin. De 
oplossing voor elk maatschappelijk probleem zou te vinden zijn in 
het onbelemmerd nastreven van dat ene doel door alle leden van een 
samenleving. Zonder dat te beogen zouden zij op die manier tevens 
het openbaar belang de beste dienst bewijzen. De ééndimensionale 
mensvisie die uit deze opvatting spreekt is niet alleen onjuist, ze is 
ook nog gevaarlijk. Zo ingewikkeld als de samenleving is, zo inge
wikkeld is zeker ook de positie van de individuele mens in die 
samenleving. Een leer waarin de mens slechts wordt bezien als een 
homo economicus mag dan de charme van de eenvoud bezitten, echt 
werkbaar in de politiek is die niet. Hoe belangrijk het ook is dat men
sen zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor hun 
eigen leven en geluk, de visie dat het najagen van persoonlijk gewin 
de enige echte drijfveer is voor het menselijk handelen, wordt dan 
ook slechts door weinigen gedeeld.' 
In Nederland is het neoliberalisme de grote inspiratiebron voor de 
regeringen van de laatste twee decennia. Nadat eerst CDA en VVD 
samen het land bestuurden, regeert sinds 1989 de PvdA mee, na vele 
jaren oppositie. Vier jaar lang regeerden de sociaal-democraten met 
het CDA, na 1994 met de rechts- en lihks-liberalen van VVD en 
D66. De paarse regering onder leiding van Wim Kok wordt- even
als de regeringen van zijn voorganger Lubbers - gekenmerkt door 
een politiek gebaseerd op het principe van 'meer markt en minder 
overheid' en op consensus tussen vakbonden, ondernemers en over
heid. Het gevolg van 'Paars' is enerzijds toenemende welvaart in 
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totaliteit en anderzijds groeiende sociale tweedeling op alle mogelij

ke gebieden als vermogen, inkomen, onderwijs, zorg en cultuur. 
De combinatie in één partij van sociaal-democratische wortels en 
enthousiast aanhangen van het neoliberalisme, is opmerkelijk. In 
de mee te EU-landen nemen momenteel sociaal-democratische 
partijen deel aan de regering, maar een rechtstreekse alliantie met 
rechtsliberalen komt nergens anders voor dan in Nederland. Door
gaan hebben de sociaal-democraten zich sterk vervreemd van hun 
vroegere uitgangspunten. Allemaal zijn ze van sociaal-democratisch 
tot oeiaal-liberaal geworden. De ideologische veren lijken echter 
nergen zo grondig afgeschud en vervangen door een nieuwe libera
le verentooi als in ons land. 
Dat i een bewuste keuze van de PvdA onder Kok, kennelijk ge
baseerd op de traumatische oppositie-ervaringen van de jaren '80. 
Sind Kok's doorbraak in 1989 lijkt de PvdA vastbesloten om niet 
meer weg te gaan uit het centrum van de politieke macht, ook al 
moe t de partij zich daarvoor transformeren tot de linkervleugel van 
het Nederlandse liberalisme. 
Er lijkt een stevige electorale basis voor Paars. Zowel VVD als 
PvdA wonnen bij de laatste Kamerverkiezingen, terwijl het CDA, 
buiten de regering gelaten, opnieuw verloor en inmiddels gehal
veerd i vergeleken met de periode-Lubbers. Tegelijk is er een groot 
probleem voor WD en PvdA. Sinds de laatste verkiezingen is er 
prakevaneen potentiële 'linkse' meerderheid in de Tweede Kamer. 

Inmiddels i de SP er enkele malen in geslaagd die potentie in echt 
temgedrag om te zetten, terwijl ook GroenLinks pogingen daartoe 

onderneemt. Dat maakt de regering minder stabiel voor de VVD en 
de dreiging voor de PvdA van een conflict met haar achterban groter. 

u de economische groei dreigt in te schrompelen wordt de roep van 
rechts om verdergaande ingrepen in de restanten van de naoorlogse 
welvaart taat weer sterker. Werkgevers eisen opnieuw aanpassing 
van de oeiale zekerheid, bijvoorbeeld door inperking van hoogte en 
duur van de WAO-uitkeringen. Wanneer de PvdA net als in 1991 de 
kant van recht kiest in deze kwestie, is een nieuw 'WAO-debacle' 
zeker niet uit te sluiten - en daarmee een sterke groei van partijen als 
GroenLink en de SP. 
Op chuiven naar links is echter ook niet zonder risico voor een PvdA 
die regering deelname tot hoogste doel heeft verheven. Het CDA zit 
nog teed op het vinkentouw voor een nieuwe combinatie met de 
liberalen. Maar ook een combinatie PvdNCDNGroenLinks is mo
gelijk. Dat maakt de toekomst voor alle partijen nogal onzeker. De 
trijd om de kiezersgunst belooft daarmee uitermate spannend te 

worden . 

Wie het politieke landschap bekijkt, ziet dat er heel veel mogelijk is 
aan het begin van de 2le eeuw. Ook voor de SP- mits we eraan 
blijven werken aansprekende en realistische alternatieven te formu
leren vo r de samenleving. Dat is niet alleen een noodzaak, maar 
ook een kan om ons als politieke partij verder te ontwikkelen. Ook 
in 2000 en verder zal de SP haar waarde hier en nu moeten bewijzen 
door een betrouwbare bondgenoot te zijn voor mensen die zich wil
len verzetten tegen sociaal onrecht. Daarnaast moeten we concreet 
kunnen aangeven dat een amenleving gebaseerd op menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit beter past bij de 2lste 
eeuw dan een amenleving die het 'ieder voor zich' als uitgangspunt 
heeft. Dat is dé uitdaging aan ons adres. Noem het de uitdaging van 

de eeuw. • 
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SP geeft vol gas voor weer 
een succesvolle campagne 

Na het zowel spannende als succesvolle verkiezingsjaar 
1998 staat de SP opnieuw in de startblokken voor een om· 
vangrijke campagne. Op 3 maart rolt uit de stembussen en 
stemcomputers, wie de komende jaren de Provinciale Sta
ten bevolken. De vorige keer, in 1995, werden 12 SP-Staten· 
leden gekozen. Gezien de ontwikkelingen sindsdien moet 

nu een groei mogelijk zijn naar 20 à 30 zetels, is de verwachting van het 
SP-bestuur. Waarom is dat belangrijk en hoe gaan we het aanpakken? 

'Een goede uitslag bij de Statenverkiezin
gen is héél belangrijk,' zegt SP-voorzitter 
Jan Marijnissen met nadruk. 'En wel om 
drie redenen. In de eerste plaats de Staten 
zelf. Onze mensen zitten daar op vooruitge
schoven posten en hebben het niet altijd 
even gemakkelijk. Voor alle fracties geldt, 
denk ik, dat versterking meer dan welkom 
is. De tweede reden is de Eerste Kamer. 
Daar willen we straks graag drie mensen 
hebben, om een veel grotere rol in het debat 
te kunnen spelen. Tot nu toe moeten we het 
doen met een eenling. De derde reden is de 

probleem krijgt. Het tegenovergestelde gaat 
ook op: sterke verkiezingen vergroten je 
geloofwaardigheid. Daarnaast is een goed 
resultaat ook belangrijk voor het zelfver
trouwen van onze mensen en vergroot deze 
tevens onze aantrekkingskracht op nieuwe 
leden.' 

Campagneleider is - net als vorig jaar- SP
secretaris Tiny Kox. Aan hem de vraag, wat 
er allemaal in de strijd wordt geworpen om 
de gewenste klapper te maken. 'Heel veel. 
We verspreiden ruim twee miljoen verkie

zingskranten en hebben op af
stand de mooiste posters van 
alle partijen. Die zijn ontwor
pen door Len Munnik, één van 
Neêrlands bekendste politieke 
tekenaars. Er komen speciale 
kaarten voor de laatste dag 
vóór de verkiezingen. Jan Ma
rij nissen en Driek van Vugt -
toekomstig jongste Kamerlid 
van de eeuw- gaan op tournee 
door de provincies. Verder 

belangrijkste. Het is voor 
ons wezenlijk, dat we de 
groeiende trend weten voort 
te zetten. We staan op winst 
in de landelijke peilingen, de 
Kamerfractie en de fractie
medewerkers zijn inmiddels 
op sterkte en aardig inge
werkt. Dit betekent dat we de 
komende tijd een cruciale rol 
kunnen vertolken in het 
openbaar debat. Voor onze 
geloofwaardigheid is het dus 
essentieel dat we een goede 
verkiezingsuitslag neerzet

~ zullen we veelvuldig te horen 
iUfTii(;iHiiA~~(T(I!I/P en te zien zijn op de kabel-

ten. In het verleden hebben we gezien dat 
een partij die bij Statenverkiezingen fors 
verliest, een duidelijk geloofwaardigheids-

26 

kranten en de regionale en 
landelijke omroepen. Daarnaast zorgen de 
afdelingen natuurlijk voor een veelheid aan 
plaatselijke en provinciale activiteiten en re-
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ken ik op de inbreng van onze 25.000 leden. 
Als zij in hun kennissen- en familiekring 
duidelijk maken dat het belangrijk is via de 
stembus tegengas te geven, zetten we 
opnieuw een grote stap vooruit.' 

In alle provincies voert de SP campagne 
onder de leuze Geef Tegengas. Daarbij zal 
vooral de groeiende tweedeling worden ge· 
noemd als ontwikkeling die tegengas ver· 
dient. Kox: 'De samenleving bij elkaar hou· 
den is momenteel de eerste taak voor alle 
overheden, dus ook voor de provinciebestu· 
ren. Bij zorg en welzijn bijvoorbeeld en bij 
openbaar vervoer en ruimtelijke ordening, 
maken provincies keuzes die de kloof tussen 
arm en rijk verkleinen of juist vergroten. Op 
die verantwoordelijkheid spreken wij de be· 
sturen aan.' 
Een rondje langs de lijsttrekkers levert daar· 
naast tal van andere SP-speerpunten op. 
Sommige daarvan spelen een rol in veel pro· 
vincies- zoals extra geld voor de zorg, geen 
herindeling tegen de zin van de bevolking in 
en instandhouding van het openbaar ver· 
voer. Andere punten zijn puur provincie-ge· 
bonden. 

De Groningse lijsttrekker Hennie Hemmes 
heeft het sociaal beleid en het behoud van 
het karakteristieke landschap tot inzet van 
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Jan Burger 
Gelderland 

René Roovers Peter van Zutphen Fenna Vergeer Hennle Hemmes Paulus Jansen Mlenk Graatsma Gijs Stavlnga 
Overijssel Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Groningen Utrecht Noord-Holland 

de verkiezingen gemaakt. 'In Groningen 
heb je nog veel haast ongerepte landschap
pen. Die moeten we redden uit de klauwen 
van de opdringende project
ontwikkelaars. En verder 
moet de provincie, wat ons 
betreft, het voortouw nemen 
om de armoedebestrijding 
en het gehandicaptenbeleid 
van de gemeenten op elkaar 
af te stemmen en fors te ver
beteren.' 
In Overijssel speelt de dis
cu ie rond de amenvoeging 
van En chede, Hengelo en 
Borne tot Twentestad. SP
lij ttrekker Gijs Stavinga ziet 
daar echter niets in. ·'Het bestuur komt op 
grotere af tand van de mensen te staan en 
onherroepelijk verdwijnen er voorzienin
gen.' Verder zijn de i.n tandhouding van 
treekziekenhuizen en rllime aandacht voor 

gezonde en milieuvriendelijke landbouw 
belangrijke SP-punten. 
l trecht wijst op de nadrukkelijke rol die de 
SP-Statenfractie de afgelopen jaren heeft 
ge peeld. 'Wij hebben het debat terug
gebracht,' stelt lijsttrekker Paulus Jansen, 
'en ook resultaten geboekt. Bijvoorbeeld 
r nd de recreatieschappen, de zendmasten 
bij IJ el tein en de aanpak van de vervui
ling van de Nedereindse Plas.' In de komen

de periode 
zullen ver
betering van 
het openbaar 
vervoer en 
het behoud 
van openba
re, gratis toe
ga nkelijke 
recreatiege
bieden veel 
aandacht van 
de SP krij
gen. Ook 

pleit het Utrechtse partijprogramma voor 
een regionale TV zender voor Midden
Nederland. 

In Gelderland speelt de strijd 
tegen de verwoestende Betu
welijn, inclusief de Noord- en 
Zuidtak, een belangrijke rol. 
Lijsttrekker Jan Burger: 'Veel 
partijen zijn er tegen. Maar 
hun partijgenoten in Den 
Haag drukken die lijn erdoor. 
Wij zijn op álle niveaus tegen 
én laten het niet bij woorden. 
Wij nemen het voortouw in 
het verzet tegen de rampzalige 
goederenlijn.' Andere zaken 
waarnaar speciale SP-aan

dacht uitgaat, zijn bijvoorbeeld de afbraak 

Zij pleit onder andere vóór verplaatsing van 
de glastuinbouw naar minder drukke gebie
den. Ook Zuid-Holland maakt het optreden 
van de huidige SP-fractie tot inzet van de 
verkiezingen. Vergeer: 'De discussie rond 
de tekorten in de zorg, de kwijtschelding 
van de waterschapslasten en vooral de an
nexatiepolitiek van Den Haag, hebben laten 
zien dat een SP-fractie echt wat uitmaakt. 
Noord-Brabant kent momenteel de groot
ste SP-Statenfractie - en dat is te merken. 
Lijsttrekker René Roovers: 'Met name rond 
de problemen in de zorg hebben we duidelij
ke successen kunnen boeken. Op ons ver
zoek gaat er nu provinciaal geld naar de 
jeugdhulpverlening en komt er een onder
zoek naar de wachtlijsten in de thuiszorg.' 
Een andere zaak die zwaar weegt voor de 

van het openbaar vervoer, de 
gigantische zandwinnings
projecten en de stiekeme 
steun aan bedrijven. 

VOOR @ELD I.S 
ALLE~ TE KOOP? 

Brabantse SP, is het behoud 
van de leefbaarheid op het 
platteland. Roovers: 'De 
voorzieningen en het open
baar vervoer moeten blijven. 
En de noodzakelijke sane
ring van de varkenssector 
mag niet- zoals nu gebeurt
eenzijdig afgewenteld wor
den op de gezinsbedrijven.' 
In Limburg heeft de SP een 
ijzersterke troef: lijsttrekker 
en huidig fractievoorzitter 
Peter van Zutphen. Voor- en 
tegenstanders zijn de afgelo

Ook in Noord-Holland is 
het openbaar vervoer een 
zwaarwegend SP-punt. Lijst
trekker (en buschauffeur) 
Mienk Graatsma: 'Grote de
len van de provincie komen 
zonder bus te zitten, maar er 
is wel geld voor prestigepro
jecten als de Noordtak van 
de Amsterdamse metro.' Een 
actueel probleem in deze 
provincie is de bedreiging van de geestelijke 
gezondheidszorg. Graatsma: 'Bij Willibrord 
in Heiloo, de RIAGG's in Alkmaar, Den 
Helder en Schagen en Beschermd Wonen in 
Alkmaar en Heerhugowaard staan tientallen 
banen en de kwaliteit van de zorg op het 
spel. Dat is onaanvaardbaar.' 

Fenna Vergeer, de lijsttrekker in Zuid
Holland, neemt stelling tegen de verkoop 
van duingebieden ten behoeve van de bouw 
van landhuizen, de aanleg van een tweede 
Maasvlakte en het doortrekken van de A4. 
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' 

pen jaren onder de indruk geraakt van zijn 
hardnekkige strijd in de Staten tegen vriend
jespolitiek, geheime bedrijfssteun en maat
schappelijk onrecht. Zelf blijft Van Zutphen 
er nuchter onder. 'De SP kon opvallen, door
dat de andere partijen niet gewend waren 
een kritisch geluid te laten horen.' Het Lim
burgse SP-programma pleit onder andere 
tegen subsidies voor vliegverkeer en vóór 
betere handhaving van rnilieuregels, maat
regelen om de verdroging tegen te gaan en 
investeringen in de zorgsector in plaats van 
steun aan bedrijven. • 
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Scheldpartij helpt campagnestart 

Kasteel Hoogenweerth bij 
Maastricht was door de 

SP uitgekozen was als locatie 
voor het campagnebegin. 
Lijsttrekker Peter van Zut
phen: 'Het is met 10 miljoen 
subsidie opgeknapt door de 
provincie en vervolgens voor 
één gulden verkocht. Het leek 
ons toepasselijk om het kasteel 
uit te roepen tot symbool van 
provinciaal wanbeleid en met 
(pluche) tomaten te bekogelen.' 

Eigenaar Paes reageerde bij 
voorbaat woedend. Op de dag 
zelf versloegen alle Limburgse 
media de confrontatie. Van 
Zutphen: 'Paes stond te tieren 
in gezelschap van zes kleer
kasten . Maar ons doel is be
reikt. De campagnestart kreeg 
enorm veel aandacht, evenals 
onze kritiek op de verkoop van 
het kasteel. Bij een goeie uit
slag moeten we Paes zeker een 
bedankje sturen.' 

De Socialistische Partij zet zich met duizenden vrijwilligers 
en een kleine professionele staf in voor een maatschappij, 
gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Daarbij wordt de inzet van moderne informatie
technologie niet geschuwd. 

Zo heeft de SP heeft een grote, populaire en zeer interactieve 
website op Internet. Voor onderhoud en ontwikkeling van deze 
site zoeken wij een webwizard die vertrouwd is met (onder 
meer) HTML en CGI-scripts en creatief kan meedenken over 
de verdere uitbouw van www.sp.nl en de toepassing van 
nieuwe technieken daarbij. 

De diverse teams op het SP-partijbureau in Rotterdam maken 
gebruik van een Noveli netwerk (4.1) waarop een 20-tal 
Windows 95-computers zijn aangesloten. Voor onderhoud van 
het netwerk en voor ondersteuning van de gebruikers hebben 
wij behoefte aan een ervaren netwerkbeheerder (m/v). 

Tel deze taken bij elkaar op en wij hebben een uitdagende full
time functie voor een 

{lnter)net{werk)beheerder{ster) 

Ben je op beide terreinen thuis, voel je je aangetrokken tot een 
gevarieerde baan in een prettige werkkring bij de beste partij 
van Nederland, stuur dan je schriftelijke sollicitatie vóór 
8 maart naar: Socialistische Partij 

t.a.v. Herman Beekers 

!.J 

Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam J 

woensdag 
donderdag 
vrijdag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
maandag 

Tegengas Tour 
Acht grote SP-verkiezingsavonden met: 

• de provinciale lijsttrekkers 

• Eerste-Kamerkandidaten 

• fractievoorzitter Jan Marijnissen 

• video-cabaret van Dolf Jansen 

• muziek van de 4-Tuoze Matrozen 

• (video-)colum van Carrie 

• ex-Pvda-Kamerlid Frans Moor met zijn 

nieuwe actie: 'Handen af van de WAO' 

17 februari Jacobitheater Utrecht 
18 februari Concertgebouw Haarlem 
19 februari Leijehoes Heerlen 
23 februari Huize Maas Groningen 
24 februari Musis Sacrum Arnhem 
25 februari De Harmonie Tilburg 
26 februari Nieuwe Buitensociëteit Zwolle 

1 maart Kriterion Engels Rotterdam 

Alle avonden beginnen om 19.45 uur. Toegang Is gratis 

Doorzetters gezocht 
De SP biedt 40 lopers(sters) de gelegenheid gratis én in 
SP-tenue mee te doen aan de Marathon van Rotterdam , 
op zondag 18 april. Net als voorgaande jaren krijgen de 
SP-lopers hun inschrijfgeld terug en een gratis set wed
strijdkleding in SP-kleuren. Het partijbureau, vlakbij start 
en finish, is de hele dag geopend vpor de deelnemers en 
hun supporters. Kleed- en doucheruimte zijn daar aan
wezig. Heb je interesse, of ken je mensen die graag in 
SP-outfit de Rotterdam Marathon willen lopen, bel dan 
vóór 20 maart naar Paul Peters, tel. (010) 243 55 54. 
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Alom SP-winst verwacht in West-Brabant 

Op 3 maart worden niet alleen 
de nieuwe provinciebesturen 

gekozen, maar ook de gemeente
raden in West-Brabant. De SP is
met hoogge pannen verwachtingen 
- van de partij in Tilburg, Breda, 
Roo endaal, Bergen op Zoom en 
Dongen. Lijsttrekker Hugo Polder
man uit Roosendaal: 'Wij hebben 
de afgelopen jaren als enige voor 
duidelijke oppositie gezorgd in de 
raad. Als ik dan zie hoeveel terech
te onvrede er i in Roosendaal, dan 
zit het er dik in dat we fors vooruit
gaan. Al moet de campagne nog 
wel even de ympathie omzetten in 
stemmen.' In Bergen op Zoom 
lukte het vorige keer net niet om in 
de raad te komen. Lijsttrekker 
Fran de Neijs: 'De verkiezingen 
st nden toen sterk in het teken van 
de gemeentelijke herindeling, waar
door de temmen naar de plaatselij
ke partijen gingen. Dat zal nu veel 
minder het geval zijn.' De Neijs 
wij . t verder op de vele SP-activitei
ten en up de uit lag bij de laatste 
Kamerverkiezingen. 'Toen kregen 
we al genoeg stemmen voor twee 
raad zetel . Die gaan we nu écht 
binnenhalen. ' 
In Breda voert raad lid Johan 
Kwi thout opnieuw de SP-lijst aan. 
Ook hij verwacht een uit tekende 
uitslag. 'Wij zijn in de ogen van 
veel men en uitgegroeid tot hét 

Hugo Polderman 
Roosendaal 

Frans de Ne ijs 
Bergen op Zoom 

Johan Kwisthout 
Breda 

Tiny Kox 
Tilburg 

René Roovers 
Dongen 

In Tilburg heeft de SP als doel de 
grootste partij van links te worden. 
Lijsttrekker Tiny Kox: 'Vorige keer 
werden we al bijna net zo groot als 
de PvdA.' In de campagne wijst de 
Tilburgse SP op de resultaten die ze 
de afgelopen jaren geboekt heeft. 
Kox: 'De succesvolle piekbus was 
bijvoorbeeld ons voorstel en ook 
heel veel verbeteringen van het 
armoedebeleid zijn het eerst door 
de SP ingebracht.' Kox verwacht 
een spannende campagnestrijd. 
'Wij zullen daarin duidelijk maken 
dat wij kiezen voor een progressie
ver bestuur dan de combinatie van 
VVD-rechts tot en met GroenLinks 
die er nu zit. Wie op de SP stemt, 
hoeft ni~t bang te zijn de VVD erbij 
te krijgen.' 
Met vijf zetels is de SP al tweede 
partij in de raad van Dongen. Maar 
de ambitie reikt nog verder. 'We 
willen op 3 maart de grootste wor
den,' stelt lijsttrekker René Roovers 
onomwonden, 'en vervolgens het 
voortouw nemen in de college
onderhandelingen.' Ook in Dongen 
heeft de SP vanuit de oppositie heel 
wat kunnen bereiken. Roovers: 'Er 
is een volk:shuisvestingsfonds geko
men, verbetering van een aantal 
sportaccommodaties en extra aan
dacht voor verkeersveiligheid. 
Allemaal SP-punten.' 

alternatief. Door onze inzet rond bijvoor
beeld een praakmakend milieuschandaal 
en het armoedebeleid hebben we laten zien 
h e het óók kan in de politiek: zeggen waar 
het op taal en va thoudend mensen steu-

'Ga maar bulten pinnen' 

A BN-Amro verbiedt in sommige filia
len haar klanten bedragen onder de 

500 of 1000 gulden aan de balie op te 
nemen. 'Ga maar bulten pinnen, ' Is de 
mededeling. De SP-Aiarmlijn kreeg klach
ten binnen, met name van oudere men
sen die bang zijn op straat te pinnen. 
Volgens rayondirecteur Ensel Is het een 
kwestie van wennen. 

nen in hun trijd.' 

N3 
mrt. 19.00 uur N1 

N2 
N3 

De SP·Aiarmlijn roept mensen op ervarin
gen met deze nieuwe manier van bankle
ren door te geven. Dat kan op het gratis 
Alarmnummer 0800-022-5005. 
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'Defensie Is gewoon een soort doel
loze club geworden.' 

minister van 
Economische Zaken 

A. Jorritsma 
'Plagerijen tussen de bewindslieden 
van Financiën en Sociale Zaken zijn 
er niet meer In dit kabinet. Nu moet 
Ik als postiljon d'amour steeds van 
die halfverliefde briefjes doorschul
ven die Zalm en De Vries met elkaar 
uitwisselen.' 

minister van VROM 

' Ik schaam mij wel eens wanneer Ik 
een grote Inzamelingsactie op televi
sie zie In situaties waarin volgens 
mij de overheld had moeten beta
len.' 

burgemeester 
van Groningen 

Jacques Wallage 

'Soms zaten we uren achtereen In 
conclaaf In het Torentje van de 
premier over de vraag wat er In het 
8-uur-journaal zou kunnen gebeuren. 
Wat deed Den Haag Vandaag 
straks? 

Jan Marijnissen 
fractievoorzitter SP 

'Als het Koninklijk Huls dan toch zo 
graag een vertegenwoordiger in het 
Internationaal Olympisch Comité wil, 
moet het misschien iemand nemen 
met meer ervaring. Bijvoorbeeld 
Prins Bernhard. ' 

schrijver 
Eduardo Galeano 

'Het vervulllngsrecht is een funda
mentele prikkel voor buitenlandse 
Investeringen In Latijns Amerika, 
bijna even belangrijk als het recht 
dwerglonen uit te betalen. En ten
slotte heeft generaal Plnochet de 
Chilenen nooit het recht onthouden 
drek In te ademen.' 

Bronnen: Hervormd Nederland, 
Bijeen. Nieuwsblad van het Noorden, 
de Volkskrant 
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'Oorlog' om ijzervlechters in Zuidoost Brabant 

Uit de productiehal van Tilborghs BV in het 
Brabantse Geldrop klinkt een kakofonie van 
industriële klanken: hier wordt gewerkt. Bin· 
nen lopen ruwe kerels met lange bundels staal 
op hun schouders heen en weer. Af en toe 
schreeuwen ze elkaar iets in het Engels toe. 
Engels? Ja, want volgens Tilborghs zijn er in de 
regio Noord-Brabant - waar het aantal werk· 
lozen nota bene 23.000 bedraagt -geen Neder· 
landse arbeidskrachten te vinden. Dus liet het 
bedrijf zeventien Ierse betonijzervlechters 
overkomen. En dat is nog maar het begin. 

Een van de verdiensten van het verenigde 
Europa is het vrije verkeer van werknemers 
binnen de EU. Ongehinderd door wetten of 
regels mogen bijvoorbeeld Spanjaarden in 
Nederland aan de slag en kunnen Duitsers 
hun diensten in Italië aanbieden. 'Grens
overschrijdende arbeidsmobiliteit' heet dat. 
Tilborghs BV en het Helmondse uitzend
bureau DA&A laten de praktische betekenis 
van dat mooie begrip zien. 
Have the guts to go Dutch stond er eind 
vorig jaar boven een personeelsadvertentie 
in de Ierse krant 'The Western '. De annonce 
was geplaatst door DA&A, dat op het idee 
was gekomen om (onder andere) voor Til
borghs BV in Geldrop personeel in Ierland 
te werven, omdat er volgens de betonijzer
viechterij in de regio zelf geen arbeids
krachten te vinden zijn. 
Het initiatief bleek een doorslaand succes. 
Nogal wat Ieren hadden inderdaad the guts 
om in Nederland ijzer te gaan vlechten. Met 
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tientallen stonden ze in de rij voor een half
jaarcontract. Begin januari waren de eersten 
hier al aan de slag, onder andere bij 
Tilborghs. Ze werden betaald volgens de 
uitzend-CAO. 
Het duurde niet lang of ook andere bedrij
ven meldden zich bij DA&A. Ook zij toon
den zich geïnteresseerd in Ierse werknemers 
en sommige 'bestelden' er meer dan hon
derd. Juichend meldde DA&A-directeur 
Driessen dat hij dit jaar misschien wel dui
zend buitenlanders bij Nederlandse onder
nemingen kan detacheren. Niet alleen Ieren, 
maar wellicht ook Portugezen en Duitsers 
uit de voormalige DDR. Overigens is het 
gebruik van buitenlandse arbeidskrachten in 
Nederland geen nieuw verschijnsel. Uit
zendreus Randstad meldt zelfs dat perso
neelswerving in den vreemde een behoorlijk 
grote vlucht heeft genomen. Wél nieuw 
echter is het streven van DA&A om dat met 
honderden tegelijk te doen . 

'TIIborghs doet gewoon 
weinig moeite om werknemers uit 

de regio aan te trekken. Ze 
hebben liever die leren' 

De detachering van de Ieren is kennelijk een 
goudmijntje, want zowel Tilborghs als 
DA&A zijn erg in hun sas met 'hun' Ieren. 
Vandaar dat alles in het werk wordt gesteld 
om het ze naar de zin te maken. Met de 
privé-jet van DA&A-account-manager J. 
Franken worden ze vanuit Ierland ingevlo
gen. Huisvesting is voor ze geregeld in bun
galowtjes van recreatiepark ' t Wolfsven in 
Mierlo. En om ervoor te zorgen dat ze zich 
's avonds niet vervelen, kunnen ze per taxi 
naar de Ierse pub The Chieftain in Helmond, 
die speciaal op hun komst werd voorbereid. 
Er worden zelfs uitstapjes naar de Efteling 
georganiseerd. Het kan allemaal niet op. 
Maar hoe zit het dan met de 23.000 werk
lozen in Noord-Brabant? Een specificatie 
van dit aantal leert, dat er na aftrek van 
bijvoorbeeld 55-plussers, bijstandsmoeders 
en andere moeilijk in de bouw onder te bren-
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gen groepen nog circa 7000 mensen over
blijven die zouden kunnen ijzervlechten. 
Zijn zij te beroerd om dat vak te leren? Of 
zijn ze soms te lui om als ijzervlechter aan 
de slag te gaan, zoals Tilborghs in feite sug
gereert? 
'Onzin,' zegt E. Bos, hoofd FNV van de 
regio Brabant-Zeeland. 'Ik geef toe dat de 
regio kampt met een tekort aan geschoold 
personeel. Maar er is wel degelijk bereid
heid om te gaan werken, ook als ijzervlech
ter. Dat bleek uit het aantal 
reacties dat binnenkwam, 
nadat Tilborghs tegen jour
nalisten had gezegd nie
mand te kunnen krijgen. 
Tientallen mensen ver
klaarden dat ze best wilden 
gaan ij zervlechten. Til
borghs doet gewoon niet 
genoeg moeite om werk
nemers uit de regio aan te 
trekken. Want ze hebben 
liever die Ieren. ' 
Volgens directeur J. Beke
rna van Arbeidsvoorzie
ning Zuidoost-Brabant is het toch niet zo 
gemakkelijk om in de streek aan geschoold 
personeel voor bouw en industrie te ko
men. 'Maar juist daarom werken we op dat 
gebied samen met de gemeenten aan meer
dere scholingsprojecten. Bij ijzervlechten 
is trouwens niet echt sprake van scholing. 
Het komt meer neer op handigheid, het is 
snel te leren.' 
De regio Zuidoost-Brabant werd in 1996 
door de Europese Commissie als probleem
gebied gedefinieerd en krijgt, evenals Twen
te en Flevoland, extra subsidie voor projec
ten gericht op training en instroom van 
werklozen. 'Er wordt met die gelden goed 
werk verricht, de projecten lopen als een 
trein. Binnenkort start er zelfs een speciaal 
ijzervlechtersproject,' zegt E. Bos van de 
FNV. 'Maar Tilborghs heeft altijd gewei
gerd om aan die projecten mee te werken. 
Ze zijn simpelweg niet geïnteresseerd. Ze 
kiezen met die Ieren gewoon voor de goed
kope en gemakkelijke manier. Officieel 
moeten die Ieren trouwens volgens de 
bouw-CAO betaald worden, in plaats van 
volgens de uitzend-CAO.' 
J. Bekerna van Arbeidsvoorziening: 'Voor 
een bedrijf is het natuurlijk heel eenvoudig 
om met buitenlandse uitzendkrachten te 
werken. Je hebt er geen zorgen over en ze 
zeuren niet. Bovendien, als je ze niet meer 
nodig hebt, of als ze lastig worden, donder je 

32 

DE IERSE 
KWESTIE 

ze er zo weer uit.' 
En dat zijn blijkbaar doorslaggevende facto
ren voor Tilborghs B.V. Zo probeerde 
Arbeidsvoorziening vorig jaar een vacature 
voor een ijzervlechter bij het bedrijf te ver
vullen. Alle drie de kandidaten werden ech
ter afgewezen, onder wie een 41 -jarige 
werkzoekende die ' te oud' werd bevonden. 
En daarmee is de kous af. Want in Neder
land kan het arbeidsbureau werkgevers niet 
dwingen in de selectie van personeel. Zo-

doende kan Tilborghs in principe aannemen 
en weigeren wie hij wil. 

'Je er hebt er altijd 
bedrijven tussen zitten, die het 
met de arbeidsomstandigheden 

niet zo nauw nemen' 

Maar er is ook nog iets anders. De firma 
Tilborghs blijkt juist op het gebied van per
soneelsaangelegenheden een opmerkelijk 
slechte reputatie te hebben. De Bouw- en 
Houtbond FNV voerde de afgelopen drie 
jaar maar liefst zeven procedures wegens 
CAO-ontduiking tegen de Geldropse onder
neming. Daarbij ging het onder meer om za
ken met betrekking tot ontslagregelingen, 
loonbetaling en Ziektewet-kwesties. 
J. Bekerna bevestigt dat de ijzervlechterij als 
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werkgever geen beste naam in de regio 
heeft. 'En dat weten werkzoekenden natuur
lijk ook. IJzervlechten is sowieso al zwaar 
en smerig werk en wordt bovendien laag be
taald. Degenen dié we er nog voor kunnen 
porren zeggen: Oké, maar hopelijk niet bij 
Tilborghs. Je hebt er nu eenmaal altijd be
drijven tussen zitten, die het met de arbeids
omstandigheden niet zo nauw nemen. ' 
Navraag bij ex-werknemers van Tilborghs 
verduidelijkt het een en ander. De heer Vos 

(26) was er vier jaar in 
dienst en vindt het alles
behalve vreemd, dat maar 
weinigen zijn voorbeeld 
willen volgen. 'Ik moest er 
gewoon veel te hard wer
ken voor het minimum
loon. Op een manier die 
eigenlijk niet te doen was. 
We sjouwden bijvoorbeeld 
met z'n vieren balken van 
twaalf meter, terwijl daar 
minimaal zes man voor 
nodig waren. Iedere avond 
kwam ik met pijn in m'n 

rug thuis. Na vier jaar was ik blij dat ik 
ergens anders aan de slag kon.' 
Een andere ex-werknemer zat anderhalf jaar 
bij Tilborghs in de buitendienst. 'Reiskos
tenvergoeding kreeg ik niet. Maar ik vroeg 
er toch om, want ik moest nogal van ver ko
men. Na herhaalde pogingen stopten ze me 
één keer vijfentwintig gulden toe. Daar kon 
ik het mee doen. Een ondernemingsraad 
hadden ze evenmin. Niemand durfde daar 
over te beginnen, uit angst gelijk op straat te 
staan. Ik ontving het minimumloon, maar ja, 
ik had geen keus. Ik moest mijn tijd tot aan 
de VUT volmaken.' 
De situatie bij Tilborghs is dus als volgt: 
werkzoekenden uit de regio worden ge
weerd en het eigen personeel gaat er van
door. Het tekort aan arbeidskrachten dat 
daardoor ontstaat, wordt via een uitzendcon
structie aangevuld met laagbetaalde buiten
landers, voor wie vervolgens de vlag breed
uit wordt gewapperd. Het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Europese Unie, offi
cieel bedoeld om discriminatie van (in dit 
geval) Ierse employees in Nederland tegen 
te gaan, ondermijnt derhalve de positie van 
Nederlandse werkzoekenden. De combina
tie van lage betaling en slechte arbeidsom
standigheden aan de ene kant en de werkge
versvoorkeur voor buitenlanders aan de an
dere kant, leidt in de praktijk tot discrimina
tie van de autochtone beroepsbevolking. 
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' Het i een heel kwalijke ontwikkeling,' 
vindt SP-Kamerlid Jan de Wit. ' Die Ieren 

verhuren zich als het ware voor allerlei 
laaggeschoold werk. Ze trekken van klus 
naar klu en nemen daarbij de werk
om. tandigheden voor lief. Als je wilt ver
hinderen dat ontwikkelingen zoal s nu in 
Zuidoo t-Brabant steeds vaker gaan voor
komen, moet je zorgen dat werkgevers 
inve teren in goed loon en goede werk
om tandigheden. Het laaggeschoolde werk 
moet aantrekkelijker gemaakt worden . 
Daar ligt ook een taak voor de politiek. Een 
paar jaar geleden peelde de kwestie rond
om buitenlander , Polen vooral , die voor 
de a perge-oog t naar Nederland werden 
gehaald. Minister Melkert riep toen dat 
werklozen maar verplicht moesten worden 
dat werk te doen . De SP vond dat onterecht 
en wee naar de werkgevers : zij moeten 
acceptabel werk en loon bieden. Doen ze 
dat niet en halen ze personeel uit het bui
tenland, dan pelen ze feitelijk mensen 
tegen elkaar uit. Zo' n situatie als in Gel
drop, doorkrui t de solidariteit om de 
werkgever tot fatsoenlijke arbeidsvoor
waarden te dwingen .' 

'Als je dit soort dingen 
toelaat, vrees .ik dat het in de 
toekomst slechts 't topje van 

de Ijsberg blijkt te zijn ' 

E. Bos \'an de FNV Brabant-Zeeland: 'Ne
derlandse werkgevers met een personeels
tek n moeten óf het werk aantrekkelijker 
maken óf meewerken aan instromingprojec
ten voor werklozen. Als ze dat niet doen, 
sluiten ze hun ogen voor de realiteit. Zij zul
len hun personeelsprobleem nooit via het 
arbeidsbureau of advertenties kunnen op
los en. Werkzoekenden uit de regio blijven 
vo r hen du buiten beeld. De werkgevers 
zijn dan zelf chuld en niet de werklozen.' 
'De kwe tie met Tilborghs is zorgwekkend,' 
zegt district bestuurder T. Rutten van de 
Bouw- en Houtbond FNV. 'Al s je dit soort 
dingen in Europa toelaat, vrees ik dat het 
verhaal van de Ier e ijzervlechters in de toe
kom. t !echt het topje van de ijsberg zal 
blijken te zijn . Ik ben er zeer bezorgd over.' 

P.S. Uit-endbureau DA&A laat weten niet 
op de hoogte te zijn van de dubieuze reputa
tie die 1ilborghs kennelijk omringt. Het be
drijf ~elf geeft ondanks herhaalde pogingen 
'geen commentaar op zaken die over perso
neel gaw1 '. • 

Goedele Liekens 

T
ot mijn onaangename verrassing 
trof ik Goedele Liekens, bekend 
van platvloerse en smakeloze 

seksprograrnma's, prominent aan in de 
editie van januari van het nieuwsblad van 
onze partij. Waarom toch? Enige affiniteit 
met de maatschappijvisie van de SP of 
interesse voor de problemen van de sa
menleving en voor de wijze waarop de SP 
die benadert, heb ik niet in haar 'spraak
makende monoloog' kunnen ontdekken. 
Ik ben er zeker van dat de redactie plaat
sing van dit verhaal, indien geproduceerd 
door de gemiddelde SP' er, zou hebben 
geweigerd wegens gebrek aan relevantie. 

Diemen 
Johan Messbauer 

Geïnterviewden in de Tribune worden 
niet geselecteerd op hun affiniteit met 
SP-standpunten. 

Kinderarbeid 

I
n uw artikel over IKEA (Tribune 
december) had u duidelijk moeten 
maken dat deze situatie twee kanten 

heeft. Er is een reden voor de kinder
arbeid: de grote armoede. De meeste 
armoede in ontwikkelingslanden wordt 
veroorzaakt door de handelsrelaties die 
die landen hebben met West-Europa en de 
Verenigde Staten. Die handelsbetrekkin
gen betekenen voor de ontwikkelingslan
den vaak wurgcontracten en die moeten 
worden tegengegaan. Dat zou effectieve 
ontwikkelingshulp opleveren waar zowel 
de ontwikkelingslanden als de VS en 
Europa veel voordeel van zouden hebben. 

Waardedaling? 

Doetinchem 
Marinus H. Kruissen 

T
oen negen Vughtenaren De Stef
fenberg opkochten om de komst 
van asielzoekers te voorkomen, 

spitste hun argumentatie zich toe op de 
mogelijke waardedaling van hun wonin
gen. Maar ten eerste speelt 'waardeda
ling ' alleen als iemand van plan is zijn 
woning te verkopen . Ten tweede werden 
enkele jaren geleden alle woningen in 
Nederland in verband met de belasting 
getaxeerd. Veel mensen protesteerden 
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toen, omdat ze vonden dat hun woningen 
te hoog getaxeerd waren. Wat ik me nu 
afvraag, is of die Vughtenaren ook ge
protesteerd hebben tegen te hoge taxatie. 
Zouden ze niet juist blij zijn met een 
waardedaling, omdat ze dan minder 
belasting betalen? Met andere woorden: 
is hun argument van 'waardedaling' wel 
echt, of enkel een schaamlap die moet 
verhullen dat ze gewoon tegen vreemde
lingen in hun buurt zijn? 

Verwarrend 

Culemborg 
M.H. van Raay 

I
n de tribune van januari lees ik dat 
apothekers sinds het nieuwe vergoe
dingensysteem kortingen van leve

ranciers in eigen zak kunnen steken. Op 
het nieuws hoorde ik daarna dat minister 
Borst deze apothekers daarvoor streng 
wil aanpakken en in hetzelfde bericht 
wordt nog even gezegd dat de eigen 
bijdrage voor medicijnen drastisch om
hoog moet. Dit terwijl per 1 januari de 
eigen bijdrage zou worden afgeschaft en 
daardoor de ZF-premie zou worden ver
hoogd. Wat zijn dit voor verwarrende 
maatregelen en berichten? 

Diemen 
G. Alkerna 

Het jaar van de eeuw 

H
et echte millenniumprobleem is 
dat velen niet weten wanneer 
het nieuwe millennium begint. 

En dat is op 1 januari 2001 om 0.00 uur. 
Het jaar 2000 is dus ook nog het jaar van 
de eeuw. Ik kan me vergissen, maar 
volgens mij hebben alle eeuwen tot nu 
toe honderd jaar gehad. Laten we de 21 • 
eeuw alstublieft niet met een vergissing 
beginnen. 

Taart 

Nijmegen 
Johan van den Wollenberg 

V
olgende kandidaat voor een 
dubbeldikke taart met extra 
slagroom: de reactionaire Blan

keet van het VNO/NCW. Ik verheug mij 
nu al op de televisiebeelden! 

Maarheeze 
J. Esmeijer 
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Alles Kids? 
Veel jongeren kregen van 
ons het boekje 'Alles Kids', in 
ruil voor de belofte via een 
enquête hûn mening te ge
ven over gelijke kansen voor 
alle jongeren. Over de uit-
komsten praten we met een Ineke Palm 
van de schrijvers, Ineke 
Palm. Zij is epidemioloog en fractiemede
werker van de SP in de Kamer. 
Jullie pleiten voor een integraal jeugd
beleid, met een aparte staatssecretaris. In 
de enquête reageren jongeren dat ze het 
daar wel mee eens zijn, maar dat het 'geen 
uitgezakte 40'er mag zijn: En dat er vooral 
echt geluisterd moet worden naar """""""' 
Wat vind jij? 
'Het hoeft niet per se zelf een jongere te 
zijn, maar wel iemand die weet wat er 
leeft. En zo'n staatssecretaris moet goed 
bereikbaar zijn. Jongeren zouden hem of 
haar direct moeten kunnen bellen, via een 
soort meldlijn, die bemand wordt door jon
geren. Jonge mensen weten zelf natuurlijk 
het beste hoe zoiets zó opgezet kan wor
den dat het laagdrempelig is en goed be
reikbaar: 
Je stelt dat de verkoop van zaken als alcohol, 
drugs en tabak niet in de buurt van scholen 
mag plaatsvinden. Jongeren schrijven ons, 
dat wie het wil gebruiken er toch wel aan
komt, en dat het beter is om meer en betere 
voorlichting te geven, of het pakje shag 
duurder te maken. Wat vind je daarvan? 
Ineke: 'Betere voorlichting is zeker nodig. 
Dat moet ook vroeg beginnen, in de basis
vorming. Ik ben het niet eens met de eer
ste stelling. Want als er een coffeeshop 
vlakbij de schoolligt, is de verleiding gro
ter om er in de pauze even een joint te 
kopen. Duurder maken van shag kan voor 
beginners misschien een rem zijn, maar 
voor volwassenen die al jaren roken, heeft 
zo'n prijsverhoging vaak verkeerde gevol
gen. Dat zie je in Engeland, waar rookwaar 
erg duur is. Mensen stoppen niet, maar 
gaan bezuinigen op vakanties en uitgaan, 

zelfs op eten: 
Armoe van hun ouders, daar kunnen jongeren 
zelf niets aan doen. Maar het heeft grote in
vloed, zo blijkt ook uit de enquête. Iemand 
schrijft bijvoorbeeld: 'Mijn buurjongen kan 
wel voetballen, maar ik niet.' 
'Niet alleen sportclubs zijn te duur voor veel 
ouders, maar ook kleding, vervoer en uitstap
jes. Ook bij culturele zaken zie je dat de com
binatie van armoede en lage opleiding van 
ouders er vaak toe leidt dat ze het aanbod zelf 
niet kennen en dus ook niet aan hun kinderen 
kunnen doorgeven. Eeuwig jammer: 

Op zoek 
naar het 

Socialisme 

Jan Marijnissen was 16 toen hij in Oss aan 
zijn zoektocht begon. In die tijd (1968} wa

ren acties en stakingen aan de orde van de 
dag. Tegen de oorlog in Vietnam, de arrogantie 

van leraren en tegen de directie van de vleesfa
briek in Oss. Vier jaar later was Jan betrokken bij 
de oprichting van de SP. Op zijn 23ste werd hij het 
jongste gemeenteraadslid van Nederland. 
Nu is hij 46 en nodigt jongeren van nu (jou dus!) 
uit voor een weekendje Maastricht, op zaterdag 
20 en zondag 21 februari (ja, deze week!). We 
beginnen met een wandeling door de grotten van 
de Sint-Pietersberg. Lampen en warme kleren 
meenemen dus. Na overnachting in een jeugd
herberg zal de discussie losbarsten: Wat is socia
lisme? Wat is het nut ervan? Wat leert de ge
schiedenis? Waar gaat het heen in de toekomst? 
Vragen en antwoorden meenemen dus. Je kunt 
nog mee als je dit op tijd leest! Deelname is 
gratis. We vergoeden eventueel de helft van 
je reiskosten. Meld je meteen aan op tele
foonnummer {010) 243 55 55. 

in de 
Tweede Kamer? 
VERGEET 
HET MAAR? 
Organiseer maar eens een excursie naar de 
Tweede Kamer waarbij je niet in slaap valt. 
Op 15 januari hebben we het geprobeerd. 
Zo'n 25 SP-jongeren kwamen naar het 
Binnenhof om zelf het debat aan te gaan. 
Er werden vijf SP-fracties gevormd die een 
spoeddebat moesten voorbereiden over 
'voorrangsonderwijs'. Een persbericht 
meldde namelijk de komst van 'EDU-plus'
klassen, met meer begeleiding en compu
ters. Dat alles voor 5000 gulden extra 
eigen bijdrage. Een verzonnen bericht, 
maar volgens fractiemedewerker onderwijs 
Marianne Langkamp (26} 'een verschijnsel 
dat heel goed vandaag of morgen werke
lijkheid kan worden'. 's Middags vond het 
debat plaats tussen de vijf jonge fractie
voorzitters en SP-Kamerlid Agnes Kant, 
die als 'minister van Onderwijs' optrad. 
Agnes: 'Ik ken alle trucjes van de minister 
natuurlijk wel, bijvoorbeeld om moeilijke 
vragen te ontwijken, maar het viel me echt 
op hoe lastig het me af en toe werd ge
maakt: Winnaar van het debat was de frac
tie van Chris Herrebrugh, zoon van het ge
lijknamige PvdA-Kamerlid. 
Deze jongerendag verliep in ieder geval 
niet suf. Deelnemer Epke Knoop: 'Ik vond 
het heel leuk, al ging het allemaal best 
snel. Doordat we alles zelf moesten doen, 
kreeg je een heel goed beeld van hoe er 
wordt gewerkt in de Kamer: 

een vogel?! 
Is het 

een vliegtuig?! 
Nee, het is 

SuperDriekUl 
Binnenkort ook bij 

jou in de buurt! 
17 februari Utrecht Jacobitheater 
18 februari Haarlem Concertgebouw 
24 februari Arnhem Musis Sacrum 
25 februari Tilburg De Harmonie 
1 maart Rotterdam Kriterion Engels 

Alle avonden beginnen om 19.45 uur. 
De toegang is gratis. 

<---.J ........ <---.J ~ ~ rf, 



TRIBUNE 2 • 19 FEBRUARI 1999 35 



r e c I a m e , ,-J s p o t 

Wie drinkt er vanavond? 

Iedereen toch zeker! Want we gaan allemaal naar huis met de Benenwagen. Geen gekrab aan de autoruiten. Geen files. Geen schrapena 

ruitenwissers, piepende banden, krakende versnellingsbakken, stampende motoren en rochelende uitlaten. Geen gevaarlijke · 

manoeuvres, geen voetgangers of fietsers die voor je wielen springen. Geen wachten meer voor het rode stoplicht, geen gezoek naar 

parkeerplaats. Geen verzekeringspremie meer, geen wegenbelasting, nooit meer poetsen. Geen airconditioning maar echte frisse 

De nieuwe Benenwagen. Sportief, stil, zuinig-. 

De Lope Benenwagen is er al vanaf f 0,00 inclusief BTW en BPM. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat Lope even snel is als -
andere auto. Deel het aantal afgelegde autokilometers door de tijd die in en aan de auto besteed moet worden (dus inclusief gewerkte uren 
te kunnen betalen voor de aanschaf, brandstof, verzekering, belasting, parkeergeld; de uren autopoetsen, file-staan, parlo•Prl11n.nt<-.n.Pkl 
enzovoort), dan blijkt de netto snelheid bij gemiddeld autogebruik 5 km per uur. Een snelheid die gratis geklopt wordt door de HPnPitWllPI 

BANH 
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Pippi Langkou 

19403 
TN 14027 

Doe Centrum Politieke Part· . 
Oude Boteringestr 52 ~J 
9712 GL GRONINGEN 

• Grottentocht op .t.ov 

BANKEN EN BEDRIJVEN ONTDEKKEN DE KINDERMARKT 

LET'S KICK 
CUM ENTATlECENTRUM 

0 M 
DERLANDSE POLITIEK!: 

PARTIJEN 

BUCKS!' 

Frans Moor, 
wéérop de 
bres voor de 
WAO: 'Ik 
trek nogal 

.. 
graag llllJn 
mond open' 
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SP 
Rotterdam, 15 maart 1999 

Gevraagd: uw mening over onze partij 

Beste partijgenoot, 

Binnenkort is het zo ver. Op 1 mei aanstaande komt het congres van de SP bijeen in 
Nijmegen. Dat is een belangrijke gebeurtenis omdat het congres het hoogste orgaan is van 
onze partij. 

Tot de taken van het congres behoort het bespreken van de politieke situatie en het nemen van 
besluiten over de toekomst van onze partij. Ook kiest het congres een deel van het partijbestuur, 
onder wie de partijvoorzitter en de algemeen secretaris van de partij (de overige bestuursleden 
worden via de partijdistricten gekozen). 

Ter voorbereiding zijn door het Partijbestuur en een speciale eongrescommissie een aantal 
rapporten gemaakt en in de Tribune gepubliceerd. In deze Tribune vindt u het rapport 
'Sterkere partij, betere maatschappij'. 
Eerder publiceerde De Tribune al 'De uitdaging van de eeuw' (over de politieke stand van zaken in 
de wereld en meer in het bijzonder Europa en Nederland) en een verslag van het Partijbestuur over 
de periode 1996- 1999: 'Groter en Beter'. 

In 'Sterkere partij, betere maatschappij' staat een groot aantal voorstellen over de nabije 
toekomst. 
Waar richten we ons als partij op? Welke taken moeten we onszelf stellen? En hoe pakken we dat 
aan, landelijk en lokaal? Hoe kunnen we van onze partij een nóg beter gereedschap maken voor 
men en die een socialere samenleving willen? 

U begrijpt dat het erg belangrijk is dat zoveel mogelijk leden meepraten over de toekomst 
van onze partij. Want de SP is van ons allemaal. 
Daarom worden alle congresrapporten besproken in de SP-afdelingen. Wellicht bent u ook al bij 
een of meer besprekingen aanwezig geweest. De reacties worden opgestuurd naar de 
Congrescommissie, die ze verwerkt in de stukken voor het congres. 
Per afdeling worden of zijn ook congresafgevaardigden gekozen. In totaal gaat het om zo'n 800 
congresdeelnemers. Per 30 leden mag een congresafgevaardigde gekozen worden volgens onze 
tatuten. In april komen die congresafgevaardigden bijeen op een vijftal regioconferenties, ter 

verdere voorbereiding van het congres. 
Tot 14 april kunnen voorstellen worden ingediend om de congresvoorstellen aan te vullen of te 
wijzigen. Tot dan kunnen SP-leden zich ook kandidaat stellen voor het nieuwe Partijbestuur dat op 
I mei gekozen wordt. 

Socialistische Partij Landelijke Secretariaat, Vijverhofstraat 6S, 3032 SC Rotterdam, tel. (010) 243 55 55, fax (010) 243 SS 66 
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Ik hoop dat u ook op één of andere wijze meedoet aan de voorbereiding van ons congres. 
Samen weten we meer, daarvan ben ik overtuigd. U kunt nadere informatie inwinnen bij de 
voorzitter van de afdeling waartoe u behoort. Voor namen en telefoonnummers kunt u ons 
Partijbureau bellen: (010) 243 55 55. 

Om u een extra gelegenheid te geven u te bemoeien met de toekomst van de SP, wil ik u 
vragen of u het stuk in deze Tribune goed wilt lezen en uw mening erover wilt opsturen naar 
de Congrescommissie. 

Doen we het goed of kan het beter? Vergeten we iets, of moeten bepaalde zaken anders worden 
aangepakt? Zou u meer aandacht willen voor dingen waarmee de SP zich volgens u te weinig bezig 
houdt? Krijgt u genoeg informatie over onze partij? En genoeg kansen om u actief in te zetten voor de 
SP? Hebt u ideeën hoe de SP beter bestuurd kan worden? Kunnen we ons lokaal of nationaal beter 
inzetten? Allemaal belangrijke vragen waarover we graag uw opvatting horen. Laat ons weten wat u 
vindt- we zijn u er echt dankbaar voor. Wij betalen dan ook graag de postzegel als u de moeite neemt 
uw mening aan ons te melden. 

Stuur uw reactie naar: 

Congrescommissie SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam. 
U kunt uw reactie ook faxen: (010) 243 55 66 of e-mailen: congres@sp.nl 

------- -------- ---~~-----------------
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DEZE TRIBUNE 

Potje klagen 
Mag ik êên keer mopperen over de 
nadelen van ons redactiewerk? De 
dagen na de verkiezingen, dat is altijd 
even afzien. Na een wekenlange, 
intensieve campagne mag de modale 
SP-actieveling lekker uit zijn of haar 
bol gaan op het verkiezingsfeest, en 
- met een beelje mazzel - de dagen 
erop stevig uitslapen én nagenieten. 
Zo niet wij arme redacteuren. Met 
stapels faxen, aantekeningen en 
kranten moeten wij hard aan de slag 
om u de uitslagen overzichtelijk te 
presenteren. 
Maar dan troosten we onszelf meteen 

weer. Stel je voor 
dat we voor het 
nieuwsblad van D66 
werkten (als die club 
al een blad zou 
hebben) en na iede-

llrnnan Brekers, re stembusslag het 
luuifdredacreur naderen van het 

pulje moesten be
schrijven. Al die SP-vrijwilligers die nu 
even mogen uitrusten hebben er 
namelijk wél voor gèzorgd dat wij 
weer prima uitslagen kunnen melden 
uit alle hoeken van het land. En dat 
maakt die klus dan toch weer tot een 
eervolle en leuke uitdaging. 
Mag ik wat met u afspreken? Dat we 
het In dit millennium nog maar één 
keer doen? We gaan er samen voor 
zorgen dat vanaf 10 juni de SP ook 
op Europees niveau tegengas kan 
geven aan de oprukkende ieder-voor
zich-maatschappij. Oké? 
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De Statenverkiezingen van 3 maart 
brachten voor de SP het verwachte 
resultaat: grote winst ten opzichte 

van 1995. Dankzij tegengas van 175.000 
kiezers treden binnenkort negentien SP' ers 
aan in de provinciale volksvertegenwoordi
gingen. De Tribune doet verslag van een 
vreugdevolle verkiezingsavond. 

12 
De 'laatste arbeider 
in de PvdA-fractie' , 
die in 1991 de Ka

mer verliet uit protest tegen de 
WAO-afbraak door Wim Kok, 
komt opnieuw in het geweer 
voor de arbeidsongeschikten. 
Frans Moor heeft geen politieke ambities 
meer maar, zegt hij, 'ik hoop dat we ooit 
nog eens die samenleving bereiken, waar ik 
vroeger voor gevochten heb. ' 

14 'Sterkere partij, betere maat
schappij' heet het laatste stuk 
van de SP-congrescommissie. 

De titel maakt de ambitie duidelijk: het 
congres van 1 mei moet zodanige verbete
ringen in de politiek én de organisatie van 
de SP op de rails zetten, dat de partij aan 
het begin van de 21e eeuw verder kan 
uitgroeien tot een 
factor die verbetering 
van de maatschappij 
kan afdwingen. 

. ..l .• 

: •l·~·se 
"" •••~congres 
..-.., • Socialistische Partij 
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2 6 'Vermoeiend hè? 
Ouders die altijd 
maar het beste 

met je voor hebben. Stop dan 
je geld liever in 't YoungDyna
mic Fund.' Het bedrijfsleven opent de 
jacht op de kleintjes ... en hun geld. 

3 0 'Ga werken snotneus, je zit 
aan ons vreten!' kreeg de 
jonge Remi Poppe te horen bij 

zijn eerste acties aan de bedrijfspoorten. 
Toch slaagde hij erin met behulp van de
zelfde werknemers de beroemdste milieu
detective van Nederland te wor
den. De Tribune portretteert 
het activistisch SP-Kamerlid 
in de eerste aflevering van 
een serie over de 'Kamer
genoten' van de partij. 

4 Het Binnenhof 
5 Marijnissen 

10 Aktie 
28 Bulletin Board 
29 De woorden uit de mond 
33 Brieven 
34 Jongeren 
35 Theo de buurtconciërge 
36 ReclameSpot 
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Twee miljoen waorschuwingen 
voor de slopers van de WAO 

Handen af van de WAO' is 
wederom het credo. On

dersteund door de SP heeft 
oud-PvdA-Kamerlid Frans 
Moor het comité 'Handen af 
van de WAO' opgericht. In het 
comité hebben onder andere 
zitting SP-Kamerlid Jan de 
Wit en oud-PvdA-Kamerlid 
Piet de Visser. Ook hebben 
diverse belangengroeperingen, 
waaronder de overkoepelende 
organisatie voor arbeidsonge
schikten, zich aangesloten of 
hun steun betuigd. Het comité 
heeft twee miljoen protestkaar
ten in het land verspreid. Door 
de kaart te ondertekenen en 

Defensie stelt 
personeel nog 
steeds bloot 
aan asbest 

BIJ het parlementair 
onderzoek In de 

Cannerberg-affalre gaf 
toenmalig staatssecreta
ris Gmellch Meljling In 
januari 1997 toe dat de 
staat onzorgvuldig en 
nalatig gehandeld heeft 
tegenover de duizenden 
mensen die In de voorma
lig NAVO-kazerne jaren
lang zijn blootgesteld aan 
asbest. Op het moment 
dat de staatssecretaris 
zijn excuses maakte, 
werkte personeel van de 
marinewerf In Den Helder 
biJ reparatiewerkzaamhe
den aan de ms. Tromp 
echter met asbesthou
dende materialen. SP
Kamerlid Jan de Wit 
heeft scherpe kritiek 
geuit op het handelen 
van Defensie en ophelde
ring geëist over hoe dit 
kon gebeuren. 

aan Wim 
Kok te 
sturen, 
geven 
mensen 
aan het 
niet eens 
te zijn met 
de zoveel
ste aanval op de WAO. 
SP-Kamerlid Jan de Wit heeft 
in de vaste kamercommissie 
voor Sociale zaken en Werkge
legenheid scherpe kritiek geuit 
op de plannen van staatssecre
taris Hoogervorst. In plaats van 
vaker en strenger keuren moe
ten de omstandigheden op de 
werkvloer worden aangepakt. 
De Ziektewet moet worden 

hersteld en bedrij ven zouden 
verplicht vijf procent arbeids
gehandicapten op de loonlijst 
moeten hebben. Ook haalde De 
Wit fe l uit naar de VVD die 
arbeidsongeschikten met psy
chische klachten uit de WAO 
wi l zetten. 'Te schandelijk voor 
woorden,' noemde hij het voor
stel dat overigens ook door 
PvdA en D66 werd afgewezen. 
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Boze conciërges 
eisen waardering 

Conciërges pikken het 
niet langer dat zij er 

steeds meer taken bij krijgen 
zonder dat de waardering en 
de beloning mee toenemen. 
Op Initiatief van SP-Kamerlid 
Harry van Bommel Is nu het 
Conciërgecomité opgericht, 
dat alle klach
ten gaat bun
delen. 
Conciërges 
behoren met 
schoonmakers 
tot het laagst
betaalde onder-

Harry van 
Bommel 

wijsondersteunend personeel. 
Door de vele fusies en bezulnl 
gingen is hun takenpakket 
echter steeds verder uitge
breid. Steeds meer houden 
conciërges zich bezig met 
EHBO, leerlingbegeleiding, 
beveiliging en begeleiding va~ 

banenpoolers. De waardering 
is niet mee gegroeid: ook de 
juist afgesloten onderwijs-CAl 
voorziet niet In betere arbeid! 
voorwaarden. 

Maak kinderbijslag 
inkomensafhankelijl 

De 6,4 milj ard gulden die 
jaarlijks aan kinderbijsial 

wordt uitgekeerd moet inko
mensafhankelijk verdeeld wor· 
den, vindt Jan Marijnissen. Wr 
voor rijke gezinnen niet meer! 
dan een toefje slagroom op de 
koffie, is voor mensen op het 
minimum vaak een noodzake· 
lijke, maar te krappe, aanvul
ling op het inkomen. 
Nu de regering het sociaal 
minimum weigert te verhogen 
kan een herverdeling van de 
kineterbijslag een oplossing zii 
voor de 360.000 kinderen die 
op allerlei terreinen veel te kor 
komen. De SP zal haar voor k 

voorleggen aan minister De 
Vries van Sociale Zaken. 
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'Pak de tussenhandel aan in plaats van de stomadrager!' 

Het me moet in de gezond
heid zorg en iedereen zal 

het weten. Na de privati sering 
van de Ziektewet, het loslaten 
van de marktwerking op de 
thui zorg en de inperking van 
het Geneesmiddelen Vergoe
dingen Sy teem, is nu de aan
val geopend op de hulpmidde
len. Incontinentieluiers zijn op 
rant oen met vijf per dag, ge
ho rapparaten moeten niet vijf 
maar zeven jaar meegaan en 

Agnes Kant 

plaats van bij de mensen. Waar
om stelt de overheid geen maxi
male prijzen aan hulpmiddelen? 
En waarom dringt ze de winsten 
niet terug die bijvoorbeeld de 
tussenhandel maakt? Waarom 
gaat de overheid niet werken 
met een centrale inkoop die 
tegen de leveranciers zegt: 'dit 
is de prijs waartegen je kunt 
leveren, anders gaan we naar 
een ander'? Ook distributiebe
drijven zijn beursgenoteerde 
bedrijven met winstoogmerk. In 
feite gaat nu ziektekosten-pre
miegeld via dè prijs van de 
hulpmiddelen van de Nederland
se burgers naar de aandeelhou
ders. Pak hen aan in plaats van 
de stomadrager!' 

temapatiënten moeten maar 
zien dat ze hun dagelijkse 
behoefte in twee zakjes kwijt 
lunnen. Rei nigingslotiens en 
geurverdrijver worden hele-
maal niet meer vergoed. 'Beste minister Els Borst 
Els' Bor top haar smalst. 
'Oe rant oenering is helemaal niet nodig,' 
meent P-Kamerlid Agnes Kant. 
'Er wordt ontzettend veel geld verdiend 
aan hulpmiddelen. Haal hel dáár weg in 

Bovendien ... 
• heeft Agnes Kant burgemeester 
Hoekzema van Den Helder zover 
gekregen dat hiJ zijn biJbaan op
geeft biJ de Raad van toezicht van 
zorgverzekeraar Unlvé; 
• berekende Harry van Bommel dat 
het aantal vluchten vanaf Schiphol 
met eenderde afneemt als maat
schappijen geen halflege toestellen 
laten opstijgen. Een lege-stoelen
belasting zou ze hiertoe moeten 
overhalen; 
• Is staatssecretaris Vermeend 
het met Jan Marljnlssen eens dat 
verenigingen over het Ingezamelde 
oud papier geen belasting hoeven 
betalen; 
• protesteert Jan de Wit tegen de 
uitspraak van het toezichthoudend 
orgaan voor de post- en telecom
sector, OPTA dat de gemeenten Den 
Bosch, Enschede en Oss hun post 
niet meer door mensen van de so
ciale werkplaats mogen laten bezor
gen omdat dat het monopolie van 
TNT Post zou schenden. 

In een debat met mini ster Borst noemde 
Agnes Kant de plannen onfatsoenlijk. Ze 
verweet de minister de maatregelen te 
hebben doorgevoerd zonder overleg met 
de patiëntenverenigingen. Borst beloofde 
daarop nog voor de invoering op 1 april 
met de organisaties te gaan praten , maar 
weigerde haar plannen te wijzigen als die 
gesprekken daartoe aanleiding zouden 
geven. 

Schoolboeken tweede fase 
fors duurder 

S choolboeken voor de tweede fase, 
die eerdaags In het mlddelbaar 

onderwijs wordt ingevoerd, worden 
flink duurder dan de boeken voor het 
oude onderwijssysteem. De verwach
ting Is dat ouders ruim tweeduizend 
gulden per jaar kwijt ziJn aan school
boeken. En als ze de boeken kunnen 
huren, zijn ze nog steeds drie- tot vier
honderd gulden per jaar duurder uit dan 
nu. Vooral de goede methoden zijn 
duur. Daardoor bestaat het gevaar dat 
mlnder kapitaalkrachtige ouders nood
gedwongen hun kinderen naar een 
school sturen die goedkopere metho
den gebruikt. Harry van Bommel vreest 
hierdoor voor een verdere tweedeling 
In het onderwijs. Hij wil dat minister 
Hermans maatregelen treft om ouders 
tegemoet te komen. 
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MAftiJNISSEN 
Elite

democratie? 
Proficiat! Overal forse vooruitgang en 

dus veel nieuwe Statenleden. In juni 
moeten we dit zien te herhalen, zodat 
ook wij iemand in Brussel hebben. 

Drie maart heeft echter ook iets an
ders laten zien. Steeds minder men
sen gaan stemmen. Kwam in 1970 
nog ongeveer 95 procent van de 
mensen op, nu zitten we op 45 pro
cent. De volksvertegenwoordigers zijn 

dus steeds minder de vertegenwoor
digers van het hele volk. 
Maar er is nog iets aan de hand. 
Hoogopgeleide, 
rijkere mensen gaan 
veel meer stemmen 
dan mensen met 
een lage opleiding 
en een laag inko

men. De volksverte-
genwoordigers zijn Jan Marijnissen, 
dus ook steeds fractievoorzitter SP 

meer de vertegen-

woordigers van het deel van het volk 
waar het goed mee gaat. 
Ik maak me grote zorgen over de 
gevolgen. Want als mensen met een 

laag inkomen en opleiding minder 
gaan stemmen , letten partijen ook 
steeds minder op de belangen van 

deze mensen. De democratie wordt 
zo steeds meer een elite-aangelegen
heid. Laten we daarbij niet vergeten 
dat onze (over)grootouders hard heb
ben gestreden voor het Algemeen 

Kiesrecht. De democratie is letterlijk 
veroverd op de rijke elite en de koning. 

Nu weet ik wel , velen zeggen: 'Politici 
luisteren toch niet naar gewone men
sen, ze doen gewoon wat ze zelf 
willen.' Maar dat doen ze zéker als 
die mensen thuisblijven in plaats van 
hun kritiek om te zetten in een stem. 
Het cynisme van de politici wordt niet 
bestreden door thuis te blijven , het 
wordt er juist door bevorderd. Die 

zetels komen immers toch wel vol. 
Een verplichting voor alle kiesgerech
tigden om op te komen, dwingt men
sen zich te bemoeien met politiek, 
dwingt ze mee te helpen de politiek 
te veranderen, in plaats van alleen te 

foeteren . Een goede zaak, lijkt mij. 
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eensdagavond 3 maart. 
Rond achten begint het 
druk te worden in het SP
hoofdkwartier aan de Vij
verhofstraat in Rotterdam. 

Radio- en TV-journalisten zijn met kabels 
en lichtin ta llaties in de weer. Een medewer
ker van de gezamenlijke omroepen die de 
vcrkiezingen ver laan, plakt zwart tape op 
de vloer. 'Hier moet Jan Marijnissen straks 
staan, met zijn tenen tegen de rand,' in
'trueert hij de cameraman, die wat aan zijn 
lens morrelt. Even later geeft Maartje van 
Weegen op het grote beeldscherm de eerste 
progno e. : de SP stevent af op vier procent 
\an de temmen! Ma-Ma-Ma-Marijnissen, 
11ngen de 4-1\IOze Matrozen, die de afgelo
pen weken de campagne-avonden muzikaal 
hebben omlij ten ook nu van de partij zijn. 
De ~temming zit er meteen in. 
Dan komen de eer te echte uitslagen binnen, 
Hengelo van 3,6 naar 7,7 procent. Boxmeer 
van 5.1 naar 10,2 procent. Oh's, ah's en luid 
applau vullen de zaal. Leidschendam van 
4,4 naar 9,7 procent. Spijkenisse van 2,8 
naar4,4. Schiedam van 2,8 naar 6,7 procent. 

ampagneleider voor Zuid-Holland Piet de 
Ruiter glimt van trots. 'We hebben er alle
maal hard voor gewerkt. De verschillende 
afdelingen hebben ook ontzettend goed de 
media bewerkt. Bijna elke dag haalden we 
de lokale kranten wel.' Nieuwe, mooie cij
fers op TV. Os van 18?0 naar 20,4 procent, 
Doe burg van 9,2 naar 11,2 procent. Vlaar
dingen van 6,6 naar 8,2 procent. 'Dat kon 
ook niet ander , hè?' stoot een oudere man 
Rem i Poppe aan. Deze glimlacht en heft zijn 
gla . 

Paars krijgt stevig op zijn donder, 
de winst Is voor de oppositie 

De pkom t voor de Staten was nooit explo
. tcf, maar blijkt d ze keer bedroevend laag. 

leehts 45,7 procent van de kiesgerechtig
den maakte de gang naar de stembus. Jan 
1anjnis ·en legt uit waarom hij voor herin

vocnng van de opkomstplicht is, voor een 
verbaa. de pre entatrice van de gezamenlij
ke omroepen, die vermoedt dat de SP daar
van zelf alleen maar nadeel zou hebben. 'Zo 
1ie je hoeveel on een goede werking van de 
dem rat ie waard is,' antwoordt de SP
voomlan. 

aarmate de avond vordert, wordt steeds 
dUidelijker dat de kiezer Paars stevig op 
ltJn d nder hebben gegeven. Zowel PvdA 
als VD ken verlie in vergelijking met 
de laatste Kamerverkiezingen. De PvdA 
herstelt zich nauwelijks van de provinciale 
dreun in 1995. D66 krijgt de hard te klap
pen. De partij maakt een duikeling die haar 

SP-uitslagen Provinciale-Statenverkiezingen 1999 in gemeenten met een SP-afdeling 

Groningen 
Staten '95 

Gemeente Abs. % 

DelfziJl 330 2,8 
Groningen 4273 6,2 
Hoogez.-Sapp. 436 3 ,5 
Menterwolde 356 7,3 
Winschoten 186 2,3 

Gemeente 

Almelo 

Deventer 

Enschede 

Goor 

Hengelo 

Raalte 

Zwolle 

Gemeente 

Apeldoorn 

Arnhem 

Culemborg 

Doesburg 

Ermelo 

NIJmegen 

Tiel 

WIJchen 

Zevenaar 

Zutphen 

Gemeente 

Amersfoort 

De Bilt 

Nieuwegein 

Utrecht 

Zeist 

Gemeente 

Alkmaar 

Amsterdam 

Haarlem 

Haart. meer 

Langedijk 

Zaanstad 

Zandvoort 

Staten '95 
Abs. % 

353 1,6 
482 2,2 
921 1,9 
171 3,3 

1118 3,6 
252 2,1 
498 1,2 

Staten '95 
Abs. % 

555 1,0 
1838 4,0 

670 6,6 
444 11,2 
253 2,1 

3123 6,1 
159 1,4 
217 1,8 
180 1,7 
444 3,6 

Staten '95 
Abs. % 

459 1,1 
16~ 1,0 
367 1,8 

3475 4,0 
256 1,0 

Staten '95 
Abs. % 

1338 4,4 
6377 3,1 

776 1 ,4 
293 0,8 

81 1,0 
918 2,1 

49 0,8 

Staten '99 

Abs. % 

362 3,4 
3632 5,4 

533 4 ,7 
373 7,6 
248 3,4 

Staten '99 

Abs. % 

701 3,6 
877 3,4 

1637 3,9 
315 6,8 

2883 7,7 
302 3,0 
985 2,6 

Staten '99 

Abs. % 

1132 2,2 
2670 6,4 

899 12,0 
633 113,1 
365 3,4 

4032 8,4 
233 2,3 
505 4,6 
425 5,0 
797 6,6 

Staten '99 

Abs. % 

1235 3,1 
467 3,2 
793 4,3 

4502 6,0 
765 3,5 

Staten '99 

Abs. % 

2103 7,4 
8991 5,0 
1728 3,6 

599 1,7 
258 3,3 

1617 4,0 
182 3,4 
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Gemeente 

Alphen 

Delft 

Den Haag 

Dordrecht 

Gorinchem 

Gouda 

Leerdam 

Lelden 

Staten '95 

Abs. % 

1317 5,6 
993 2,8 

3004 2,3 
621 1,7 
148 1,3 
376 1,5 

72 1,0 
2355 5,1 

Leidschendam 617 4,4 
Rotterdam 6704 4,0 
Schiedam 641 2,8 
Spijkenisse 1724 2,8 
Vlaardingen 1724 6,6 
Zoetermeer 3388 8,4 

Staten '95 
Gemeente Abs. % 

Bergen op Z. 267 1,9 
Bernheze 762 8,0 
Boxmeer 

Boxtel 

Breda 

Den Bosch 

Dongen 

Eindhoven 

Helmond 

Oss 

Roosendaal 

Schijndel 

Tilburg 

418 5,1 
496 6,3 

1021 2,4 
1341 4,7 
1025 13,9 
2207 3,5 
1167 6,0 
3640 18,0 

527 2,8 
977 13,1 

2764 5,8 

Staten '99 

Abs. % 

1227 5,7 
1234 4,0 
4446 4,0 
1240 3,7 

244 2,7 
959 4,0 
243 3,6 

2571 6,5 
1291 9,7 
7853 5,6 
1335 6,7 

751 4,4 
1793 8,2 
2554 7,6 

Staten '99 

Abs. % 

829 3,4 
894 9,6 

1000 10,2 
577 6,9 

2528 4,8 
2924 8,2 
1511 14,8 
3545 6,4 
1839 9,5 
3871 20,4 
1218 4,7 

965 14,5 
4558 7,5 

Uden 1476 11,6 1476 12,3 
Veldhoven 554 4,0 1085 8,6 

Gemeente 

Brunssum 

Heerlen 

Horst 

Staten '95 

Abs. % 

741 8,0 
3712 11,7 

472 7,5 

Staten '99 
Abs. % 

1161 12,4 
4747 16,9 

424 6,4 
Landgraaf 1152 9,0 921 7,3 
Kerkrade 

Maastricht 

747 4,8 879 6,3 
1391 3,6 1782 4,9 

Valkenburg 243 2,9 
Venlo 409 2,1 

528 6,5 
520 2,8 

W-Mijnstr. * 1234 1,6 1712 2,5 
Weert 456 1, 7 482 3,4 

* De SP afdeling Westelijke Mijnstreek 
omvat de gemeenten Beek, Born, Echt, 
Geleen, Schinnen, Sittard, Stein en 
Susteren 
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Totaal-uitslag SP per provincie en landelijk 
Provincie Staten 95 Kamer 98 Staten 99 

% Ztls Stemm % % Ztls Stemm 

Groningen 3,5 2 8.094 4,2 3,3 2 7.563 
Overijssel 1,2 0 5.275 2,6 2,8 2 11.179 
Gelderland 1,7 1 12.353 2,9 3,0 2 20.262 
Utrecht 1,5 1 6.541 2,5 3,1 2 12.058 
Noord-Holland 1,8 1 15.220 3,1 3,3 2 25.419 
Zuid-Holland 2,4 2 28.291 3,5 3,6 3 38.659 
Noord-Brabant 3,6 3 27.775 5,3 5,4 4 42.801 
Limburg 3,1 2 12.722 5,0 4,3 2 16.417 
Nederland 2,1 12 121.801 3,5 3,3 19 175.273 

op de helft van het aantal Statenzetels van 
1995 brengt. Gevolg is dat de regeringscoa
litie in de Eerste Kamer (die eind mei door 
de nieuwe Statenleden gekozen wordt) nog 
slechts de kleinst mogelijke meerderheid zal 
overhouden: 38 van de 75 zetels. 
De winst is voor de oppositie. Sterkste stij
ger is GroenLinks, dat zijn invloed in de 
provincies bijna ziet verdubbelen en op 
grond van deze uitslag ook enkele Kamer
zetels zou winnen. Het CDA neemt de plaats 
van grootste partij over van de VVD. En er 
is flinke vooruitgang voor de SP: van 2,1 
naar 3,3 procent van de stemmen. 

De SP-kiezers zijn niet van hun 
stuk gebracht; de grote 

campagne heeft gewerkt 

De stemming aan de Vijverhofstraat is ver
heugd, maar niet euforisch. Forse SP-winst 
ten opzichte van 1995 lag immers in de ver-

8 

wachting, na de zeer succesvolle gemeente
raads- en Kamerverkiezingen van 1998. De 
peilingen van de laatste weken wezen erop 
dat de SP die score zou kunnen vasthouden, 
maar uiteindelijk beslist toch de kiezer. En 
je weet maar nooit wat de invloed is van het 
media-geweld, waarin enkel de grote par
tijen een rol spelen. Die hadden het dit jaar 
overigens met buitengewoon rotte vis op el
kaar voorzien . Gelukkig blijkt een en ander 
de SP-kiezers niet van hun stuk te hebben 
gebracht. Een grote campagne, met twee 
miljoen huis-aan-huis-kranten en honderd
duizenden briefkaarten met prenten tegen de 
tweedeling van de hand van Len Munnik 
hebben geholpen voldoende tegenwicht te 
bieden. In vrijwel alle provincies blijkt de 
partij het prima te doen. 
Noord-Brabant blijft SP-bolwerk bij uit
stek met een groei van drie naar vier Staten
zetels. De stijging is gelijkrnatig verdeeld 
over de provincie, met positieve uitschieters 

TRIBUNE 3 19 MAART 1999 

in Boxmeer, Den Bosch, Eindhoven en Hel
mond. De bijna 43.000 Brabantse SP-stem
men vormen bijna een kwart van de totale 
score in het land. 
Zuid-Holland, de grootste provincie van 
het land in inwonertal, blijft een goede twee
de in de SP-ranglijst door van twee naar drie 
zetels te klimmen. Terwijl Alphen aan den 
Rijn en Zoetermeer hier achterop blijven, 
zijn er heel goede resultaten in steden als 
Den Haag, Leidschendam, Schiedam en 
Spijkenisse. Opvallend is de score van 10 
procent in Nootdorp, waar nog pas sinds 
kort een SP-afdeling in oprichting is. 
Groningen behoudt twee zetels, maar moet 
een licht verlies incasseren. 'We hädden te 
kampen met de naweeën van het opstappen 
van ons voormalig Statenlid Sjon Larn
merts,' vertelt Peter Verschuren, fractie
voorzitter in de stad Groningen. 'Zijn nieu
we partij kreeg ontzettend veel media-atten
tie gehad en in elk artikel werd Lammerts' 
vertrek bij de SP weer aangestipt. Het ver
moeden van onrust in een partij kost altijd 
stemmen. Dat heeft ons vooral hier in de 
stad opgebroken.' Overigens behaalde Laro
m erts ' OPPG ondanks alle aandacht bij lan· 
ge na de kiesdrempel niet. 
Overijssel zorgt voor de grootste klapper: 
vanuit het niets stormen twee SP' ers de Sta· 
ten binnen. 'Fantastisch! ' straalt campagne· 
leider Peter Leeuwerink. 'We rekenden wel 
op een zetel, maar dit is echt een verrassing. 
Onze acties tegen de gemeentelijke berin· 
deling in Twente, waar de bevolking ontzet· 
tend tegen is, hebben hun vruchten afgewor· 

pen, evenals ons protest tegen de 
van de Betuwelijn. ' 
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oord-Holland groeit van één naar twee 
zetel . Een prima resultaat, mede gezien het 
feit dat in 1996 het Statenlid Van Wijk be
. loot op eigen houtje verder te gaan. De SP
kiezers beloonden echter het werk van de 
afdelingen met nagenoeg dubbele percenta
ges in vrijwel alle gemeenten. Naast de Alk
maare lij ttrekker Mienk Graatsma zal de 
nieuwe Statenfractie 'bemand' worden door 

arlien Boelhouwer uit Amsterdam, die met 
voorkeurstemmen gekozen werd. 

trecht verdubbelt ook van één naar twee. 
De stad Utrecht coort hoog met 6 procent, 
maar ook de nieuwe afdeling Nieuwegein 
levert een mooie bijdrage van 4,3 procent. 
De Bilt en Zei t verdrievoudigen ten opzich
t van 1995, evenals Amersfoort: ruim 3 
pr ent moet een mooie basis vormen voor 
de afdeling in oprichting in deze stad. De SP 
heeft in deze provincie ook de meeste voor
Uitgang geboekt ten opzichte van de Kamer
verkiezingen 1998: van 2,5 naar 3,1 procent. 

elderland biedt nagenoeg hetzelfde beeld. 
Pnma cores in alle SP-afdelingen, met uit
ebieter in Zevenaar en Zutphen, leiden tot 

een verdubbeling van één naar twee zetels. 
n ook hier een hoopvolle 2,2 procent in 

de enige grote tad waar de SP nog in het 
pionier tadium verkeert: Apeldoorn. In Cu
lemborg, de woonplaats van lijsttrekker Jan 
Burger, coort de partij opvallend hoog: 12 
procent. 
Limburg tijgt van 3,1 naar 4,3 procent, 
maar kan daarmee net 'geen derde SP-zetel 
in de wacht Iepen. Peter van Zutphen, sinds 
1995 de grootste dwarsligger in de Staten 
van de 'Vriendenrepubliek', is teleurgesteld. 
'Het cheelde maar 683 stemmen. In Lim
burg wordt heel erg op personen gestemd. 
E n bekende dorp figuur trekt ontzettend 
veel kiezer , bijna ongeacht zijn politieke 
kleur. In mijn woonplaats Heerlen zijn we 
de tweede partij geworden, nog vóór PvdA 
en D66. Op het tembureau in mijn eigen 
Wijk haalde de SP meer dan 42 procent! ' 

'Een prima uitgangspositie om 
beter tegengas te geven aan de 

tweedeling' 

e groei in latenzetels betekent tevens de 
kom t van een tweede SP'er in de Eerste 
Kamer, naast Bob Ruer . Op 25 mei zal de 
enaat pgeschrikt worden door het jongste 

parlement lid in de geschiedenis, 'Super-
nek' van Vugt. 'Ja, hartstikke blij natuur

lijk,' zegt Driek als hij, met de camera van 
M1dJageditie op de hielen, het Rotterdamse 
partijkantoor binnenloopt. De 19-jarige po
hti logie-sudent moet nog enige boekwer
ken 'Wat En Hoc enaat' doornemen voor 

Zij zijn gekozen: 

GRONINGEN 
• Hennle Hemmes, Oude Pekela 
• Corry Sclacca-Noordhuls, Spijk 
OVERIJSSEL 
• Gijs Stavlnga, Enschede 
• Hannle Woestenenk, Markelo 
GELDERLAND 
• Jan Burger, Culemborg 
• Paul Frerlks, Zevenaar 
UTRECHT 
• Paulus Jansen, Utrecht 
• lrma van der Velde, Utrecht 
NOORD-HOLLAND 
• Mienk Graatsma, Alkmaar 
• Carllen Boelhouwer, Amsterdam 
ZUID-HOLLAND 
• Fenna Vergeer, Lelden 
• Gerard Harmes, Alphen a/d Rijn 
• Erlk van der Burgh, Spijkenisse 
NOORD-BRABANT 
• Ren~ Roovers, Dongen 
• Nlco Heijmans, Rosmalen 
• Susan de Boer, Veldhoven 
• Hugo Polderman, Roosendaal 
LIMBURG 
• Peter van Zutphen, Heerlen 
• Edwln Bus, Heerlen 

ook net in mijn studie aan de orde, dus dat 
gaat in één moeite door. ' Driek van Vugt 
drukt de omstanders op het hart hem vooral 
in de gaten te blijven houden. 'Dat ik straks 
niet met de rest van de senatoren een sigaar 
opsteek, want ik zit er natuurlijk om ze wak
ker te houden.' Ze krijgen een klap van Su
perdriek, Superdriek, Superdriek, lopen de 
4-Tuoze Matrozen op de zaken vooruit. 
'Ik ben buitengewoon verheugd over de uit
slag,' zegt Marijnissen als alle stemmen ge
teld zijn. 'Links is wéér versterkt uit de bus 
gekozen. Als SP hebben we het resultaat van 
1998 weten vast te houden en dat is uitste
kend, vooral als je bedenkt dat we in vier 
provincies niet hebben meegedaan. Dat heb
ben we kunnen compenseren door nog iets 
beter te scoren dan bij de Kamerverkiezin
gen. Onze spreiding over het land is verbe
terd en we hebben nu in alle Staten minstens 
een SP-duo. Van 12 naar 19 provinciale ze
tels en een verdubbeling in de Eerste Kamer, 
dat is een prima uitgangspositie om ook op 
deze fronten beter tegengas te geven aan de 
tweedeling in de samenleving. Dat was onze 
inzet en daar kunnen we nu dubbel en dwars 
mee aan de slag!' 
Geef mij de fles, klinken de Matrozen op de 
achtergrond. Tevergeefs, want het bier is al 
op. Toch bleef het nog lang gezellig in Rot-

zijn in tallatie. 'Gelukkig is dat onderwerp terdam ... • 
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Top-tien In steM ...... 
0 Amsterdam 8991 
8 Rotterdam 7853 
8 Heerlen 
0 Tilburg 
8 Utrecht 

4747 
4558 
4502 

G Den Haag 4446 
0 Nijmegen 

0 Oss 

4032 
3871 

C!) Groningen 3632 
f) Eindhoven 3545 

(f) 6377) 
<O 6704) 
<G 3712) 
<0 2764) 
<G 3475) 
(f) 3004) 
ce 3123) 

<8 3640) 
<e 4273) <• 2207) 

TopalO In procenten 
Oss 
Heerlen 
Doesburg 
Dongen 
SchiJndel 
Brunssum 
Uden 
Culemborg 
Boxmeer 
Nootdorp 

20,4 
16,9 
16,1 
14,8 
14,5 
12,4 
12,3 
12,0 
10,2 
10,2 

<0 18,0) 
<e 11,7) 
(0 11,2) 
<8 13,9) 
(8 13,1) 
(f) 8,0) 

ce 11,6) 
<e 6,6> 
<e 5,1) 

<e 

Teleurstellende 
raadsverkiezingen 
in West-Brabant 
Het was even slikken In West-are
bant, waar op 3 maart ook nieuwe 
gemeenteraden werden gekozen. De 
verwachte winst voor de SP bleef ult. 
Het zwaarst getroffen werd de fractie 
In Dongen, die van 22,8 naar 17,2 
procent zakte en twee van de vijf 
zetels moest Inleveren. Bergen op 
Zoom miste de verwachte doorbraak, 
Breda en Roosendaal bleven op één 
raadszetel, Tilburg moest er één van 
de vier Inleveren. 'Zonder meer te
leurstellend,' zegt de Dongense frac
tielelder Rene Roovers. 'Een onver
wacht gevolg van het het feit dat 
mensen twee stemmen tegelijk uit
brachten. Voor de Staten waren onze 
resultaten even goed als elders. 
Maar als het om raadsverkiezingen 
ging, scoorden we tot nu toe altiJd 
veel hoger. BQ twee gelijktijdige ver
kiezingen bliJft dat effect kennelijk 
ult. WIJ weten zeker dat we niet aan 
sympathie hebben Ingeboet. Dus we 
gaan er weer stevig tegenaan.' 
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Niet gokken met kernafval! 

S amen met Greenpeace 
heeft de Zeeuwse SP op 

24 februari een 'muur tegen 
kernafval' opgericht. De actie 
was een protest tegen de 
opslag van hoog-radioactief 
afval bij de Centrale Organisa
tie voor Radioactief Afval 
(COVRA) in Borssele. De 
opslag zal voorlopig plaatsvin
den in een onveilige loods, 
totdat een speciale bunker 

gereed is. SP-woordvoerder 
Peter de Jonge noemt dat 
een 'schandalige zaak'. Bij de 
actie waren burgemeester 
Mandos van Borssele en SP
Kamerlid Poppe aanwezig om 
hun steun te betuigen. Poppe 
heeft inmiddels ook over de 
risico's van de afval-transpor
ten aan de bel getrokken bij 
de ministers Jorritsma en 
Pronk. 

Op de bres voor WSW' ers 

Zorgpas geen 
armoedebewijs! 

In Groningen is de SP in actie 
gekomen tegen de armoede
aanduiding op de ziekenfonds
kaart. Eind vorig jaar heeft de 
gemeente een collectieve aan
vullende ziektekostenverzeke
ring afgesloten voor mensen 
met een minimuminkomen. In 
de gemeenteraad was gezegd 
dat deelname hieraan niet te 
zien zou zijn op de zorgpas. 
Dat is echter wél het geval en 
dat is reden voor actie. Fractie
voorzitter Peter Verschuren: 
'Die stigmatisering is een kwa
lijke zaak. Waarom moet je bij 
elk bezoek aan dokter, tandarts 
of apotheek laten zien dat je 
een minimum-inkomen hebt? 
En wat kunnen de risico 's zijn, 
gezien de discussie over voor
rang in de zorg voor rijken en 
mensen met een baan?' 

Massaal NEE 
tegen sluiting 

consultatiebureaus 

De SP in de Friese ge
meente Dongeradeel 

heeft het initiatief genomen 
voor een breed gedragen 
actie tegen de sluiting van 

achttien consultatiebureaus 
in de regio. Thuiszorgorgani
satie 'Het Friese Land' wil in 
Noord-Friesland meer dan de 
helft van de consultatiebu
reau's sluiten. Veel bewoners 
moeten daardoor vijftien 
kilometer of meer reizen naar 
een consultatiebureau of 

uitleenpost voor hulpmidde
len. 'Daardoor worden de 
gezondheid van de kinderen 
en de leefbaarheid van het 
platteland bedreigd,' aldus 
SP-woordvoerder Hanny 
Lehmann. 
De actie heeft als motto 
gekregen 'Zorg in dorpen 
moet' en wordt naast de SP 
gedragen door zo'n 40 dorps· 
verenigingen en maatschap
pelijke groeperingen. Inmid
dels heeft ook SP-Kamerlid 
Agnes Kant over de voorge
nomen sluiting aan de bel 
getrokken bij staatssecreta· 
ris Vliegenthart. En in 
Utrecht - waar ook opheffing 

dreigt van een aantal consul· 
tatiebureaus - is de SP-Sta
tenfractie in het geweer 
gekomen. 

De SP in Den Haag heeft de 
aanval geopend op de 

directie van de Haeghe Groep, 
die de Wet Sociale Werkvoor
ziening (WSW) in Den Haag 
uitvoert. Het bedrijf maakt zich 
volgens de SP schuldig aan 
mismanagement en neemt een 
loopje met de arbeidsomstan
digheden . De SP richtte de 
actiegroep WSW Haaglanden 
op en opende een speciale 
meldlijn, die een groot succes 
werd. Het regende klachten, 

variërend van persoonlijke 
ongemakken tot berichten over 
wanbeleid. SP-raadslid Helga 
Hijmans spreekt schande van 
de situatie bij de Haeghe 
Groep. 'De WSW' ers werken 
soms in levensgevaarlijke om
standigheden. Daarnaast dreigt 
sluiting van een aantal afdelin
gen wegens slechte resultaten. 
Maar daaraan heeft de directie 
zelf schuld door het gevoerde 
wanbeleid.' De SP verwerkt nu 
de klachten in een zwartboek. 

Bomen tegen de A4 
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In Schiedam plantte de SP 
bomen op het zandlichaam 

waar de A4-Noord gepland is. 
Onlangs blies minister Netelen-

SP-nieuws, acties, opinies en discussies 
dagelijks vers op Internet: http://www.sp.nl 

TRIBUNE 3 • 19 MAART 1999 

bos op verzoek van de Tweede 
Kamer de aanleg van de snel
weg af. Het gereserveerde geld 
wordt gestoken in verbetering 
van het openbaar vervoer in de 
regio. Enkele bedrijven willen 
de weg nu zélf aanleggen, als 
tolweg. De Schiedamse SP ziet 
dat niet zitten, en zei dat met 
bomen. 



------

SP kleurt geel-blauw IKEA-feestje rood 

U vindt dat u genoeg doet 
om kinderarbeid tegen te 

gaan. Maar uw klanten denken 
daar zo te zien anders over.' 
Dat zei SP-actiecoördinator 
Chris van Heumen op 24 fe
bruari tegen de IKEA-adjunct
directeur Martens, toen een 
twintigtal SP' ers een 160 vier
kante meter groot tapijt van 
rode kaarten uitrolden pal te
genover de winkelingang van 
IKEA in Duiven. Tegelijkertijd 
cirkelde een olijk lachende 
Pippi Langkous op een wit 
paard om actievoerders, IKEA
klanten en politie-agenten 
heen. Een fakir en een bandje 
dat de overbekende Pippi
melodie speelde, maakten de 
scene compleet. 
Het SP-protesttapijt, bestaande 
uit tienduizend door klanten 
ingevulde 'rode kaarten ' tegen 
kinderarbeid, bedekte een aan
zienlijk deel van de parkeerrou
te van het IKEA-terrein in 
Duiven. IKEA zelf was duide
lijk niet blij met de happening, 
Want de meubelgigant vierde 

op die dag de opening van het 
nieuwe pand in Duiven en had 
- vooral met het oog op kinde
ren- een leuk feestje georgani
seerd. Inderdaad was de gloed
nieuwe winkel feestelijk ver
sierd en krioelde het binnen 
van de kindjes met geelblauwe 
petjes en ballonnetjes. Maar in 
de loop van de dag kreeg het 

.;feestje meer en meer een rood 
tintje, want buiten stonden de 
IKEA-klanten letterlijk in de rij 
om ook een rode protestkaart in 
te vullen. 
'Dat zijn mensen van de SP en 
die zijn net als wij tegen kin
derarbeid,' luidde het stan
daardzinnetje dat IKEA-mede
werkers tegenover vragende 
klanten opdreunden. 'En u ziet 
het; de klanten blijven er niet 
voor weg,' voegde verkoopster 
Dorien er nog triomfantelijk 
aan toe. Wegblijven is ook niet 
de boodschap van de onderte
kenaar van de rode kaarten, op 
deze dag alleen al weer dui
zend. Wel delen zij IKEA mee 
geen spullen uit India meer te 
kopen in de winkel, totdat 
IKEA garandeert dat haar pro
ducten kinderarbeidvrij zijn. 
Als onderdeel van de SP-actie 
waren ook spots gepland op de 
regionale radio en advertenties 
in de kranten. Dagblad De 
Gelderlander ('IKEA is een 
goede klant van ons ' ) en 
Radio M ('Wj werken niet 

mee aan beschadiging van 
bedrijven ') weigerden echter 
plaatsing en uitzending. Ook is 
een serie informatieavonden 
met sprekers uit Zweden en 
India gepland. Bovendien heb
ben in navolging van Oosten
rijk en België nu ook in Duits
land mensen interesse getoond 
in deelname aan de acties tegen 
IKEA. 
Intussen gaat ook de rode
kaartenactie gewoon door. 
Chris van Heumen: 'IKEA 
blijft maar zeggen dat ze hun 
eigen controle op kinderarbeid 
hebben en dat ze die dit jaar 
gaan uitbreiden. Maar ze geven 
geen inzicht in die controle. 
Dat geeft al aan dat er iets niet 
pluis is. Onze eis blijft simpel
weg dat IKEA haar klanten een 
garantie moet geven dat er aan 
de productie van haar spullen 
geen kinderhanden te pas ko
men.' 
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TESTA? BASTA! heet de 
actie van de SP afdeling 
Amsterdam tegen het 
wanbeleid bij het Gemeen-
telijk Vervoerbedrijf (GVB). 
Drie miljoen winst en het 
vorstelijke inkomen van 
GVB-baas jonkheer Testa 
zijn niet te rijmen met .de 
kaalslag in het openbaar 
vervoer. Passagiers krij-
gen de oproep hiertegen 
te protesteren met een 11 

' rode strippenkaart' . 

TIENDUIZEND GULDEN 

verhuisvergoed ing eist de 
SP in Arnhem voor men-
sen die gedwongen hun 
won ingen in de wijk Mal-
burgen moeten verlaten 
wegens aanstaande sloop. 
Een actie tegen de veel 
lagere geboden vergoe-
ding leverde ruim 400 
handteken ingen op. 

IN VIERLINGSBEEK bij 
Boxmeer heeft de SP 
bezwaarschriften verspreid 
tegen de omzetting van de 
vliegbasis Laarbruch (net 
over de Duitse grens) in 
een burgervliegveld . De 
aan- en afvliegroutes zou-
den gedeeltelijk over Vier-
lingsbeek gaan. 'De actie 
was een groot succes en 
heeft beslist bijgedragen 
aan het prachtige verkie-
zingsresultaat op 3 maart 
in Boxmeer,' zegt SP-
fractievoorzitter Emile 
Roemer. 

22 HECTARE BOS moet er 
gekapt worden voor een 
nieuwe golfbaan in Den 
Bosch. Volgens in itiatief-
nemer Boelens wegens 
het 'zwaarwegend maat-
schappelijk be lang' van 
een golfbaan. Hij werd 'i hartelijk uitgelachen door 
het inderhaast opgerichte 
actiecom ité, waarbij ook 
de SP zich aansloot. 
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De aanval van de PvdA op de WAO, in 1991, 
was voor Frans Moor de spreekwoordelijke 

· druppel. Hij gaf zijn Kamerzetel eraan en 
keerde de PvdA de rug toe. Nu is Moor lid 
van de SP en zet hij als voorzitter van het 
comité 'Handen af van de WAO' wederom de 
frontale aanval in tegen de sloopplannen 
van de partij die dertig jaar lang de zijne 
was. 'We horen al voor derde keer dat de 
maatregelen nodig zijn om de voorziening in 
stand te houden. Pure leugens!' 
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'Melkert is een verschrikkelijk 
rechtse jongen' 

Frans Moor ( 58) stond bekend als 

'de laatste arbeider binnen de PvdA'. 
Op zijn dertiende ging hiJ als leerling

bankwerker aan de slag In de cheml· 

sche Industrie en werd daar actlef In 

de vakbeweging. Toen de vakbond 

meende dat arbeidsomstandigheden 

niet In de CAO thuishoorden, maar 

een taak vormden voor de overheid, 
maakte Moor de overstap naar de 

politiek. Veertien jaar lang was hiJ 

Kamerlid voor de PvdA. 

Het comité heeft ontzet
tend veel steunbetuigingen 
gekregen voor de actie 
'Handen af van de WAO'. 

Zelfs van de Gehandicaptenraad, die zich 
gewoonlijk nooit met politiek geladen on
derwerpen bezighoudt, ma;rr nu zegt: 'Dit is 
zó belangrijk voor onze leden, voor deze 
keer doen we mee.' Bijna alle organisaties 
die direct met de problematiek geconfron
teerd worden, zijn erbij. Intussen loop ik SP
bijeenkomsten af om, als voorzitter van het 
comité, uit te leggen hoe het zit en om zo
veel mogelijk mensen te bewegen de pro-
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testkaart voor Kok in te vullen. De eerste 
kaart, een heel grote, wilden we na de aftrap 

van de actie in perscentrum Nieuwspoort bij 
Kok bezorgen. Maar zowel in het Torentje 
als op het ministerie van Algemene Zaken 
werd niet opengedaan. Hij zal wel ergens in 
het land zijn geweest, maar dan kan de bode 
het ding toch even aannemen? Toch bleef de 
deur potdicht. Leve de democratie! 
In de tijd dat ik bankwerker was, halverwe
ge de jaren zestig, werden we ons steeds 
bewuster van het feit hoe ontzettend gevaar
lijk ons werk was. In het bedrijf lagen 
bonderden verschillende chemische stoffen 
opgeslagen, maar we kregen nauwelijks 
informatie over wat het allemaal was en hoe 
we daarmee moesten omgaan. De vakbewe
ging waarin ik actief was, vond arbeids
omstandigheden meer een taak voor de 
overheid. Zo ben ik langzaamaan geïnteres
seerd geraakt in politiek. Na lang afwegen 
koos ik voor de PvdA. De CPN was ook een 
mogelijkheid, maar het klimaat in die partij 
beviel me niet. Als iemand tijdens een ver-

gadering, waar ik soms kwam, iets zei wat 
het bestuur niet aanstond, werd die persoon 
heel lelijk behandeld. Ik trek nogal graag 
mijn mond open, dus dat was niks voor mij. 
Hoewel ik de ideeën van de CPN wél onder
schreef. Maar de PvdA was toen ook nog 
een behoorlijk linkse club. Via het af
delingsbestuur, de deelgemeente- en de 
gemeenteraad van Rotterdam kwam ik in de 
Tweede Kamer. Dat was leuk, tot Ad Mel
kert en Hans Komblink en trawanten zeer 
gematigde standpunten begonnen in te 
nemen. Het mag duidelijk zijn dat hun stro
ming het dik heeft gewonnen. Die Melkert is 
een verschrikkelijk rechtse jongen. Tijdens 
de laatste verkiezingen heeft hij steeds 
geroepen dat de VVD zich asociaal opstelt, 
maar binnen de PvdA-fractie is hij de motor 
achter het rechtse beleid. 
Ik heb de PvdA verlaten toen het partij
congres in oktober 1991 tegen Kok zei: 'Ga 
je gang maar met die WAO.' Terwijl alle 
afdelingen eigenlijk tegen waren . Vóór het 
kabinetsbesluit hebben we in de fractie lang 
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over de zaak gediscussieerd. Over de oplos-
ing bestond geen enkel verschil van 

mening. Ook niet met Melkert. Er moesten 
maatregelen komen waarbij werkgevers 
verantwoordelijk gesteld zouden worden 
voor de uitval. Door verplicht gehandicap
ten in dienst te nemen. Door betere begelei
ding op de werkvloer en door - waar nodig 
mensen binnen het bedrijf te herplaatsen. 

Die zaken zijn nu nog steeds onderwerp van 
discussie, maar toen waren we het er al over 
een . Kok ging aanvankelijk ook met dat 
verhaal het land in. Ik herinner me een debat 
in Heerlen, waar hij de WAO nog verdedig
de. Na afloop zei een CDA'er tegen me: 
'Het zal mij benieuwen of je partij bij dat 
tandpunt blijft.' De volgende morgen zette 

ik de radio aan. Bleek het kabinet, met 
instemming van Kok, de hele WAO in de 
vuilni bak te hebben gegooid! Wilde woede 
in de PvdA, natuurlijk. Totdat Kok met 
aftreden dreigde, als het congres hem zou 
tegenwerken. De ene na de andere afdeling 
heb ik vervolgens bakzeil zien halen en uit
eindelijk werd het kabinetsstandpunt toch 
overgenomen door het congres. Ik weet nog 
hoe Kok - jaren daarvoor - witheet was 
geworden, omdat Lubbers de uitkeringen 
één procent wilde achterstellen bij de lonen. 
Vloekend en schreeuwend liep hij de SER 
uit, met tranen in zijn ogen van kwaadheid. 
En koud was hij minister van Financiën, of 
hij flikte dit. 'Deze maatregelen zijn nodig 
om de WAO in. stand te houden voor de toe
komst,' horen we nu al voor de derde keer. 
Pure leugens zijn het. Want wat valt er nog 
in tand te houden, als je alsmaar blijft 
afbreken? Nu moet er wéér meer en strenger 
gekeurd worden. Van de vorige keer weten 
we nog dat herkeuringen tien keer zo hard 
aankwamen als de verlaging van de uitke
ring. Daarvoor kan je je immers niet bijver
zekeren. Ik snap ook niet dat artsen eraan 
meewerken. Volgens mij zijn ze trouwens 
amper bekwaam genoeg. Zelfs een goede 
art weet niet eens hoe een handicap zich op 
de werkvloer manifesteert. Dan is het toch 
niet te geloven, dat als je jarenlang premie 
hebt betaald- en niet zo'n beetje ook- je 
door een onbekwame dokter de WAO uitge
donderd wordt terwijl je doodziek bent! 

ou moeten volgens staatssecretaris 
Hoogervor t overheden en vakbonden con
venanten gaan sluiten met de werkgevers, 
zodat de arbeid gezonder wordt. Best, maar 
ga dan niet strenger keuren voordat dit ge
regeld is. Veel oorzaken van de WAO
in troom zijn niet eens aan te pakken met 
een convenantje. In de gezondheidszorg bij
voorbeeld is schandalig bezuinigd. Daar
door i onder het personeel een enorme 
werkdruk ontstaan. In die sector moet 

gewoon gigantisch veel geld op 
tafel komen voor extra krach

ten. Maar dát zien we dit 
kabinet toch niet doen, 
wel? Dus dat conve
nant is een groot lul
verhaal. Zo wordt er 
omgegaan met men
sen die flink hebben betaald 
voor een goede verzekering. 
De rechten die ze hebben 
opgebouwd worden in één 
klap afgepakt. 
Er wordt steeds gezegd: 'Kijk 
eens naar Duitsland, kijk eens 
naar België, daar is het per
centage arbeidsongeschik
ten veel lager. ' Maar hoe 
dat komt, daar hoor je het 
kabinet niet over. In Duits
land bestaat al heel lang de 
verplichting om gehandicapte 
mensen in dienst te nemen en 
te houden . Dat dateert nog 
van vlak na de oorlog, toen 
bijna een complete generatie 
mannen met een ledemaat te 
weinig uit de strijd kwam. En 
België hanteert een totaal ande
re telling, zodat Nederland hoe 
dan ook op een groter aantal 
arbeidsongeschikten uitkomt. 
Toen ik de Kamerfractie verlaten 
had, ben ik nog een jaar of zes lid 
gebleven. In de hoop dat het verstand 
terug zou keren. Maar ik had me voor
genomen dat ze tot die tijd mijn stem 
niet meer zouden krijgen. Die ging naar 
de SP. Natuurlijk deed het pijn toen ik de 
PvdA definitief verliet. Ik heb daar een deel 
van mijn leven liggen. Een heel plezierig 
deel, met mensen die net als ik vonden dat er 
heel wat veranderd moest worden aan de samen
leving. Ik had vrienden en kennissen in die 
groep. En dat zie je dan ineens helemaal wegvallen. 
Nooit van mijn leven wil ik meer in de gemeenteraad 
of in de Kamer. Die tijd is geweest. Ik wil wel graag 
helpen dingen op touw te zetten. Toen ik anderhalf jaar 
geleden werd gevraagd voor de 'Nederland 
Tweeën?!'- tour, heb ik met veel plezier ja ge
zegd. Op dat moment zag ik dat de SP niet een 
klein clubje was, dat toevallig in de Kamer 
was terecht gekomen, maar een heel grote, 
actieve groep met heel veel jongeren 
die er dezelfde ideeën op nahouden 
als ik. Daarom ben ik overgestapt, 
maar zonder enige ambitie. Op 
één ding na: ik hoop dat 
we ooit nog eens die 
samenleving bereiken, 
waar ik vroeger voor ge
vochten heb .' 



Op 1 mei komt het Partijcongres van de SP bijeen om de 
balans van de achterliggende periode op te maken en 
lijnen voor de toekomst uit te zetten. De voorbereiding Is 
In volle gang. In alle geledingen van de partij wordt druk 
gediscussieerd. Dat gebeurt aan de hand van congresstuk· 
ken. Het eerste stuk was een verslag van het zittende 

Partijbestuur, In Tribune 12/98 gepubliceerd onder de titel 
'Groter en beter'. Het tweede stuk ('De uitdaging van de 
eeuw') verscheen In de vorige Tribune en handelde over de 
stand van zaken In de samenleving. Dit Is het derde stuk, 
met de voorstellen van de eongrescommissie over de koers 
van de partij en de daarmee samenhangende aanpassingen 
In werkwijze en organisatie. 

EEN SAMENHANGEND GEHEEL VAN OPVATTINGEN 
In het afgelopen decennium zijn we erin geslaagd de doorbraak naar de 

landelijke politiek te maken. De 'federatie van plaatselijke afdelingen' 

die de SP van de jaren '80 kenmerkte -en tot op zekere hoogte ook 

handicapte- is met succes omgebouwd tot een grote landelijke politieke 

partij , in ledental de vierde, in Kamerzetels de zesde van het land. Tege

lijkertijd hebben we ideologisch grote stappen vooruit gezet. We hebben 

ons definitief ontdaan van alles wat een belemmering vormde voor een 

moderne socialistische partij . We moeten blij zijn dat onze partij na en

kele roerige beginjaren, vol revolutionair jargon, maar met nog niet al te 

veel werkelijkheidszin, zich snel ontwikkelde van een kleine kaderpartij 

tot een grotere en meer realistische partij. Een partij die opmerkelijk 

dicht bij de mensen staat en in staat blijkt heel concreet hun belangen te 

behartigen. Dat alles in het kader van onze visie dat de samenleving 

anders en beter kan worden ingericht. Op basis van die hechte veranke
ring in de bevolking zijn we daarna in staat gebleken ons los te maken 
van oude gedachten en hebben we een eigen kijk op de werkelijkheid 

durven ontwikkelen. Daarin bepalen we zelf wie we zijn en wat we wil

len- en blijven we toch ook duidelijk verbonden met het socialisme als 
politieke en ideologische hoofdstrorning. We moeten de vele mensen 
die aan deze ontwikkeling van de partij een bijdrage hebben geleverd, 

dankbaar zijn 

Na meer dan een kwart eeuw partijgeschiedenis weten we nu dat de 
ontwikkeling van een partij als de onze niet langs één rechte lijn ver

loopt. Zoiets gaat met horten en stoten. Op een aantal momenten hebben 

we het knap moeilijk gehad en moesten we kiezen welke kant we eigen

lijk op wilden. De toestand waarin onze partij in dit laatste jaar van de 

eeuw verkeert, geeft aan dat we samen uiteindelijk de goede keuzes heb-
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ben gemaakt. We zijn klaar voor de 2lste eeuw, we zijn een politieke 
factor van betekenis met een heel mooie toekomst voor de boeg. 

We hebben in de afgelopen jaren onze opvattingen over een groot aantal 

maatschappelijke processen en situaties opnieuw geformuleerd. We zijn 

erin geslaagd daar een samenhangend geheel van te maken, een moder

ne socialistische visie op de samenleving, die voor menigeen verrassend 

en gezichtsverruimend werkt. Dit najaar gaan we aan de slag om nog 

vóór de eeuwwisseling een nieuwe visie op de toekomst te formuleren, 

gebruikmakend van de kennis die we (met naJme in de laatste jaren) ver

gaard en ontwikkeld hebben. Waar andere partijen verkondigen dat zij 

hun ideologie afgezworen hebben, is de SP er trots op een saJmenhan· 

gend geheel van opvattingen ontwikkeld te hebben en nog steeds verder 
te ontwikkelen. 

Die ideologie hebben we nodig als anker van onze partij in de komende 

tijd. Nu gebleken is dat we de potentie van tenminste een middelgrote 

partij hebben, moeten we zorgen dat kwantitatieve en kwalitatieve groei 

hand in hand gaan. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo weten 

we uit ervaring. In een kleine kaderpaJrtij is het eenvoudiger om de neu

zen op hoofdlijnen in dezelfde richting te laten wijzen dan in een partij 

die jaarlijks duizenden nieuwe leden inschrijft en daarmee in enkele ja· 

ren een grotendeels nieuwe achterban heeft verworven. Al die nieuwe 

aanwas de juiste positie in de partij bezorgen en zo effectief mogelijk 

gebruik maken van ieders kennis en kunde, is een geweldige klus. Die is 

alleen te klaren als we steeds weer duidelijk kunnen maken waarvoor 

onze partij in essentie staat en bestaat en tot welke concrete daden en 
stellingnames dat dient te leiden. 

IN VERZET TEGEN HET NEOLIBERALISME 
I 

Het leveren van fundamentele maatschappijkritiek is zo'n belangrijke 

reden van ons bestaan. In plaats van mee te lopen, geven we tegengas. In 

de afgelopenjaren hebben we als politieke partij krachtig en principieel 

stelling genomen tegen het wereldwijd oprukkende neoliberalisme, de 

moderne ideologische rechtvaardiging van het kapitalisme. In het con

gresstuk 'De uitdaging van de eeuw' hebben we vastgesteld dat dit kapi· 

talisme op wereldschaal niet bij machte is een rechtvaardige samen

leving dichterbij te brengen en zelfs in het rijkste deel van de wereld niet 

in staat is de sociale tweedeling te verminderen, laat staan te doen ver· 

dwijnen. Dat maakt het des te belangrijker dat we onze politieke al tema· 

tieven verder ontwikkelen en voor een steeds groter publiek de moeite 

van het overwegen waard maken. We zullen in de komende tijd de strijd 

aan moeten met die partijen die zich formeel of feitelijk verbinden met 
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Socialistische Partij 

het neoliberalisme. In die opstelling moeten we compromisloos zijn. 
Onze visie op mens en samenleving staak haaks op de neoliberale visie. 
Waar het neoliberalisme gelooft dat met een 'ieder voor zich' -opstelling 
van elk individu uiteindelijk het algemeen belang het beste gediend 
wordt, staan wij voor de overtuiging dat mensen sociale wezens zijn en 
in solidariteit met elkaar de beste resultaten kunnen behalen, zowel voor 
het individu als voor de samenleving als geheel. Wij geloven niet in een 
'derde weg' tussen socialisme en liberalisme: het sociaal-liberalisme, 
waartoe voormalige sociaal-democraten als Tony Blair, Wim Kok en 
Oerhard Schröder zich bekennen. 

Door de overstap van leidinggevende figuren uit de sociaal-democratie 
naar het sociaal-liberalisme komt voor ons een groot deel van het poli
tieke spectrum open te liggen. Leken we aanvankelijk veroordeeld ons 
te beperken tot de linkervleugel van de sociaal-democratie, nu is de 
ruimte veel groter geworden. Aan ons is het om de werkelijke aanhan
ger van de sociale democratie - en dat zijn er velen - gaandeweg aan 
ons te binden. Aan ons is het om aan te tonen, dat wij de partij zijn die in 
het hier en nu steeds op de bres staat voor bescherming, behoud en uit
breiding van sociale en democratische rechten. En om duidelijk te ma
ken dat die bescherming, dat behoud en die uitbreiding slechts structu
reel gerealiseerd kunnen worden, wanneer de almacht van de grote on
dernemingen en het grote geld over de samenleving gebroken wordt. 
Hoe meer het 'one man one vote' zich uitbreidt over de samenleving, 
hoe minder gevaar orize sociale en democratische rechten lopen en hoe 
beter we kunnen bouwen aan een maatschappij waarin iedereen een fai
re kan krijgt zijn of haar eigen geluk na te streven. 

STEUNEN OP EIGEN KRACHT -
ÉN SAMENWERKEN WAAR HET KAN 

In de komende tijd moeten we ons meten met partijen die, net als wij, 
pretenderen een socialere amenleving na te streven. In die concurrentie 
moeten we bezien wat ons scheidt, maar ook wat ons bindt. Ook zonder 
volledige overeenstemming in opvattingen is samenwerking op bepaal
de momenten nodig. Hoewel we gelukkig een politieke factor van bete
ken i aan het worden zijn, zijn we niet de factor die de politiek bepaalt. 
Uitgangspunt bij het zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking 
moet steed zijn: het belang van de mensen voor wie wij ons inzetten. 
Alle wat beter is dan het bestaande is de moeite van het nastreven 
waard, waarbij we compromissen geenszins uit de weg gaan. Dat is iets 
anders dan het inleveren van principiële uitgangsspunten. Daarvoor 
moet een verankering aan onze ideologie ons beschermen en om die 
verankering degelijk te maken, is het zaak dat ze verinnerlijkt wordt 
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door de hele partij, van lokale basis tot nationale leiding. Dat vergt veel 
van onze aandacht in de komende periode. 
Gelijk op met de landelijke doorbraak van de partij is er nu al sprake van 
een verbreding van onze samenwerking met anderen. Omdat we zicht
baarder zijn geworden en duidelijker een factor van politieke betekenis, 
is de behoefte bij anderen om met ons te overleggen en (in een aantal 
gevallen) samen te werken beduidend groter geworden. Ook wij hebben 
meer belang gekregen bij zulke samenwerking. Nu we meer mogelijk
heden hebben om onze kritiek op de heersende politiek te formuleren 
alsmede onze alternatieven aan te dragen, kunnen we de inbreng van 
anderen- van maatschappelijke organisaties maar ook van individuen -
steeds beter gebruiken. Dat wederzijdse belang vergroot de kansen op 
verdergaande samenwerking. 

Dat betekent ook, dat waar nodig afgerekend moet worden met de foute 
gedachte dat 'steunen op eigen kracht' betekent dat we alles alléén moe
ten doen. Dat kan niet en dat willen we ook niet. De SP is één factor in de 
samenleving, naast een heleboel andere. We moeten ons met zoveel 
mogelijk anderen verzetten tegen de afbraak van democratische en so
ciale verworvenheden en ons inzetten om de samenleving een betere 
inrichting te geven. 
'Steunen op eigen kracht' betekent dat we niet afhankelijk moeten zijn 
van anderen. Bij samenwerking moet elk van de betrokkenen een eigen 
waardevolle inbreng hebben. Wanneer dat niet het geval is, kan er niet 
van 'samenwerken' gesproken worden. 
Het heeft dus geen zin om ons met fraaie woorden aan allerlei initiatie
ven te verbinden, wanneer we daarbij geen wezenlijke inbreng kunnen 
waarmaken. Wanneer we onze samenwerking aanbieden, moeten we 
kunnen tonen wat de meerwaarde van onze inbreng is. Dan kan ook 
samengewerkt worden op basis van wederzijds respect. 

VERSTERK DE BASIS VAN DE PARTIJ 
Na de realisatie van het doel een brede, landelijke partij te worden, is het 
nu zaak om de basis van de partij verder te versterken. Want dat biedt op 
zich weer nieuwe kansen in de landelijke politiek. Het unieke van de SP 
binnen het Nederlandse politieke spectrum is de koppeling van landelij
ke en lokale politiek. Het is onze kracht gebleken om naast ideeën ook 
daden te stellen. De koppeling van parlementaire en buitenparlementai
re strijd voor sociale verandering maakt ons een brede politieke partij , 
veel meer dan een kiesvereniging of louter een parlementaire fractie. We 
willen een brede politieke partij zijn en blijven, die op tal van manieren 
verbonden is met de samenleving. 

We hebben in de afgelopen tijd ervaren dat groei ook stuipen met zich 
meebrengt. De hoge eisen die we aan onszelf stellen, kunnen we alleen 
maar waarmaken als we er permanent in slagen meer mensen te interes
seren in onze politiek, meer mensen te betrekken bij onze partij, meer 
mensen op te leiden tot vervulling van de vele taken op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau en meer verbanden te leggen tussen partij en samen
leving. 
Doordat we de afgelopen jaren de aandacht gericht hebben op de lande
lijke doorbraak, is er soms minder aandacht geweest voor de partijbasis 
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dan (achteraf gezien) wenselijk was. In de komende jaren gaan we daar

om vol gas geven om juist dáár de volgende stap vooruit te zetten: het 

versterken van de basis van de partij. We gaan de duizenden nieuwe 
leden en honderddujzenden nieuwe kiezers njeuwe kansen bieden zich 

betrokken te voelen bij onze partij. Daarmee boren we een reservoir aan 
dat de brandstof zal vormen voor verdere uitbouw en versterking van 

onze partij als geheel. 

Een ambitieuze partij als de onze heeft altijd mensen tekort, hoeveel 
njeuwe aanwas we ook realiseren. Want met de groei van onze omvang 

moet ook onze kwaliteit groeien. Anders gaan we lijden aan vervetting 

en verwatering. Vooruitgang in kwaliteit is nodig op alle fronten en dat 

betekent dat er heel veel werk aan de winkel is. 'Wat het hart niet heeft 

kan het hoofd niet bieden' is voor ons een politiek gegeven. Voor car

rièrisme is en komt geen plaats in onze partij . Maar we moeten ons ook 
terdege realiseren dat adel verplicht, dat veel mensen me ons vroeger 

niet kenden nu hun vertrouwen in ons stellen. Dat vertrouwen mogen we 

nooit beschamen. En daarbij komen we er niet met goede bedoelingen 

alléén. Daarom mogen en moeten we van de hele partij verlangen, dat 

iedereen zich naar beste vermogen inzet om bovenop de goede bedoe

lingen een gedegen kijk op de samenleving te plaatsen en mee te werken 
aan het voortdurend omzetten van goede bedoelingen in goede politiek. 

We moeten iedereen die zich aan onze partij verbindt ook duidelijk ma

ken dat politiek voor ons geen theekransje is. Wie de samenleving wil 

veranderen, heeft een drukke agenda en moet erop toezien dat we ons 

bouwschema halen. Met alleen ons best doen komen we er niet. 

Waar we mee bezig zijn, is een uniek politiek experiment. Er bestaat 

geen handboek waarin staat hoe een socialistische partij eruit moet zien. 

Natuurlijk kunnen we veelleren van het verleden en van anderen. Veel 

partijen hebben ons laten zien hoe het nfet moet. Hoe het wél moet is een 

kwestie van uitvinden en uitzoeken, van proberen en nog eens proberen. 

Dat is soms spannend en moeilijk, maar ook inspirerend en enthou

siasmerend. Het boek van onze partij en onze politiek schrijven we zelf. 

We zijn er zelfbij en zelfverantwoordelijk voor. Wij maken uit hoe onze 

partij en onze politiek zich in de eerste jaren van de nieuwe eeuw zullen 

ontwikkelen. En dit jaar zetten we daarvoor de lijnen uit op ons congres. 

2 EEN MODERNE PARTIJ 
VAN KLEIN NAAR GROOT 

' 

Van kleine kaderpartij in de jaren ' 70 groeiden we tot grote 'federatie 

van plaatselijke afdelingen' en zijn we nu een brede politieke partij, 
met veel leden, veel kiezers en steeds meer inhoud. Willen we die ont

wikkeling bijhouden, dan moeten we voortdurend onze partijorganisa

tie tegen het licht houden en waar nodig aanpassen. De organisatie 

moet steeds zo zijn dat we optimaal resultaat uit onze inspanningen 

kunnen halen. Waar zaken door de tijd achterhaald zijn, moeten we 

niet schromen aanpassingen door te voeren. Maar tegelijkertijd moe

ten we ervoor waken om zaken die bewezen goed zijn voor onze partij , 

aan te tasten. Dat vergt een voortdurende speurtocht van ons allemaal 

waarbij we alle gaten en hoeken bekijken, waar nodig afstoffen of her

ontdekken. 
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-------------- - ------

STERKER AAN DE BASIS 

LOKALE PARTIJDEMOCRATIE 
We zijn een grote partij met 25.000 leden. Zonder leden bestaat de SP 
ruet. Zij vormen de basis, ze zijn bepalend voor onze opstelling, ze vor

men ons belangrijkste kapitaal: met hun inzet maar vooral ook met hun 

inbreng. Veel aandacht moeten we in de komende tijd schenken aan een 

optimale werking van de partijdemocratie op lokaal njveau. Er moet 

veel energie besteed worden aan het winnen, maar vooral ook vasthou

den en inpassen van rueuwe leden in onze organisatie. 

De ledenvergadering, die ten rrunste één keer per jaar bijeenkomt en 

verder zo vaak als daar behoefte aan is, moet een politiek hoogtepunt 

vormen in het functioneren van de afdeling. Daar leggen het bestuur en 

anderen verantwoording af; daar wordt een eerbjke balans van ons den

ken en doen opgemaakt en daar worden de lijnen voor de toekomst uit

gezet. Geen verplicht saai nummer, maar een bewijs van onze levens

kracht. Daarbij moet het niet blijven. Er moet ook met meer nadruk en 

creativiteit gewerkt worden aan andere gelegenheden om zoveel moge

lijk leden te betrekken bij de menings- en besluitvorrlling van de afde
ling. Het organiseren van meer Jokale politieke debatten is noodzakelijk 

om leden (maar ook anderen) de kans te geven meer betrokkenheid te 

ontwikkelen met de politiek van de partij . Die debatten kunnen over 

allerlei onderwerpen gaan en daarbij kan gebruik worden gemaakt van 

het groeiend aantal mensen die in en om de partij met specifieke deskun· 
digheden en betrokken heden. Juist .in politieke debatten kunnen mensen 

zichzelf ontdekken als ' politici in spe', of beter gezegd als 'pobtici in de 

SP'. Afwachten tot mensen zich geheel en al uit eigen beweging aan

melden voor een functie in de partijafdebng, is fnuikend voor rueuw 

talent en levert de afdeling bij voortduring problemen op als er rueuwe 

mensen nodig zijn. Dat kan weer leiden tot noodsprongen waar niemand 
beter van wordt. 

DE BEVOLKING VERTEGENWOORDIGEN 
Een van de hoofdtaken van een partijafdebng is het deelnemen aan loka

le volksvertegenwoordiging om daar de belangen van de bevolking te 

verdedigen en de strijd voor een socialere samenleving concreet te on

dersteunen. We dienen alle mogelijkheden te benutten die de gemeente
raad biedt om daaraan een bijdrage te leveren. In principe streeft iedere 

afdeling ernaar in de gemeenteraad vertegenwoordigers te hebben en 

hun aantal en inbreng uit te bouwen. Naast kwantiteit staat op gelijke 

hoogte kwaliteit. We zitten niet in de gemeenteraad om niet op te vallen. 
SP-raadsleden moeten ernaar te streven tot de besten te behoren, omdat 

onze partij -en vooral de mensen die hun vertrouwen in ons stellen met 

hen stem en sympathie - daar recht op hebben. 

Dat vereist een voortdurende en gedegen zoektocht naar en opleiding 
van kandidaat-volksvertegenwoordigers. In de achterliggende periode 

hebben we in een aantal plaatsen fouten gemaakt en mensen te snel in 

het diepe gegooid. In de toekomst nemen we de opleiding van kandi· 

daat-volksvertegenwoordigers steviger ter hand. Maar ook zittende 

raadsleden hebben de plicht zich voortdurend hij te scholen. Daartegen· 

over staat het recht om alle nodige ondersteuning te krijgen, binnen de 

afdeling en binnen de partij. Het allerbelangrijkste is de voortdurende 

voeding vanuit de bevalling, via de afdeling en via veelvuldig recht

streeks contact. 'Zonder actie geen fractie' moet een gevleugeld gezeg

de blijven in onze partij. We zitten in de raad omdat we ook buiten de 
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raad aan de slag zijn. Man
keert het daaraan, dan dient 
daar onverwijld iets aan te ge
beuren. Een vis op het droge 
houdt het niet lang uit. 

LOKAAL MEEBEST1JREN 
De gemeenteraad is het hoog
te orgaan van de gemeente. 

SP-raadsleden besturen dus 
altijd mee. Vaak vanuit de op
po itie, dé plek om met het 
geven van tegengas het beleid 
waar mogelijk bij te sturen. 
Op die manier boeken we be
langrijke resultaten voor de 
men en die we vertegen
woordigen en behalen we 
groeiende steun onder de be
volking. 
In een aantal plaatsen zijn de politieke omstandigheden dusdanig dat de 
SP deelneemt in colleges van burgemeester en wethouders. Een derge
lijke structurele samenwerking met andere politieke partijen is alleen 
mogelijk wanneer we een uitgebalanceerde, solide en ervaren partijaf
deling hebben, goede kandidaten voor wethoudersposten en een goede 
leiding van de raadsfractie. In die gevallen kunnen we deelnemen in het 
dagelijks bestuur van een gemeente, mits er voldoende resultaat binnen te 
halen is voor onze partij,. we kwantitatief goed vertegenwoordigd zijn en 
er betrouwbare politieke partners zijn voor samenwerking in een college. 
Tus en afdeling, afdelingsbestuur en raadsfractie dient een hechte ver
bondenheid te bestaan. Daarom moet ten minste de fractievoorzitter 
deel uitmaken van het afdeiingsbestuur en dient de raadsfractie ten min
te eenmaal per jaar op een algemene ledenvergadering verantwoording 

af te leggen van werk en resultaten. In laatste instantie blijft de partijaf
deling verantwoordelijk voor de raadsfractie. 

DEELNEMEN AAN VERKIEZINGEN 
Uitgangspunt is dat we deelnemen aan verkiezingen. Maar dat bete
kent niet dat we overal en altijd kandidaten stellen. Meedoen aan ver
kiezingen kan alleen als we de mensen en de mogelijkheden hebben. 
Hel is ontoelaatbaar kiezers om vertrouwen te vragen en dat daarna te 
be chamen, omdat onze mensen onvoldoende kunnen bieden wat 
men en van ons verwachten. In plaatsen waar we nog geen stevige 
ba i hebben, kan dit besef ertoe leiden dat we niet meteen bij de eer
te de beste gelegenheid aan de verkiezingen meedoen. We hebben 

gemerkt dat een besluit om eerst een steviger fundament te leggen, per 
aldo respect oplevert. Of deelname aan raadsverkiezingen verant

woord is, blijft ter beslissing aan de Partijraad, die zich daarbij in de 
toekomst laat adviseren door een commissie uit haar midden. Tegen 
be li singen van de Partijraad staat beroep open, via de nieuwe com
missie voor beroep van de Partijraad. 

ACTIEF EN BETROKKEN 
De andere hoofdtaak van de partij op lokaal niveau is het op alle moge
lijke manieren ondersteunen van mensen die opkomen tegen sociaal 
onrecht en ijveren voor een beter functionerende en socialere samen
leving in de breedste zin van het woord. De afdeling moet zijn wortels 
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ontwikkelen en verder vertakken in de plaatselijke samenleving. We 
moeten onder de mensen zijn om met de mensen te kunnen zijn waar dat 
nodig is. We staan vooraan in de sociale strijd, in plaats van daarover in 
de krant te lezen. We stellen onze partij beschikbaar als effectief gereed
schap voor mensen die concreet aan de slag willen tegen misstanden en 
voor verbeteringen, vaak in kwesties die dichtbij huis liggen. En we 
doen er alles aan om de fundamentele kritiek die we op de huidige in
richting van de samenleving hebben, óók lokaal aan de orde te stellen. 
De partijafdeling heeft tot taak het politieke debat zo veel mogelijk te 
stimuleren en de politieke betrokkenheid van mensen te vergroten. 

EEN NElWERK VAN AFDELINGEN 
De partijafdeling is het organisatorische verband van onze partij op lo
kaal niveau, waarop de rest van de partij is opgebouwd. De partij kan 
niet bestaan zonder sterke afdelingen, die ook vooruitgang boeken. Tot 
nu toe hebben we geen dekkend netwerk van afdelingen, waardoor een 
aanzienlijk aantal leden niet onder een afdeling valt. Dat dienen we te 
veranderen. Ieder lid heeft er recht op mee te beslissen in de partij via de 
plaatselijke afdeling en daardoor in de partij als zodanig. Daarom verde
len we het hele land onder de bestaande afdelingen. Daarmee komen 
plaatsen waar pogingen worden ondernomen om tot de vorming van een 
toegelaten afdeling te komen (wat we nu 'afdelingen in oprichting' noe
men) onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van een bestaande 
afdeling. 

NIEUWE AFDELINGEN 
Een afdeling kan voorstellen een deel van haar gebied te ontwikkelen tot 
een nieuwe afdeling. Voorstellen daartoe worden aan het Partijbestuur 
voorgelegd en door de Partijraad beoordeeld, op basis van een advies 
van een speciale commissie uit de Partijraad. Gedurende de periode dat 
een nieuwe afdeling wordt opgericht, krijgt ze maximaal zes maanden 
de status van 'afdeling in oprichting', met het recht een toehoorder naar 
de Partijraad afte vaardigen. Na die periode beslist de Partijraad over de 
toelating als volwaardige nieuwe afdeling. 
Om een partijafdeling te kunnen worden, moet vaststaan dat er sprake is 
van een redelijke uitgangspositie. De basis waarop een afdeling rust, 
zijn de leden van de afdeling. Wil een beginnende afdeling een serieuze 
start kunnen maken, dan moeten daarvoor voldoende leden voorhanden 
zijn. Zijn die er niet, dan moeten ze eerste geworven worden door ande
re leden die willen dat er een aparte afdeling komt. Uitgangspunt wordt 
dat een nieuwe afdeling ten minste 50 leden moet tellen. Hoewel de 
leden de basis vormen, is er nog een ander vereiste voor een succesvolle 
start van een afdeling. Er moeten mensen bereid en in staat zijn de kar te 
trekken. Dat betekent: inzet en inzicht hebben. Ook hier geldt: als dat er 
nog niet is, moet daar eerst aan gewerkt worden. Vereiste voor een nieu
we afdeling is een afdelingsbestuur van ten minste vijf leden, onder wie 
de afdelingsvoorzitter die de afdeling vertegenwoordigt op de districts
vergaderingen en in de Partijraad. Tot slot moeten de mensen die samen 
de nieuwe afdeling gaan vormen, ook aantonen dat ze daadwerkelijk 
een SP-afdeling zijn. Dat betekent dat er gewerkt moet worden onder de 
mensen. Een afdeling is méér dan een gespreksgroep. 
Als we steviger eisen stellen aan nieuwe afdelingen, doen we dat niet 
om belemmeringen op te werpen, maar juist om een goede start te garan
deren. De ervaringen hebben ons geleerd dat een te smalle basis vrijwel 
steeds tot problemen leidt en daardoor mensen ontmoedigd. Een bredere 
basis maakt het mogelijk om de problemen- die onvermijdelijk op enig 
moment komen - beter het hoofd te bieden. 
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BESTAANDE AFDELINGEN 
In zekere zin is een afdeling altijd nieuw en dient ze zich ook altijd te 
blijven bewijzen. Er bestaan binnen de SP geen certificaten voor de 
eeuwigheid. Ook bestaande afdelingen dienen sterker dan voorheen 

getoetst te worden aan de criteria die voor afdelingen gelden. Afdelin
gen die niet aan deze eisen voldoen, moeten een plan indienen bij een 
commissie uit de Partijraad, hoe en binnen welke tijd de minimale 
eisen wel gehaald zullen worden. De commissie rapporteert en advi
seert daarover aan de Partijraad. Als een afdeling door omstandighe
den niet meer in staat is haar werk naar behoren te doen, wordt ze 
ondergebracht bij een andere afdeling, zodat de leden altijd deel uit
maken van een afdeling waarin ze hun rechten kunnen uitoefenen. De 

invoering van deze regel is niet bedoeld als bedreiging, maar als sti
mulans voor een afdeling. Alleen wie zichzelf voortdurend uitdaagt, is 
in staat steeds beter te presteren. Traagheid en slaperigheid zijn de 

dood in de pot voor een SP-afdeling. 
Een bestaande partijafdeling moet niet alleen aan een aantal formele 
eisen blijven voldoen, maar ook daadwerkelijk laten zien dat ze actief 

is onder de bevolking, betrokken bij concrete strijd tegen sociale mis
standen en in staat om samen met mensen buiten de partij alternatie
ven te ontwikkelen om zaken te verbeteren. Zeker van grotere afdelin
gen mag gevraagd worden dat ze voortdurend en creatief op zoek zijn 

naar nieuwe mogelijkheden voor onze partij om de binding met de 
bevolking te verstevigen en onze partij tot steeds effectiever gereed
schap te maken voor mensen die een betere samenleving willen. In de 
toekomst zullen we afdelingen steeds meer moeten gaan beoordelen 
niet op wat ze zijn geworden, maar op hun concrete pogingen om be
ter te worden. In plaats van te wachten op directieven van de partijlei
ding dienen juist aan de basis van de partij steeds weer nieuwe initia
tieven ontwikkeld en getest te worden. Zonder verwaarlozing van de 

traditionele terreinen waarop SP lokaal actief is, zullen we ook meer 
energie moeten steken in nieuwe gebieden: kunst, cultuur, sport, on
derwijs, zorg, vervoer, vrije tijd. De gevolgen van de sociale tweede

ling beperken zich immers niet tot werken en wonen, maar zijn overal 
zichtbaar- voor degenen die goed uit de ogen kijken. 

BETROKKENHEID LEDEN 
Voor de ontwikkeling van nieuwe en bestaande afdelingen is het 
noodzakelijk onze leden zoveel mogelijk bij de verschillende facetten 
van het afdelingswerk te betrekken. Al doende leert men- en nergens 
worden mensen als volleerde socialisten geboren. Juist door de ken
nismaking met de partij begint een belangrijk leerproces, waarin men
sen hun politieke kwaliteiten ontdekken en daarmee hun rol in onze 

partij vinden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo'n proces kost 
immers tijd en we hebben a.ltijd haast. Maar als we onvoldoende tijd 
en inzet investeren in onze leden, Jaden we te veel werk op de schou

ders van te weinig mensen. We moeten alert zijn dat we in een afde
ling geen kleine kern krijgen die met de beste bedoelingen alles regelt 
en alles doet- en dat ook maar liever zo houdt. Op harde werkers zijn 

we trots, maar hard werken geeft geen recht om anderen ervan te 
weerhouden ook hun bijdrage aan de partij te leveren. Overal waar 
van een dergelijk verschijnsel sprake is - en het is niet heel bijzonder 
of uniek voor onze partij -is het zaak om de ramen en deuren open te 

zetten en frisse lucht eh nieuw bloed binnen te laten. Dat is goed voor 
de harde werkers omdat ze hulp krijgen, dat is goed voor de nieuwko
mers omdat ze mee kunnen helpen, en dat is het beste voor de afdeling 

die daardoor meer mogelijkheden krijgt haar politieke werk te doen. 
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PERMANENTE SCHOLING EN OPLEIDING 
Omdat de partijafdeling de basis is waarop onze hele partij rust, ligt er 
een grote verantwoordelijkheid op lokaal niveau om alles wat gedaan 
moet worden, goed te doen en de naam en faam van de partij te verbete
ren, niet te verslechteren. Daarom dient iedereen die een functie in de 
partij op lokaal niveau vervult of gaat vervullen, de mogelijkheid te krij
gen én te nemen om zichzelf op te leiden en bij te scholen. Dat kan 

gedeeltelijk op afdelingniveau (om zo weinig mogelijk barrières op te 
werpen) en wordt" voor de rest Jandelijk georganiseerd - op een aantal 
vaste plaatsen in het land, waar cursusfaciliteiten beschikbaar zijn om 
optimaal effect te waarborgen. Afdelingen stellen jaarlijks een scho
lingsplan vast, waarbij ze gebruik kunnen rnaken van landelijk ontwik

keld en getest scholingsmateriaal. Dat plan betreft ten minste 
basisscholing in ideologie, politiek en organisatie, die iedere afdeling 
nodig heeft om te kunnen functioneren. Daarnaast wordt per afdeling 
vastgesteld wie welke cursus( sen) uit het landelijke aanbod gaat volgen. 

Voor afdelingsvoorzitters, penningmeesters, bestuursleden en gemeen
teraadsleden komen speciale cursussen om ervoor te zorgen dat mensen 
op deze belangrijke functies ook de kans hebben op optimale ontwikke
ling van de benodigde kennis en kunde. Afdelingen kunnen verder bege

leiding vragen bij het organiseren van lokale scholingsbijeenkomsten. 
De kosten van scholing komen voor rekening van de landelijke partij. 
De verantwoordelijkheid voor de deelname ligt bij de afdeling, die ook 

jaarlijks rapporteert over de resultaten. De vierwekelijkse Nieuwsbrief 
gaan we uitbouwen tot een volwaardig kaderblad, dat ook een bijdrage 
levert aan de scholing van de SP-basis. 

Een groeiende partij betekent: groeiende afdelingen, met steeds meer 
leden maar ook steeds meer taken. Het voortdurend binnenhalen van 
nieuw bloed in de afdelingsorganisatie is daarbij van wezenlijk be
lang. Het benaderen van nieuwe leden en het zoeken naar mogelijkhe
den om van een ieders kennis, kunde en inzet gebruik te rnaken moet 
prioriteit hebben in de afdelingen. We doen nog veel te weinig met 
onze mogelijkheden. Leden moeten ook aangemoedigd worden om 
zich voor hun partij in te zetten. Dat vereist dat onze afdelingsbesturen 
hun leden kennen. Dat vereist ook dat er concrete mogelijkheden ge

boden worden aan leden om zich nuttig te maken. En verder is het 
nodig dat leden toegang krijgen tot het scholingsaanbod van de partij. 

VERTICALE VERBANDEN 
leder lid hoort voortaan bij een afdeling, maar niet iedereen past in een 
afdeling. SP-leden die zich op een andere manier verdienstelijk willen 

maken voor de partij, moeten niet als lastig of hinderlijk worden be

schouwd, maar juist de wegen gewezen worden waarlangs zij hun ken-
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ni en kunde voor de partij kunnen inzetten. Naast het horizontale ver
band van de partijafdeling zijn er steeds meer verticale partijverban
den waarbij we veel goede mensen kunnen gebruiken. Te noemen zijn 
de netwerken die Partijbestuur, Kamerfracties en Statenfracties advi
eren, organisaties als Zorg voor Iedereen, het Jongeren-team en de 

Solidairgroep, maar ook de begeleiding van onze Hulpdiensten, ons 
choling team en ons Wetenschappelijk Bureau. Aan de afdeling is 

het om deze leden de weg te wijzen, terwijl van de landelijke partij 
verlangd mag worden dat die heldere routekaarten naar dit soort verti
cale verbanden geeft. 

KRINGEN IN HET WATER 
Een steen in het water maakt kringen om zich heen, die steeds verder 
uitdijen. Zo moeten we ook werken op lokaal niveau. In alle kringen 
moeten we actief zijn en vooruitgang boeken. Steeds weer moeten we 
bezig zijn mensen dichter bij de partij te betrekken. Dat begint met het 
bekendmaken van ons bestaan, onze doelen en activiteiten. In een klei
nere cirkel moeten we proberen bekendheid om te zetten in sympathie, 
in een weer kleiner verband sympathie in stemmen en in nog kleiner 
kring stemmen in actieve steun bij de vele aspecten van ons partijwerk. 
Die processen dienen niet na elkaar, maar gelijktijdig plaats te vinden, 
hoewel het vaak verstandig is prioriteiten te stellen en met name daar 
waar zwakke plekken zichtbaar zijn, het proces te versnellen. 

SAMENWERKEN MET ANDERE AFDELINGEN 
Ter ondersteuning van de afdeling vinden periodiek districtsvergaderin
gen plaats, waarin alle voorzitters van de aangesloten afdelingen deel
nemen. De di trictsvergadering is een belangrijke schakel tussen het lo
kale en nationale niveau binnen de partij . Daarom maakt de districts
voorzitter, die gekozen wordt op een jaarlijks te houden algemene ver
gadering van bestuursleden van alle aangesloten afdelingen, deel uit 
van het landelijke Partijbestuur. De koppeling maken we nog hechter 
door per district de afdelingsvoorzitters één extra lid voor het Partijhe
tuur te laten kiezen, die tevens functioneert als districtssecretaris. 

De taak van de dis trictsvergadering is onderlinge advisering en coördi
natie. De districtsvoorzitter is daarnaast vaste sparringpartner voor de 
afdelingsvoorzitters, die ook periodiek rapporteren over de ontwikke
lingen in de afdeling. De verslagen van de afdeling worden door de 
di>trictsvoorzitter voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de partij. 
In het verleden zijn er te hoog gespannen verwachtingen geweest van de 
districtsvoorzitters en de districtsvergaderingen. We moeten hier duide
lijk vaststellen dat de SP slechts twee niveaus kent waarop beslissingen 
genomen worden: het lokale en het nationale niveau. Het district is een 
hulpverband om de koppeling tussen landelijk en lokaal zo soepel mo
gelijk te laten verlopen. Afdelingen noch landelijke partij kunnen of 
mogen zich echter verschuilen achter het district. Vandaar dat we ook 
inzetten op ingrijpende versterking van zowel het lokale als het landelij
ke niveau. Op districtsniveau helpen zelfverzekerde afdelingen elkaar 
om zo tot hogere prestaties te komen en maken ze werkafspraken bij de 

~ het aanpak van bepaalde kwesties. 
artij. 
I LANDELIJKE ONDERSTEUNING 

Voor advies en bijstand kunnen afdelingen een beroep doen op de lan-
l een delijke partij, die daarvoor de benodigde mensen aantrekt. Tot de taken 
iJlen van dit nieuwe afdelingsondersteuningsteam behoren onder meer het 
1 be- ontwikkelen en verzorgen van het landelijke scholingsaanbod, advise-
ken- ring op politiek en organisatorisch gebied, hulp bij scholing en oplei-
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ding, begeleiding van raadsleden en ondersteuning van plaatselijke 
hulpdiensten. 
Een groot deel van de middelen die we als partij hebben via contributies, 
afdrachten en subsidies, zetten we al in om de afdelingen zo goed moge
lijk te kunnen doen functioneren. Om de slagkracht van afdelingen te 
verbeteren gaan we nog meer geld voor de afdelingen inzetten en naar 
de afdelingen toesluizen. Dat betekent ook dat meer verantwoordelijk
heid bij de afdelingen wordt gelegd. 
Maar ook hier geldt: meer middelen zijn alleen werkelijk effectief te 
benutten als de afdeling zich kwalitatief ontwikkelt. Als een afdeling 
meer financiële middelen van de partij gaat beheren, neemt ze daarmee 
ook de verantwoordelijkheid op zich om die middelen goed te besteden. 
De SP is groot geworden door dubbeltjes om te draaien alvorens ze uit te 
geven. Het principe van steunen op eigen kracht is niet alleen de bodem 
onder onze slagkracht geweest, maar heeft ook een diepe politiek-orga
nisatorische betekenis. Het verplicht tot het steeds weer betrekken van 
zoveel mogelijk mensen bij de strijd die we voeren voor een betere sa
menleving. Het zuinige financiële beleid is ook een absolute voorwaar
de voor de instandhouding van onze afdrachtregelingen en de bereid
heid van duizenden vrijwilligers om zich belangenloos voor de partij in 
te zetten. Vandaar dat we stapsgewijs meer middelen naar de partijafde
Lingen gaan sturen: een geleidelijke overdracht van middelen én verant
woordelijkheden. 
De nieuwe bijdrageregeling blijft gekoppeld aan ledental en kiezersaan
hang, met een vast basisbedrag voor elke afdeling. Hoe meer leden en 
hoe meer raadszetels, hoe meer middelen de afdeling tot haar beschik
king krijgt. Zo kan een afdeling zelf invloed uitoefenen op de omvang 
van de afdelingsfinanciën. Daarnaast wordt de financiële positie van 
kleine en beginnende afdelingen verbeterd door de basisbedragen per 
afdeling aanzienlijk te verhogen. Elk jaar beslist de Partijraad over 
eventueel noodzakelijke aanpassingen in de bijdrageregeling. 
Verder wordt een landelijk fonds ingesteld ten behoeve van bijzondere 
afdelingsactiviteiten. Een commissie uit de Partijraad beoordeelt inge
diende aanvragen en rapporteert over de gedane verstrekkingen uit het 
fonds periodiek aan de Partijraad. Bij het vaststellen van de begroting 
beslist de Partijraad over de bijvulling van het fonds, dat begint met een 
startbedrag van een miljoen gulden. 
We kunnen ons als partij een dergelijke omvangrijke uitbreiding permit
teren van de middelen die rechtstreeks of indirect ter beschikking van de 
afdelingen komen, dankzij de winst bij de afgelopen raads-, Kamer- en 
Statenverkiezingen. Dat verplicht wel tot behoedzaam gedrag. Tijden 
veranderen en ruime middelen kunnen ineens schaarser worden. Van
wege de substantiële toename van de afdelingsmiddelen is het voor zo-
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wel de interne als de externe financiële controle noodzakelijk, dat afde
lingen voortaan jaarplannen en jaarverslagen maken, beide vast te stel
len door de algemene ledenvergadering. Beide stukken zijn ook uiter
mate geschikt om de leden van de afdeling beter inzicht te verschaffen 
in activiteiten en resultaten. Jaarplannen en jaarverslagen worden tijdig 
ter kennis van het Partijbestuur gebracht. In gebreke blijven kan leiden tot 
stopzetting van de financiële bijdrage aan de afdeling in kwestie. 

PARTIJRAAD EN PARTIJBESTUUR: 
DEMOCRATISCH, BETROKKEN EN SLAGVAARDIG 

PARTIJRAAD 
Op de basis van sterke afdelingen zijn we een landelijke politieke partij. 
We hebben de hoogste macht in onze partij dan ook neergelegd bij de 
Partijraad en het Partijcongres. Daar zetten we de grote lijnen uit voor 
onze politiek en daar beoordelen we of onze plannen op de juiste manier 
worden uitgevoerd. Het is niet eenvoudig om in een steeds grotere partij 
de besluitvorming doorzichtig te houden. Nu de Partijraad uit meer dan 
100 leden bestaat, kan de neiging ontstaan om de partijleiding in handen 
te geven van een kleinere, meer overzichtelijke en zeker ook meer ho
mogene groep partijleden. Toch is zo'n constructie niet gewenst. De 
Partijraad is en blijft de beste garantie dat de SP van ons allemaal blijft. 
Bij andere partijen hebben we gezien hoe de macht steeds meer ver
schoven is van de basis naar een kleine top. Wij willen juist alles in het 
werk stellen om de Partijraad, als brede vertegenwoordiging van alle 
geledingen van de partij, meer kracht te geven. Dat vereist wel een aan
tal aanvullende maatregelen: de leden van de Partijraad dienen zich be
wust te zijn van hun verantwoordelijkheid. Een vergadering van de Par
tijraad is méér dan een dagje bijpraten en informatie vergaren. Een ac
tieve inbreng van partijraadsleden is niet alleen gewenst, maar ook 
noodzakelijk. Dat vereist een goede voorbereiding van de vergaderin
gen, waaronder een ruime informatieverschaffing vooraf aan alle leden 
van de Partijraad. In dat kader zal De Lijn, de wekelijkse nieuwsbrief 
aan de leden van de Partijraad, extra aandacht moeten krijgen. Een an
der vereiste is een helder programma van onderwerpen waarmee de Par
tijraad zich bezig dient te houden. Naast vaste grote onderwerpen als de 
behandeling van begroting en jaarverslag, verkiezingscampagnes en 
partijprogramma's, moet de Partijraad vaststellen welke thema's in een 
jaar bediscussieerd moeten worden teneinde de ideologie, de politiek en 
de organisatie van de partij verder te ontwikkelen. De Partijraad dient 
enkele commissies in het leven te roepen, naast de bestaande financiële 
controlecommissie. Een daarvan dient zich bezig te houden met de toe
lating van nieuwe afdelingen, het toezicht in hoeverre bestaande afde
lingen voldoen aan de statutair gestelde eisen en de vraag waar we kun
nen deelnemen aan verkiezingen. Verder dient er een commissie voor 
beroep te komen voor behandeling van zaken die volgens de statuten ter 
beoordeling aan de Partijraad voorgelegd kunnen worden. Daarnaast 
dient er een vast secretariaat van de Partijraad te komen, om betere be
handeling van aan de Partijraad gerichte voorstellen en commentaren 
mogelijk te maken en te bewaken, alsmede om de verslaglegging van de 
discussies en besluiten van de Partijraad en de rapportage daarover aan 
de achterban te verbeteren. 

De samenstelling van de Partijraad, te weten één vertegenwoordiger per 
afdeling en de leden van het Partijbestuur, dient gehandhaafd te blijven. 
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In statuten en huishoudelijk reglement is vastgelegd dat afdelingsverte· 
genwoordigers een gewogen stern hebben, afhankelijk van het aantal 
leden dat ze vertegenwoordigen. In de praktijk stemt de Partijraad ech· 
ter meestal volgens het principe: één per vertegenwoordiger. Vastgelegd 
moet worden wanneer er gewogen gestemd moet worden en wanneer 
erom gevraagd kan worden. 

De Partijraad komt nu vier maal per jaar bijeen. Het lijkt verstandig om 
die frequentie te handhaven. Door betere informatievoorziening en ver· 
slaglegging alsmede door inzetten van het Partijraadssecretariaat bij 
voorbereiding en 'nazorg' kan de efficiëntie van de vergaderingen wor· 
den verhoogd. 

PARTIJBESTUUR 
Het Partijbestuur bestaat momenteel uit de door de bestuursleden van de 
toegelaten afdelingen gekozen districtsvoorzitters, de rechtstreeks door 
het congres gekozen bestuursleden en de door het congres gekozen alge· 
meen secretaris en partijvoorzitter. Binnen bet Partijbestuur worden alle 
taken verdeeld. Een uit het Partijbestuur gekozen Dagelijks Bestuur, 
bestaande uit de voorzitter, de secretaris en enkele andere leden, houd! 
zich bezig met de voorbereiding van de bijeenkomsten van het Partijbe· 
stuur en de uitvoering van genomen besluiten. 
Naast lopende zaken bespreekt het Partijbestuur polüiek belangrijke 
thema's, waarbij gasten van buiten het Partijbestuur uitgenodigd kunnen 
worden. Het Partijbestuur vergadert één keer per drie weken. 
Omdat het Partijbestuur belast is met de leiding van de partij, daarbij aan· 
gestuurd en gecontroleerd door de Prutijraad, is een hechte binding met de 
basis van buitengewoon groot belang. Daarom is het verstandig het aantal 
vertegenwoordigers in het bestuur uit te breiden, dat directe betrokken· 
heid heeft bij de partij op lokaal en regionaal niveau. Naast de districts· 
voorzitter kunnen de afdelingsvoorzitters per district voortaan een extra 
vertegenwoordiger afvaardigen. Dat verbetert de inbreng van de basis in 
de landelijke besluitvorming, alsmede de mogelijkheden om landelijke 
besluiten daadwerkelijk tot uitvoering te brengen op lokaal niveau. 
Speciale aandacht verdienen de vijf grootste steden van het land. Van· 
wege de omvang van het gebied waarvoor de partijafdelingen in Am· 
sterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven verantwoordelijk 
zijn, is directe vertegenwoordiging van deze plaatsen in bet Partijbestuur 
gewenst. Dat betekent dat in de districten waàronder deze afdelingen re· 
sorteren het gewenst is dat één van de twee plaatsen in het Partijbestuur 
ingenomen wordt door een vertegenwoordiger van de betreffende stad. 
Naast binding met de basis is ook algemene politieke kwaliteit noodza· 
keiijk in het Partijbestuur. Daartoe kiezen we een aantal partijbestuur· 
ders rechtstreeks op het Congres. Om de omvang het Partijbestuur 
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werkbaar te houden, kan dat aantal beperkt worden tot tien, naast de 
algemeen secretaris en de partijvoorzitter. De taakverdeling wordt bin
nen het Partijbestuur vastgesteld, onder goedkeuring door de Partijraad. 
Tu entijdse wijzigingen in de samenstelling van het Partijbestuur be
hoeven instemming van de Partijraad. 
Om de relatie tussen basis en partijleiding verder te verbeteren, zullen 
alle afdelingen ten minste eenmaal per jaar een bijeenkomst beleggen 
voor een ontmoeting met een delegatie van het Partijbestuur. 

In de afgelopen jaren is er sprake geweest van een combinatie van het 
partijvoorzitterschap met het voorzitterschap van de Tweede-Kamer
fractie. Dat is een zware koppeling - zwaar voor de persoon in kwestie, 
maar ook zwaar in de zin dat partijorganisatie en Kamerfractie zo bui
tengewoon hecht aan elkaar verbonden zijn. Dat heeft tot op heden goed 
uitgewerkt en vervreemding voorkomen, iets wat we bij andere partijen 
wél hebben zien gebeuren. Daar is de partijorganisatie doorgaans ver
worden tot aanhangsel van de parlementaire fractie. Een dergelijke ont
wikkeling zou funest zijn voor onze partij. Daarmee is niet gezegd dat 
beide functies om die reden tot in lengte van jaren gecombineerd moeten 
blijven. Het moet ook nog gewoon te doen zijn. In de toekomst zullen 
we moeten zoeken naar rrtiddelen om daar een oplossing voor te vinden, 
waarbij de koppeling tussen partijorganisatie en parlementaire fractie 
een absolute eis blijft. 

3 DE SP IN DE VOLKSVERTEGENWOORDIGING 
HET NATIONALE PARLIMENT 
Dankzij onze fracties in Tweede en Eerste Kamer kunnen we recht
treek deelnemen in tal van nationale politieke debatten. Het is van het 

groot te belang dat ons optreden in het nationale parlement tot de ver
beelding preekt en zichtbare resultaten oplevert. Dat is niet eenvoudig 
temidden van andere partijen die vechten om een plek op het politieke 
podium. En zeker niet omdat onze visie op de samenleving wezenlijk 
afwijkt van de hoofdstroom in de Nederlandse politiek. In het huidige 
tijd gewricht is het onze hoofdtaak fundamentele kritiek te leveren op 
de wijze waarop onze samenleving is ingericht en zich ontwikkelt. Wij 
moeten tegengas geven aan het neoliberalisme en alle gevolgen daarvan 
voor mens en maatschappij. Naarmate we meer mensen in het parlement 
krijgen en onze kwaliteiten daar verder ontwikkelen, nemen de moge
lijkheden toe om onze opvattingen naar voren te brengen. Het verplicht 
on ook tot teects meer inhoudelijk politiek werk. Wat we zeggen moe
ten we kunnen waarmaken. We zijn de fase allang voorbij dat we ons op 
bepaalde terreinen aan het politieke debat konden onttrekken. Een grote 
partij moet aan de bak op álle terreinen waar maatschappelijke en poli
tieke tegenstellingen zich manifesteren. Het verder uitwerken van ons 
gedachtengoed gebeurt in belangrijke mate op dit niveau. Onze Kamer
leden hebben de taak het politieke debat te verdiepen, terrtidden van alle 
vervlakking. Op een groot aantal terreinen zitten we op de goede weg. 
We hebben duidelijke en doortimmerde standpunten over belangrijke 
thema' al het functioneren van de democratie, de toenemende tweede
ling, het vastlopen van de verzorgingsstaat, de ernstige problemen in de 
zorgsector, de wijze waarop de Europese eenwording zijn beslag laijgt. 
Maar natuurlijk moet de ontwikkeling van onze ideeën niet stil staan. En 
ook op terreinen waar we nu nog te veel volgend zijn, moeten we probe
ren het voortouw te nemen. Kunst en cultuur, massamedia, onderwijs, 
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natuur en milieu, vervoer en ruimtelijke ordening vormen evenzovele 
uitdagingen aan het adres van onze Kamerleden om te gaan behoren tot 
de apinion leaders. 

Tegelijkertijd dienen we geen gelegenbeid voorbij te laten gaan om met 
onze inbreng waar mogelijk concrete resultaten binnen te halen in het 
hier en nu . Alles wat beter is dan het bestaande - gemeten aan onze 
ethische uitgangspunten van menselijke waardigheid, gelijkwaardig
heid en solidariteit- is de moeite van onze inspanning waard. We zijn 
geen partij die alleen maar achter de horizon wiJ wijzen, al willen we dat 
óók. Een politieke partij moet zijn bestaansrecht bewijzen in het hier en 
nu. Dat vereist een voortdurende alertheid van iedereen die van doen 
heeft met het politieke werk op dit niveau. We kunnen ons niet permitte
ren het rustig aan te doen. Honderdduizenden mensen die hun sympa
thie en hun stem aan ons geven, hebben er recht op dat wij ook in het 
parlement de actiefste partij van Nederland zijn. Dat is niet eenvoudig, 
omdat er altijd meer politieke kwesties spelen dan wij mensen beschik
baar hebben. Van twee naar vijf Tweede-Kamerleden betekende een 
grote verruiming van mogelijkheden, maar bij de eerstkomende verkie
zingen moeten we opnieuw fors groter worden. Stilstaan kunnen we ons 
niet veroorloven. We hebben het in ons om verder te groeien- dan moet 
dat ook gebeuren. De voorbereidingen voor de volgende verkiezingen 
moeten dan ook snel beginnen. 

Opdat de Kamerfracties van de partij hun taak goed kunnen vervullen, is 
een gedegen ondersteuning nodig. In eerste instantie door het Politieke 
Team in Den Haag met zijn netwerken in de samenleving, maar daar
naast door de hele partij. In tegenstelling tot de meeste andere partijen 
zijn wij in staat op korte termijn parlementaire en buitenparlementaire 
actie aan elkaar te verbinden en daarmee de kracht van beide vleugels 
tezamen te brengen. Dat maakt dat we vaak meer kunnen dan onze om
vang zou doen vermoeden. Om een dergelijke verbinding mogelijk te 
blijven maken, moeten onze Kamerleden thuis zijn in de partij zijn en 
zoveel mogelijk hun gezicht ook buiten het Binnenhof laten zien. Werk
bezoeken, informatie- en discussiebijeenkomsten, gezamenlijk overleg 
over strategie en tactiek in kwesties waarin de combinatie van parle
mentair en buitenparlementair werk van belang is, het zijn allemaal 
mogelijkheden om de Kamerleden een belangrijke rol te laten spelen in 
de partij én de verschillende partijgeledingen een stevige basis te doen 
zijn voor het optreden van onze Kamerleden. 

Uitbreiding van de mogelijkheden van de SP-Alarmlijn is daarbij ge
wenst. Nog beter dan voorheen moeten mensen die dingen zien die de 
politieke echt moet weten, de hotline naar de politiek gaan benutten. 

PROVINCIALE STATEN 
Veel van wat voor onze Kamerleden geldt, is ook van toepassing op alle 
andere SP-volksvertegenwoordigers. Dat hoeft hier dus niet herhaald te 
worden, maar moet wel evenzogoed toegepast worden. 
Nu onze partij beschikt over een beduidend grotere parlementaire in
breng op provinciaal niveau, is het zaak daar ook optimaal van gebruik 
te maken. Beter dan voorheen dienen de Statenleden ingebed te zijn in 
de districten van de provincie waarin zij fungeren. Eenmaal per jaar die
nen de Statenleden aanwezig te zijn op de districtsvergadering(en) van 
afdelingsbestuurders om daar verslag te doen van werk en resultaten, en 
voorstellen voor te leggen over de te volgen koers in het komende jaar. 
Statenleden komen verder periodiek bijeen om, in aanwezigheid van 
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een delegatie van het Partijbestuur en de Kamerfracties, informatie uit te 

wisselen en te zorgen voor politieke afstemming. 

GEMEENTERADEN EN DEELGEMEENTERADEN 
Op lokaal niveau hebben we inmiddels meer dan 200 volksvertegen

woordigers en in de nabije toekomst zal dat aantal nog fors verder stij

gen. Dat maakt het steeds belangrijker dat een kwalitatief goede oplei

ding en begeleiding van raadsleden wordt gegarandeerd. Bovendien 

moeten we voorzien in een goede afstemming met de andere volksverte

genwoordigers van de partij . Eenmaal per jaar organiseren we daarvoor 

een landelijke bijeenkomst van raadsleden, waarop ook vertegenwoor

digers van partijbestuur, Kamer- en Statenfracties aanwezig zijn. 

Van gemeenteraadsleden van de SP wordt iets extra 's verwacht. SP

raadsleden doen meer dan alleen hun stukken lezen en daarop hun 

mening baseren. SP-raadsleden worden gevoed door opvattingen van 

mensen buiten de gemeenteraad, in gesprekken met burgers, overleg 

met belangengroepen, via betrokkenheid bij lokale acties. Het uitgangs

punt 'zonder actie geen fractie' moeten we in ere houden. 

Wie voor de SP in de gemeenteraad wil, dient deel te nemen aan één of 

meer opleidingscursussen en die met goed gevolg af te ronden. Eenmaal 

gekozen blijft de verplichting gelden om meer te weten te komen en een 

beter raadslid te worden, onder andere via vervolgcursussen. Op zijn of 

haar beurt mag elke SP-volksvertegenwoordiger ook van de partij als 

zodanig de noodzakelijke begeleiding en ondersteuning verwachten. 

EUROPEES PARLEMENT 
Naar het zich laat aanzien krijgen we na de verkiezingen van 10 juni ook 

een afvaardiging in het Europees Parlement. Daarmee worden onze 

relaties binnen de Europese Unie structureel en op een hoger plan 

gebracht. We zullen ervoor zorgen dat onze afvaardiging vanafhet begin 

over goede ondersteuning kan beschikken en een hechte relatie onder

houdt met Partijbestuur en Kamerfracties. De voorzitter van de SP

afvaardiging in het Europees Parlement krijgt zitting in het Partij

bestuur. Aanwezigheid in het Europees Parlement geeft ons toegang tot 

belangwekkende informatie en gelegenheid tot snel overleg met gelijk

gezinde politieke partijen over mogelijke gecombineerde activiteiten in 

Europees verband. 

Onlangs hebben we met een groot aantal andere partijen van socialis

tisch links een gezamenlijk appèl aan de Europese kiezers opgesteld. 

Met die partijen willen we ook samen een nieuwe fractie van Verenigd 

Europees Links in het Europarlement vormen. Een dergelijke samen

werking dient de zelfstandigheid en partijdemocratie van elke deel

nemende partij te respecteren, maar de werkzaamheden zo goed moge

lijk te integreren om een optimaal rendement te halen uit de vertegen

woordiging in het Europees Parlement. 

·GEEN VOORDEEL, GEEN NADEEL, OPTIMALE ONDERSTEUNING 
Al onze volksvertegenwoordigers zijn gehouden aan de afdrachtrege

ling in de partij. Uitgangspunt daarbij is dat ze geen financieel voordeel 

willen behalen door hun lidmaatschap van een parlementair orgaan. Dat 
spreekt heel veel mensen aan en geeft daarnaast onze partij een heleboel 

extra mogelijkheden in vergelijking met andere partijen, waar de ver

goedingen wél in de portemonnee van de volksvertegenwoordigers 

komen. Het is ook onze garantie aan alle vrijwilligers aan de basis van 

onze partij, dat we samen de SP vormen en blijven vormen . De regeling 

houdt al stand sinds in 1974 de eerste SP-gemeenteraadsleden aantra

den. De regeling beschermt onze mensen in de parlementaire organen 
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ook voor belangenverstrengeling. Daarom moeten we deze unieke rege

ling met overtuiging handhaven. 

Tegenover de bereidheid van onze volksvertegenwoordigers om aan de 

afdrachtregeling mee te werken, stelt de partij de garantie dat niemand 

financieel nadeel van zijn lidmaatschap van een parlementair orgaan 
ondervindt. Daarnaast is het belangrijk dat we de ondersteuning van 

onze volksvertegenwoordigers verder verbeteren, zodat ze zich overal 

kunnen meten met de besten. Want als je voor de eer het volk vertegen

woordigt, moet je ook volledig de kans hebben dat optimaal te doen. We 

gaan onderzoeken hoe we de positie van met name SP-raads- en Staten

leden en hun begeleiding verder kunnen verbeteren. 

4 VEEL WERK AAN DE WINKEL 
OVERAL ACTIEF 

De samenleving toont op eindeloos veel terreinen de gevolgen van de 

wijze waarop ze is ingericht. De machtsverhoudingen en verdelings

metboden hebben hun uitwerking op ieder mens en op alle aspecten van 

de maatschappij. Onze partij heeft fundamentele kritiek op de organisa

tie van de samenleving, vanwege de gevolgen daarvan voor de mensen. 

Die kritiek dienen we concreet te ondersteunen door op zoveel mogelijk 

terreinen actief betrokken te zijn bij de strijd voor verandering en verbe

tering. Visie en actie horen bij elkaar. Waar het maar kan, moeten we 

laten zien dat het ons menens is. Mensen moeten op ons kunnen vertrou

wen als bondgenoot op wie ze kunnen rekenen. Daarmee geven we ook 

tegengas aan het oprukkende cynisme onder de bevolking dat de poli

tiek er toch niks van bakt en dat daarom iedereen maar beter voor zich

zelf kan zorgen en zich verder maar afzijdig moet houden van de samen

leving. Zonder het doorbreken van dat cynisme is uiteindelijk geen 

sociale verandering mogelijk. 

Dat betekent ook dat we het ons niet kunnen permitteren aan grote groe

pen voorbij te gaan omdat ze zo moeilijk te bereiken zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn jongeren en migranten. In de komende tijd moeten we aan 

deze twee groepen extra veel aandacht besteden en zichtbare vooruit

gang boeken in onze contacten met hen en bewerkstelligen dat delen van 

deze twee groepen meer geïnteresseerd raken in en betrokken bij onze 
politiek. Daardoor zal de partij in zijn geheel zich ook verder kunnen 

verbreden en verbreiden. 
Daarnaast zijn er een groot aantal terreinen waarop we als partij traditio· 

neel actief zijn. Er is geen enkele reden om daarmee te stoppen. Op 
gebieden als wonen, milieu, zorg en vervoer liggen de gevolgen van bel 

neoliberalisme en de tweedeling voor het opscheppen. We zijn 

ons daartegen te verzetten waar we maar kunnen . 

We moeten in de nabije toekomst nieuwe terreinen verkennen, die nu 
nog goeddeels aan onze aandacht en actieve betrokkenheid ontsnappen. 

Ook daarbij geldt dat de praktijk een heel goede leermeester is. Door te 
doen Ieren we bij, en vaak snel. Gebieden als de cultuur en kunst 

vele raakvlakken met de samenleving. In het onderwijs worden de 

sen gevormd die straks de samenleving draaiend houden. Gaat in 

onderwijs iets fout, dan betaalt de samenleving de tol- en natuurlijk 
individu dat minder kansen op een toekomst krijgt dan hem toekomen. 

Lang niet alles laat zich zomaar in de een of andere categorie 

Vaak is er sprake van samenhang en onderlinge verwevenheid. De 

staf voor ons is de mens en de mensen. Niet de theorie maar de 
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bepaalt waar en ons we 
ons met zaken moeten 
en kunnen bezighou
den. 
Hieronder gaan we in 
op een aantal gebieden 
die in ieder geval bij
zondere aandacht van 
onze partij verlangen. 

JONGEREN 
Hoewel onze groei for
midabel te noemen is, 
blijft het aandeel van 
jongeren achter bij de 

ontwikkeling. Dat moeten wij onszelf aanrekenen. Ook in onze organi
atie is te weinig ruimte voor jonge mensen en het is hoog tijd om die 

ruimte wel te maken. Jonge mensen missen ervaring, maar hebben in 
ruil daarvoor een overvloed aan enthousiasme en creativiteit - brood
nodige zaken willen we ons in het begin van de 2lste eeuw verder 
ontwikkelen. Het aantrekken van meer jonge mensen kan vergemakke
lijkt worden, als we bewijzen dat de SP de positie van jonge mensen in 
de maatschappij van wezenlijk belang acht. Daarom gaan we in de twee
de helft van het laatste jaar van de eeuw vol gas geven om de strijd tegen 
de gevolgen van de tweedeling voor jonge mensen een nieuwe impuls te 
geven. Doorhordurend op het succes van de 'Nederland in tweeën?!'
tour gaan we het land door met onze informatie, onze kritiek op de 
be taande situatie en onze voorstellen hoe het anders en beter kan; hoe 
we dit deel van de armoede zouden kunnen achterlaten in de 20ste eeuw. 
De partij moet bereid zijn voor deze krachtsinspanning haar achterban 
en een beduidende hoeveelheid middelen te mobiliseren. Als de politiek 
de jeugd wr.er voor zich wil winnen, moet de jeugd zien dat er iets te 
winnen valt bij de politieke aanpak van de problemen waarmee zij zich 
geconfronteerd zien en die nu ondergescho
ven worden. We denken dat door het ont
wikkelen van een dergelijke strijd de per
peetieven op politieke veijonging, ook van 

de partij als zodanig, een stuk beter worden. 
Die verjonging is noodzakelijk, willen we 
ook in de komende eeuw onze slagkracht 
behouden en verbeteren. Een energiek 
J-team is nodig om die verjonging te bege
leiden en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 
De komende jaren zal de partij heel veel 
moeten inve teren in het contact met jonge 
men en. Een aparte jongerenorganisatie is 
daarvoor niet het geëigende middel. Wel 
zijn veel voorlichting, actie, discussie en 
andere activiteiten nodig. Het J .. team zal 
daarover voorstellen op het congres presen
teren. 

MIGRANTEN 
De falende integratiepolitiek en het cynis
me van opeenvolgende regeringen hebben 
ertoe geleid dat een groot deel van de mi
granten buiten de boot dreigt te vallen. In 
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plaats van integratie zien we segregatie. De inkomenspositie van de 
meeste migranten is droevig; velen werken onder slechte omstandighe
den; de werkloosheid onder migranten is onaanvaardbaar hoog, de toe
komstperspectieven van migrantenkinderen zijn over het algemeen 
slecht. Grote delen van de migrantengemeenschap zijn of raken geïso
leerd van de samenleving. Dat maakt hen relatief ontvankelijk voor 
extremistische bewegingen. In plaats van daarover ach en wee te klagen 
is het zaak om migranten te winnen voor verbetering van hun materiële 
en immateriële positie in de Nederlandse samenleving. We moeten daar
voor concrete plannen ontwikkelen, en om zo ver te komen is het nood
zakelijk dat we onze aanhang onder migranten drastisch versterken. 
Onbekend maakt onbemind en op dit moment zijn we te onbekend in 
migrantenkringen. In de komende tijd moeten we er alles aan doen om 
de relaties met migranten te verbeteren en ons daadwerkelijk te interes
seren in en in te zetten voor verbetering van hun positie in de samen
leving. Het aandeel migranten in ons ledenbestand moet fors omhoog. 
In de komende eeuw zal een groot deel van de Nederlandse jongeren uit 
migrantenkring afkomstig zijn en de kern gaan vormen van de werkende 
bevolking. 
We moeten beginnen met het inrichten van een migrantengroep in de SP 
die voorstellen gaat doen over bovengenoemde zaken. 

KUNST EN CULTUUR 
Wie aan de SP denkt, denkt niet meteen aan kunst en cultuur- en dat is 
niet vreemd. Onze betrokkenheid bij deze gebieden is nog minimaal. 
Dat moet veranderen. Juist kunst en cultuur in de brede zin van het 
woord zijn bij uitstek in staat mensen te roeren en te beroeren, maar ook 
aan te zetten tot nadenken. Ze kunnen mensen bijeenbrengen en aanspo
ren tot nieuwe en ongedachte daden en denkbeelden. Maar wie naar de 
toestand kijkt waarin kunst en cultuur vandaag de dag verkeren, ziet 
vooral een ontwikkeling in de verkeerde richting. Ook op deze gebieden 
rukt de macht van het geld op en komt het belang van de mensen, zowel 
de makers als de gebruikers, steeds meer op de achtergrond. Onderne
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mers en rijkelui maken zich meester van 
kunst en cultuur via sponsoring en andere 
middelen. Media als de televisie worden 
steeds commerciëler, zodat van het aloude 
'verheffen van de bevolking' steeds minder 
terechtkomt. Veel mensen ergeren zich aan 
afglijden van het aanbod op de tv, maar 
sponsors, reclamemakers en anderen die 
inmiddels financieel belang bij de media 
hebben, laat dat koud. De kijkcijferterreur 
en de effectiviteit van de reclame beslissen 
wat we te zien krijgen. Sportwedstrijden 
worden op onmogelijke tijdstippen uitge
zonden of achter een decoder verstopt om 
er geld mee te verdienen. Wie iets wil doen 
op cultureel gebied moet vóór alles geld zien 
te organiseren. Popbandjes moeten zich in de 
schulden steken alvorens een beetje muziek 
te kunnen maken. En zalen stellen hun 
programma vast met een blik op de porte
monnee in plaats van de act en de inhoud. 
Naarmate de almacht van het geld toe
neemt, neemt ook het gevoel van onvrede 
en ergemis toe over de vervlakking en com-
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mercialisering van de cultuur, de kunst, de muziek, de sport enzovoort. 
Daarvan dienen we gebruik te maken. In de nabije toekomst komen er 
grote mogelijkheden om juist op deze gebieden mensen te wijzen op de 
oorzaken van hun onvrede en ergemis en samen met hen daartegen iets 

te ondernemen. 
Dat is geen eenvoudige zaak, omdat we vaak meer bedreven zijn in 
'harde' zaken zoals huurverhogingen en gevaarlijk verkeer. Maar we 

moeten ons ertoe brengen hoe dan ook op deze nieuwe terreinen aan 
de slag te gaan. In de afgelopen periode hebben we al meerdere pogin
gen gedaan om de culturele inbreng bij allerlei activiteiten te vergro
ten. Voorbeelden zijn de 'Nederland in tweeën?! ' -campagne en de 
ledenfestivals die we organiseerden. Desalniettemin ligt hier nog een 

groot terrein braak. In de komende tijd zullen we nieuwe pogingen 
ondernemen om meer te doen met de mogelijkheden die de cultuur 
biedt om mensen te ondersteunen in hun strijd voor een rechtvaardiger 

en aangenamer samenleving. 
We moeten ervoor ijveren dat kunst en cultuur voor iedereen toeganke
lijk zijn en niet een elitaire aangelegenheid worden. Kunst en cultuur, 
actief en passief, moeten ook een belangrijk onderdeel worden van on
derwijs en opvoeding. Daarop moeten ouders, kinderen en leerkrachten 
te interesseren en te mobiliseren zijn. Kunstenaars, zowel amateur als 
professioneel, moeten we ondersteunen in hun pogingen meer ruimte 
voor hun prestaties te krijgen. En in concrete gevallen waar het grote 
geld belangrijke zaken op dit gebied wil opkopen, moeten we het protest 
en het verzet organiseren. 
Periodiek dienen we tegenover onszelf rekenschap af te leggen in welke 
mate we erin slagen dit terrein te veroveren. Dat vereist ook dat we meer 
en betere structuren ontwikkelen om hierover na te denken. 

WERKEN 
Veel aandacht moeten we besteden aan een intensievere samenwerking 
met vakbonden. Het feit dat er vaak diepgaande meningsverschillen be
staan tussen vakbondsleiding en onze partij , moet ons noch de vakbon
den ervan weerhouden om waar mogelijk samen te werken in het belang 
van de mensen en zaken waarvoor we ons beiden zeggen te willen inzet
ten. In de afgelopenjaren is keer op keer gebleken dat de SP het dichtst 
bij de vakbonden staat als het gaat om verbetering van de positie van 
werknemers en bescherming van werknemers tegen de ondernemers. 
Op momenten dat de vakbonden bereid waren hun achterban te mobili
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seren, konden wij als poli

tieke partij de beste bijdrage 
aan die strijd leveren. Het 
uitbouwen van deze samen

werking is een zaak van 
groot belang. Gezien de sa
menstelling van ons leden
bestand en onze electorale 
achterban hechten ook onze 
eigen mensen aan een sterke 
vakbeweging en een goede 
relatie tussen vakbeweging 
en SP. Binnen de vakbewe
ging mag de SP zich op een 
groeiende populariteit ver
heugen, zoals onder andere 
uit verkiezingsonderzoeken 

blijkt. We denken dat het 

TRIBUNE 

mogelijk is de samenwerking te verbeteren met respect voor ieders 
eigen verantwoordelijkheid. 
Ter versterking van onze inbreng in de vakbonden is het goed om SP' ers 
in de bedrijven, in de vakbonden en in de ondernemingsraden waar mo

gelijk te ondersteunen. We merken dat onze bedrijvenkrant Solidair op 
prijs wordt gesteld aan fabriekspoorten en in bouwputten. In de komen
de tijd zullen we meer mensen en middelen vrijmaken om onze directe 
betrokkenheid met de mensen op de werkvloer nog steviger te maken. 
Tevens dienen we ons onderzoek voort te zetten naar de wijze waarop de 
economie in elkaar steekt en gestuurd wordt. Met het uitbrengen van de 
Atlas van de Macht is een belangrijke stap gezet die verdere uitwerking 

verdient en ook krijgen zal . 

MILIEU 
Dit jaar hebben we besloten meer mensen en middelen in te zetten in 
de strijd tegen de voortgaande milieuvervuiling. Dat besluit werpt al 
zijn vruchten af. Meer mensen weten de weg naar het MilieuAlarm
team te vinden. In de komende tijd moeten we de milieustrijd ook op 
afdelingsniveau reactiveren. Juist nu de overheid de bedrijven steeds 
meer met fluwelen handschoenen benadert, is het zaak voor ons te 
speuren naar de negatieve gevolgen daarvan voor het milieu. Daarbij 
kunnen we beter gebruik maken van onze leden en sympathisanten in 
de bedrijven. Zij zien en weten meer dan doorgaans naar buiten komt. 
Zij hebben ook direct belang bij milieuvriendelijk werken, omdat hun 
eigen veiligheid en gezondheid in het geding zijn. Milieuvervuiling en 
gevaarlijke werkomstandigheden gaan vaak hand in hand. Het is een 
van onze taken dat aan d(} kaak te stellen en naar echte oplossingen te 

zoeken. 
Naast het bestrijden van de milieuvervuiling hier en nu, is het zaak om 
meer aandacht te besteden aan de formulering van heldere en aanspre
kende alternatieven voor de toekomst. Dat maakt onze partij op 
milieugebied dubbel aantrekkelijk voor grote groepen mensen . Dan 
kunnen we ons in woord en daad de beste milieupartij van het land 
gaan noemen. Om tot de formulering van een helder milieubeleid te 
komen, zullen we een reeks bijeenkomsten organiseren met d~skundi
gen en betrokkenen bij de milieubeweging. Onlangs beten we het spits 
af met ons pleidooi voor krimp in plaats van groei van Schiphol, om te 
beginnen door vliegtuigmaatschappijen te prikkelen tot efficiëntere 
luchtvaart. Nu is 30 procent van alle stoelen die opstijgen en dalen op 
de nationale luchthaven leeg- oftewel bijna één op de drie vliegtui
gen. Na het carpoolen moet nu serieus werk gemaakt worden van het 
planepoolen, zo hebben we voorgesteld aan milieuorganisaties en 
regering. Ook onze voorstellen inzake de Betuwelijn spreken mensen 

en organisaties aan en met hen blijken we ook goed te kunnen samen
werken (hoe moeilijk het ook is het verzet te mobiliseren op een punt 

waar andere politieke partijen allemaal de andere kant kiezen). 
Met meer van zulke voorstellen kunnen we ook in de milieubeweging 
meer mensen vinden die met ons samen willen werken aan een scho

ner milieu. Het is tijd om over verschillen in opvatting heen te 
aan intensivering van de contacten en meer gezamenlijk optreden. 
als bij de vakbeweging moet ook bij de milieubeweging mPn~er'·" '"• 

voordeel en respect de basis vormen onder meer samenwerking. 
de milieubeweging is een politieke bondgenoot van groot belang, ze

ker als die ook nog de actiefste achterban van het hele land heeft. 
voor een socialistische partij die weet dat dingen niet veranderen 
er alleen maar over te praten, is optrekken met de mi 
noodzakelijk om dichterbij een schoner en veiliger milieu te komen. 
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GEZONDHEID 
In de afgelopen jaren is de SP er goed in 
ge laagd zich te profileren als partij die 
een solidaire gezondheidszorg van het 
grootste belang acht voor een beschaaf-
de amenleving. Naast kritiek op de op-
mars van het marktdenken hebben we ook 
op een aantal momenten (bijvoorbeeld bij de 
voorrangszorg) dammen kunnen opwerpen te
gen de vloedgolf om steeds meer aan de markt en 
teects minder aan de mensen over te laten. In het parle-

ment behoren we op dit terrein tot de apinion leaders 

en buiten het parlement hebben we onze naam geves
tigd als partij die op de bres staat voor een solidaire 
zorg. Een uitgebreid netwerk van mensen uit de zorgsector is nu bereid 
om ons te helpen aan nuttige en noodzakelijke informatie en met ons de 
trijd tegen verdere verslechteringen aan te gaan. In het comité 'Zorg 

voor iedereen' heeft dat netwerk vaste structuur gekregen. Keer op keer 
blijkt uit onderzoek dat mensen een goede gezondheid hun belangrijkste 
bezit vinden. En steeds blijkt er dat er in de bevolking zeer brede steun is 
voor het behoud van een goede en op solidariteit gebaseerde zorg. Daar
om i dit bij uitstek een terrein voor onze partij om mensen te informe
ren en te mobiliseren, de strijd te organiseren en daarbij zoveel mogelijk 
anderen te betrekken. Verdergaande intensivering van de samenwerking 
met werkers en organisaties in de zorg moet veel aandacht krijgen in de 
komende tijd. De partij moet daarvoor ook de nodige middelen en men
sen beschikbaar stellen. 
Momenteel doet Ons Medisch Centrum serieus onderzoek naar de mo
gelijkheid van uitbreiding, zowel van het aantal vestigingen van onze 
huisartsen praktijken, als van de activiteiten per vestiging. Komend jaar 
be taat dit unieke initiatief van onze partij 25 jaar en dat is een buiten
gewoon gc:schikt moment om nieuwe initiatieven te ontplooien. 

WONEN 
We hebben veel en goede contacten met bewoners groepen. Dat is een 
goede zaak, waarmee we onze waarde als politiek gereedschap in han
den van bewoners voortdurend kunnen bewijzen. Wat vele decennia 
ondenkbaar leek, is de laatste jaren in volle gang: de afbraak van de 
oeiale volkshuisvesting. Van alles is in beweging en het gaat allemaal 

de verkeerde kant op. De overheid heeft zijn greep op de corporaties 
uit handen gegeven, huren worden steeds meer vrij ter bepaling voor 
de verhuurders. Er worden steeds minder nieuwe huurwoningen 
gebouwd, laat staan betaalbare. De bestaande voorraad huurwoningen 
verkeert voor een deel in slechte staat. Sloopplannen worden steeds 
massaler en ingrijpender en verkoop van huurwoningen is in de mees
te gemeenten allang geen omstreden zaak meer. Van al die ontwikke
lingen zijn met name mensen met relatief lage inkomens de dupe. Wij 
kunnen erg goed helpen om het verzet tegen al dit soort zaken op gang 
te brengen en te houden. Het geeft ons een directe binding met grote 
groepen mensen. 
Daarnaast moeten we op zoek naar verbreding en samenwerking met 
anderen die zich willen inzetten voor behoud van de sociale volkshuis
vesting, voor betaalbare huren, beter woningonderhoud en een leefbare 
woonomgeving. Vaak is inzet van bewoners voor zaken in hun directe 
omgeving een goede start voor bredere politieke belangstelling. Tevens 
kunnen op dit terrein dikwijls successen worden geboekt, die mensen 
vertrouwen geven in de zin van organisatie en gezamenlijke strijd. 

TRIBUNE 3 

OPENBAAR VERVOER 
Nu files onoplosbaar blijken met allerlei conventionele en door
gaans oneerlijke maatregelen zoals rekeningrijden, is het zaak om extra 
druk uit te oefenen op de overheid om te kiezen voor onconventionele 
oplossingen. We moeten zwaar inzetten om de sympathie voor een veel 
beter openbaar vervoer om te zetten in een strijd voor meer en betere 
bussen, treinen, trams en metro's. We moeten onszelf dwingen met crea
tieve voorstellen te komen en de bereidheid hebben daarin ook te inves
teren. Tegelijkertijd moeten we op kleine schaal successen weten te 
behalen, die mensen kunnen overtuigen dat de fileproblemen het beste 
aangepakt kunnen worden met meer en betaalbaar openbaar vervoer. Op 
lokaal niveau kunnen we meer strijd gaan leveren voor goedkoop of 
zelfs gratis openbaar vervoer en meer faciliteiten voor bus, tram en trein. 
We moeten daarbij meer creativiteit en durf tonen en bewijzen op tafel 
leggen dat onze plannen gedragen worden door argumenten én door 
mensen. 
We moeten ons ook inzetten tegen de steeds verdergaande uitverkoop 
van het openbaar vervoer, omdat dat op termijn de 'openbaarheid' van 
dat vervoer zal aantasten en afhankelijk zal maken van de dikte van 
iemands portemonnee. 

ONDERZOEK 
De laatste jaren hebben we onze wetenschappelijke inbreng in het poli
tieke debat aanmerkelijk uitgebreid. Een groot aantal boeken en rappor
ten laten zien dat we onze stellingnames serieus onderbouwen en met 
veel energie werken aan het ontwikkelen van verantwoorde alternatie
ven. Uitbreiding van ons wetenschappelijke werk zal in de toekomst 
nodig zijn om op nog meer gebieden aan te tonen hoe de zaken in elkaar 
steken en hoe ze veranderd en verbeterd kunnen worden. Een van de 
taken voor degenen die zich met wetenschappelijk werk bezighouden, is 
het verder ontwikkelen van een alternatieve Rekenkamer, die snel in 
staat is cijfers van anderen te doorgronden op hun werkelijke betekenis 
en eigen cijfers en feiten te produceren om ontwikkelingen te illustreren 
en voorstellen van onze kant te onderbouwen. 

DE HELPENDE HAND VAN DE PARTIJ 
Een bijzondere activiteit op afdelingsniveau vormen onze Hulpdiensten, 
waar mensen terechtkunnen als ze problemen hebben met de werkgever, 
de overheid, het bedrijfsleven e.d. Duizenden mensen maken jaarlijks 
gebruik van deze service. In de toekomst kunnen we deze directe hulp
verlening nog verder uitbreiden, mits we de begeleiding en ondersteu
ning beter gaan verzorgen. Daartoe zullen we mensen uit onze organisa
tie bereid moeten vinden. Op dit moment kunnen we al rekenen op de 
steun van advocaten en andere juristen uit ons ledenbestand. Maar er is 
zeker meer deskundigheid in onze achterban aanwezig. 

INTERNATIONAAL 
Zowel binnen als buiten de Europese Unie breiden onze internationale 
contacten zich uit. Dat is een goede zaak, want we zijn immers interna
tionalisten. Bij alle ontmoetingen en samenwerkingsverbanden staat de 
eigen zelfstandigheid en partijdemocratie voor ons voorop. Officiële re
laties met andere politieke partijen hebben goedkeuring van de Partij
raad nodig. Internationale relaties worden onderhouden door Partijraad, 
Partijbestuur, Kamerfracties en de fractie in het Europees Parlement. In 
de komende tijd dient het Partijbestuur een internationaal secretariaat in 
te richten voor een goede afstemming van de verschillende internationa
le contacten en een optimale benutting daarvan. • 
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!Wie de jeugd 
!heeft, heeft 
hun toekomst ( ... 
hun geld natuurlijk) 

~ 

en 

Een willekeurige tekst uit het magazine van het nieuwe be
leggingsfonds voor jongeren van Robeco: 'Vermoeiend hé? 
Ouders die altijd maar het beste met je voor hebben. Stop dan 
je geld liever in 't YoungDynamic Fund. Het YDF maakt je we
reld groter. Ontdek zelf hoe spannend dat is en doe mee.' 
Robeco - maar ook KPN Tele
com, de Postbank en Radio 
538 - heeft een eigentijdse 
strategie bedacht om de 
jeugd aan zich te binden. Let· 
terlijk, want waar het op neer
komt is een langdurige greep 
in hun beurs. Leeftijd speelt 
kennelijk geen rol, het begint 
al bij twaalf jaar! 

Dat de tegenwoördige jeugd heel wat meer 
geld (naar schatting vjer miljard per jaar) te 
besteden heeft dan die van vroeger, is niets 
nieuws. Dat het vaderlandse bedrijfsleven 
jongeren beschouwt als een belangrijke 
afzetmarkt, mag evenmin een verrassing 
worden genoemd. Wél bijzonder zijn echter 
de recente projecten van een aantal vooraan
staande ondernemingen om die doelgroep 
'binnen te halen'. In het verleden draaide 
alles rond de prikkeling tot aankoop van 
bepaalde goederen, nu voeren inlijven bij 
beleggingsfondsen en zogenaamde ' life
style-concepten' de boventoon. Een dagje 
winkelen is niet meer genoeg. Je moet erbij 
horen, worden zoals bedrijven het willen. 
Samengevat komt dat hierop neer: je moet je 
geld blijven uitgeven. 
Het YoungDynamic Fund (YDF) van Robe-
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co is daar een voorbeeld van. Dit kersverse 
beleggingsfonds voor de jeugd werd - vol
gens de prospectus- opgericht om 'een bij
drage te leveren aan de educatie van een 
nieuwe generatie beleggers'. Op die educa
tie blijkt Robeco een interessante kijk te 
hebben! 
Op alle mogelijke manieren wordt jongeren 
duidelijk gemaakt, dat het ontzettend slim is 
om deel te nemen aan het YDF. Voor mini
maal vijfentwintig gulden kan dat al. 'En dat 
levert héél wat meer op dan een spaarreke
ning. Bovendien leer je wat beleggen in de 
praktijk inhoudt,' aldus het YDF-magazine. 
Of de jeugd YDF daarbij nu echt nodig 
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heeft, is overigens nog maar de vraag. Het 
YoungDynarnic is een beleggingsfonds, 
hetgeen wil zeggen dat de deelnemers géén 
directe invloed op het beleggingsbeleid heb
ben en slechts een deel van het fonds kopen. 
Het beleggen doet het fonds zelf wel. Naru 
eigen zeggen 'in bedrijven die herkenbam 
zijn voor de jeugd' , zoals Microsoft, Son) 
en Nokia. Niettemin is het volgens de YDF· 
filosofie 'belangrijk voor je toekomst om tij
dig met beleggen te beginnen' . Immers: 
'Moetje gaan zitten wachten tot je miljonaiJ 
bent?' Nee, natuurlijk niet. Daarom: 'Letl 
kick some bucks! ' 

YFD gebruikt Erik de Zwart als 
het voorbeeld van 'een 

wandelende jongensdroom' 

Iemand die precies weet hoe dat moet is Eril 
de Zwart, directeur van Radio 538 en ex· 
Veronica-coryfee. In het YDF-magazine 
vertelt De Zwart hoe rijk hij is geworden 
dankzij beleggingsfondsen. Ook legt hij uil 
hoe fijn het is om rijk te zijn en hoe hypo
criet om rijke mensen niet te waarderen. 
'Binnenkort ruil ik mijn Porsche 911 in voor 
een Mercedes Sport,' illustreert hij zijn 
succes. Vandaar dat YFD hem beschrijft ah 
'een wandelende jongensdroom' . 
Maar blijkbaar belangrijker dan het beleg· 
gen zelf is dat je een 'Young Dynamic' 
wordt. Onderdeel uitmaken van de Young· 
Dynamic World, daar draait het allemaal 
om. Om dat te bereiken moet je in de ogen 
van YDF bijvoorbeeld een Apple iMac, Vi· 
king-klapschaatsen en een Gazelle Boome· 
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rang-ligfiets kopen. Daarnaast is het beluis
teren van Radio 538 en vooral het surfen op 

de YDF-website onontbeerlijk. Pas als je dat 
allemaal doet, ben je een échte Young Dyna
mic. 
Ook het deze maand gestarte Yellow maakt 

geen geheim van wat jongeren met hun geld 
zouden moeten doen. Yellow is een geza
menlijk project van KPN Telecom, Radio 
538, de Postbank en The Music Factory 
(TMF) en presenteert zich als een 'lifestyle
concept' voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. 
Voor vijfentwintig gulden per jaar mogen zij 
zich die 'lifestyle' al aanmeten. Naast 'fun, 
muziek en uitgaan' biedt Yellow 'kortingen 
op producten en diensten van aansprekende 
merken en organisaties'. Die producten en 
diensten blijken met name te bestaan uit het 
aanbod van de genoemde bedrijven achter 
Yellow, inclusief regelrechte reclame-arti
kelen van Radio 538 en TMF. De 'lifestyle' 
van Yellow staat of valt dus met het kopen 
van diensten en producten bij de Yellow
firma's zelf. Om bij de club te horen moet je 
du mobiel bellen met Hi, kijken naar TMF, 
lui teren naar Radio 538 en ... beleggen in 
het nieuwe Easy Blue jongerenfonds van de 
Po tbank! 

'Welkom bij de club en 
wees zoals wij zijn', schreeuwen 

de bedrijven In feite 

Opvallend is de rol van telecommunicatie en 
media in de jongerenprojecten. Mobiel bel
len, computers, radio en TV bezetten een 
centrale plaats in het aanbod en 
dus in de gepropageerde le
vensstijl. Internet (in de vorm 
van het YellowNet en de 
YoungDynarnic Website) 
worden zelfs een absolute 
voorwaarde genoemd om een 
volwaardig 'lid' van de club 
te worden. Daarmee sluiten 
Yellow en YND naadloos aan 
bij de onderzoeksresultaten 
die het Amerikaanse recla-
roebureau Saatchi & Saatchi 

len met jongeren te communiceren en de 
toch al identiteitsgevoelige generatie - on

der het mom van een 'lifestyle-concept' of 
een word-snel-rijk-methode - voor lange 
tijd aan zich te binden. Want een 'lifestyle' 
is nu eenmaal niet iets waar je vandaag mee 
begint en morgen mee stopt. Dat geldt logi
scherwijs ook voor deelname aan een beleg
gingsfonds. 'Welkom bij de club en wees 
zoals wij zijn,' schreeuwen de bedrijven in 
feite. 
'Het YoungDynarnicFund is gewoon één 
grote reclame-campagne,' vindt Tonnie 
Vullings, lerares en moeder van twee op
groeiende kinderen. 'Dat beleggen is maar 
bijzaak, zo te zien; het gaat om de merkna
men,' stelt ze vast als ze het YDF
magazine doorbladert en voort
durend namen als Nike, Radio 
538 en Ápple tegenkomt. 'Ik 
vind het trouwens helemaal 
niet slecht dat je jongeren 
uitlegt wat beleggen is en hoe 
het in de praktijk werkt. Maar 
dan moet je ze ook fatsoen
lijk op de risico's wijzen 
en niet in zulke priegel
lettertjes onder aan de 

onlangs presenteerde. Vol- iMac gens deze enquête ziet de 
jeugd van nu de media als 
een verlengstuk van zich-
zelf. Zij surft op Internet 
voor informatie, communi-
ceen via GSM en e-mail, 
vermaakt zich met multime-
diale computergames en zapt 
een fragmentarische visie op 
de wereld bij elkaar. 
Het bedrijfsleven speelt daar nu 
du op in, door juist via die kana-

bladzijde. Als ouder mag je toch blij zijn als 
je kinderen wat geld op hun spaarrekening 

hebben staan.' 
Driek van Vught, binnenkort SP-Eerste
Kamerlid en zelf net 19 jaar geworden, vindt 
dat het bedrijfsleven hier een hoogst beden
kelijk doel nastreeft. 'Het bedrijfsleven wil 
dat de jeugd zich de normen en waarden van 
de commercie eigen maakt. Morele normen 
en waarden zijn ondergeschikt; het is in feite 
de ikke-ikke-ikke-cultuur die wordt gepro
pageerd. En daarbij worden de ouders dan 
ook nog eens als lastige obstakels afgeschil
derd. Er dreigt hier een levensgevaarlijke 
ontwikkeling voor de samenleving.' 
Yellow-directeur Harry Steenkamp begrijpt 
weinig van die kritiek: 'Hoezo gevaarUjk? 

We doen immers niets met alcohol 

en tabak ... ' • 



Een overschot van 16 miljard 

• 'Eigenlijk zou heel Neder
land blij moeten zijn, want het 
superdividend bewijst dat Uni· 
lever efficiënt is en dat is voor 
de werkgelegenheid het beste.' 
P. de Vries van de Vereniging 
Effectenbezitters in het NRC 
Handelsblad. 

SP'er Bert Copler overhandigt 500 gulden aan medewerkers 
van het dierenasiel 

We hebben het gewoon 
niet nodig,' vertelde 

Unilever-baas Tabaksblat over 
de 16 miljard gulden die het 
was- en voedingsmiddelencon
cern cadeau deed aan zijn aan
deelhouders. Unilever sloot de 
laatste zeven jaar 57 fabrieken 
in Europa en schrapte 11.000 
banen. Het gevolg is een over
schot aan geld dat groter is dan 
de begroting van menig ont
wikkelingsland en dat nu uitge
keerd is aan de aandeelhouders. 
Hoe denkt Nederland over dit 
genereuze 'superdividend'? 
Een kleine bloemlezing. 

• 'Het is kennelijk 'in' om 
banen te schrappen en aandeel· 
houders te plezieren. Aandeel
houderswaarde, daar dromen 11 

in de Raad van Bestuur 
Popconcert voor dierentehuis 's nachts van. 'Hans van der 

Windt, cao-onderhandelaar va1 
FNV Bondgenoten bij Unilever 

in het AD. 
S amen met het Alternatief 

Jongeren Platform (AJP) 
zamelde de SP in Leerdam 500 
gulden in voor de nieuwbouw 
van het plaatselijke dieren-

asiel. Het geld was bijeenge
bracht door het organiseren 
van een swingend benefietcon
cert, waar twee rockbands 
optraden. 

Een peperduur gat in de grond 

• 'Dat geld had besteed moe
ten worden aan versterking van 
de werkgelegenheid. Unilever 
had moeten investeren, vooral 
in Europa. Met overgemoti
veerde aandeelhouders en on
dergemoti veerde werknemers 
kan een bedrijf niet succesvol 
zijn.' G. Baltes, voorzitter van 
de Europese ondernemingsraad 
van Unilever in het Financieel 
Dagblad. 

e 'Waarom zouden we nog 
langer op dat geld blijven zit
ten?' Morris Tabaksblat, be

stuursvoorzitter van Unilever 
in de Volkskrant. 

De gemeente Drachten wil 
tientallen miljoenen 

steken In het opnieuw uitgra
ven van de jaren geleden 
gedempte Vaart. SP-fractie
voorzitter Frans Baron ziet 
niets In het plan. 'De hele 
beslultvorming Is ondemocra
tisch geweest. De commissie
vergadering in februari begon 
al met de mededeling dat er 
géén vragen beantwoord 
zouden worden. Ook zegt de 
gemeente dat er een repre
sentatieve enquête onder de 
bewoners Is gehouden over 
het project. Helemaal niet 
waar. Ze zijn alleen biJ men
sen langs geweest die zelf 
belang hebben biJ de uitgra
ving. Verder dreigt het finan
cieel een ramp te worden. 
Er was In januari al een 
tekort van 13,5 miljoen en 
de sanering van een oude 
vuilstort die onderdeel Is van 
het project, is wel heel goed
koop Ingeschat.' Onder de 
kop 'Hoe diep wordt het gat 
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van Drachten?' presenteerde 
de SP een goedkoper en aan
trekkelijker alternatlef In een 
krant die huls-aan-huls ver
spreid Is. Desondanks stem
de een meerderheld van de 
raad in met het prestlgeplan. 

• 'Aandeelhouders hebben 
principieel recht op een winst· 
uitkering.' J. Klaas sen, hoog ie· 
raar economie aan de Vrije 
Universiteit in het NRC Han

delsblad. 
e 'Het superdividend toont de 

perversiteit aan van hel 
hele aandeelhouders

AANMELDEN KANDIDATEN PARTIJBESTUUR 

0 p 1 mei komt het congres van de SP bijeen. Het congres 
kiest ten minste negen leden van het Partijbestuur, onder 

wie de voorzitter en de algemeen secretaris. De overige bestuur
ders worden jaarlijks vla de partijdistricten gekozen. 
SP-leden die zich verkiesbaar willen stellen voor een rechtstreeks 
lidmaatschap van het partijbestuur, kunnen zich tot 14 april mel
den, schriftelijk bij het partljsecretariaat. Kandidaten wordt ver
zocht kort aan te geven wie ze zijn, waarom ze zich verkiesbaar 
stellen en of ze zich aanmelden voor een bestuurslidmaatschap 
als zodanig of ook voor de functies van partijvoorzitter en; of 
algemeen secretaris. 
De kandidaten ontvangen bericht van ontvangst. Vervolgens 
wordt hun kandidatuur ter kennis gebracht aan de congresafge
vaardigden. Om gekozen te worden dient een kandidaat tenmin
ste 50 procent van de stemmen op het congres te halen. Bij meer 
kandidaten dan beschikbare plaatsen geldt dat degenen met de 
meeste stemmen gekozen zijn. 
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systeem. Die zestien 
miljard komt voort uit 
arbeid. Aandeelhouden 
hebben daar niets voor 
hoeven doen. In de 
huidige logica van het 
vrije ondernemerschap 
past dat wel. Het be
lang van werknemers 
telt niet, het gaat om 
het belang van de grote 
aandeelhouders: de 
ING-groep bijvoor
beeld, die bijna twee 
miljard krijgt.' Nico 

Schouten van het we
tenschappelijk bureau 
van de SP en 
mede-auteur van de 
'Atlas van de Macht'. 

-- _ _. ------------ ~ -- - -
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Hermans weg! 

OP 25 februari werd In perscentrum 
Nieuwspoort In Den Haag het start

sein gelost voor de HERMANS WEG! 
Club. Initiatiefnemer Drlek van Vugt 
reageert daarmee op de studiefinancie
ringsplannen van minister Hermans van 
Onderwijs. 'Superdriek' vindt dat Her
mans met niets nieuws komt en de stu
denten slechts 'een doekje voor het 
bloeden' te bieden heeft: En dat terwijl 
de minister wel toegeeft, dat het huidige 

~---~~ 
~~· \ 
~ - .:. 
~ .ST'O ~~ 

~~: ... ~'V 
Paas·vredesactiekamp: 

· · Volkei 

onderwijsbeleid fataal Is voor veel stu
denten. Daarom deelt de Hermans Weg! 
Club tienduizenden folders uit met daar
op tien concrete eisen die het onderwijs 
echt moeten verbeteren: het Hermans 
Weg! Plan. Het plan bestaat uit de vol
gende punten: de basisbeurs moet fors 
omhoog, de duur van de studiefinancie
ring moet worden verlengd, recht op 
studiefinanciering voor alle MBO'ers, 
kleinere klassen in het basis- en voortge
zet onderwijs, hogere lonen voor leraren, 
stop de fusiegolf, eerherstel voor de OV
jaarkaart, meer inspraak voor ouders en 
leerlingen, goede computers voor alle 
scholen en gratis onderwijs voor leder
een. 'Geen Japmiddelen meer, maar 
shock-therapie,' zegt Drlek van Vugt en 
nodigt ledereen uit om de tien eisen te 
onderschrijven. HIJ geeft Hermans tot 
begin van het volgende studiejaar de tijd 
om zijn beleid aan te passen. Doet hiJ 
dat niet dan volgen er acties. De boze 
club heeft een eigen website op Internet: 
http:/ jwww.sp.nl/hermans_weg_club 
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l!ililliflilllllilliiiMI RTL-presentator 

[over zwangere mannen] 'Het Is al 
zo erg dat vrouwen zwanger kunnen 
worden. ' 

bioloog, columnist 
Midas Dekkers 

'De man Is een erfelijke afwijking met 
kapsones.' 

Harold Pinter dramaturg en 
scenarioschrijver 

'Als Koerden In Irak of Iran wonen, 
noemen we hen vrijheidsstrijders. 
Wonen ze In Turkije, een NAVO-bondge
noot, dan noemen we hen terroristen. ' 

ex-minister en 
ex-leider van D66 

Hans van Mierlo 
'Macht weggeven die je nooit gehad 
hebt Is niet moeilijk. Helemaal als het 
andermans macht Is.' 

Prof. Kortmann Universiteit 
Nijmegen 

'De koningin is volstrekt vriJ om me
dedelingen te doen. Als een Kamerlid 
slim Is, had hiJ moeten zeggen: Majes
teit, welke consequentles verbindt u 
daaraan? Gaat u de wet op het refe
rendum tegenhouden? Maar zo zijn 
onze Kamerleden niet. Ze zijn onge
looflijk eerbiedig. Zeer vermakelijk om 
te zien hoe ze bulgen als lakeien als ze 
In de buurt van de koningin komen.' 

D66-minister 
van Volksgezondheid llliillilllilllillillll 

'Als je de reacties hoort op het ge
neesmlddelenvergoedlngssysteem, 
dan lijkt het alsof we de patiënten 
willen pakken. Terwijl het natuurlijk 
de bedoeling Is de Industrie tot prijs
dalingen te dwingen. Je hebt de pa
tiënt alleen even nodig om de fabri
kant onder druk te zetten.' 

Hans Dijkstal fractievoo rzitter 
van de W D 

' Ik ben een tussenpaus tot het tegen
deel Is gebleken.' 

Bronnen: Algemeen Dagblad, VARA-'lY, 
The Guardian, Tros-'lY, de Volkskrant 
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'Ik heb nooit aan enige car
rièreplanning gedaan,' zegt 
Remi Poppe. 'Altijd alleen 
gekeken naar wat Oe vond dat 
er moest gebeuren. Dat wa
ren meestal dingen waar ik 
me kwaad over maakte. Als 
klein joebie woonde ik vlak
bij de Rotterdamse haven. In 
die tijd brak de ene na de an
der havenstaking uit. Haven
.at~iders weigerden bijvoor-

30 

'.JCeld schepen met bananen uit 
Franco-Spanje te lossen. Als ik 
uit school kwam, was er altijd 
een enorme oploop op het 
plein. Politie op motorfietsen 
reed al knuppelend op de me
nigte in. Toen kwam bij mij bet 
ontwaken van hé. hier klopt 
iets niet. Ik kon daar als klein 
mannetje niets aan veranderen, 
maar ik was wel boos. Boven
dien baalde . ik ervan dat die 

TRIBUNE 3 • 19 MAART 199 9 

. .--.---~-- -------- -· .. ~ -~ 

De familie Poppe 
naar bed en onltwiiM 

te met de striJdlied .. 
ren op de Va.....,..lo. 
Opa Poppe stond 
de wieg van de amtbb 
narenbond. Oom 
pa was fanatiek 
communist en nn .. f!h 

ter van de SDirt4ICIIII 

bond. MIJ niet JfeJ~Ien 
dacht kleine Reml 
zocht gewapend 
de verrekljkar zijn 
toevlucht tot vogel
tjes, tufte In een 
Je op de oude M
fletste door de -
nog- frlsM natuur 
van de Botlek. Hoe 
een aseapiatja een 
van de bekendste 
socialisten In de 
Tweede Kamer ....... 





motorfietsen zonodig moesten 
crossen op het pleintje waar ik 
voetbalde.' 

Na de lagere school werkt Remi 
voor een tuiniersbedrijf en is 
daarna lakschrijver bij de Bijen
korf, waar hij prijskaartjes 
schrijft. Maar nog voor hij zee
man, kunstschilder en drukker 
wordt, moet hij in dienst. De 
stormbaan blijft hem bespaard. 
Hij krijgt een tasje pleisters en 
de mededeling dat hij de ko
mende maanden 'ziekenpa' zal 
zijn, en dat - als hij zich rustig 
houdt - er niks aan de hand is. 
'Ik was zo lastig dat ze me op 
zolder zetten. Lekker uit zicht. 
In de ziekenboeg had ik name
lijk een bordje gehangen met 
daarop: Van goed ijzer maak je 
geen spijkers en van goede men
sen geen soldaten. Elke dag 
haalde de commandant dat 
bordje van de muur. Maar ik had 
een voorraadje gemaakt, dus 
elke morgen als die man kwam 
hing er weer een nieuw. ' 

'Aanvankelijk kregen 
we op onze sodemieter 
van de arbeiders, maar 
dat werd snel anders' 

Als Remi begin jaren zestig in 
Vlaardingen terechtkomt, is de 
stank daar niet te harden. 'Wat 
maken ze hier?' vragen gasten 
wanneer Remi hen door de stad 
leidt. 'Hier maken ze geld, ' ant
woordt hij. Samen met anderen 
bij wie de stank ook de neus uit
komt, richt hij het Centraal Ac
tiecomité Rijnmond (CAR) op. 
De strijd voor een schonere 
Rijnmond begint met een stapel 
pamfletten aan de fabrieks
poorten. 'Aanvankelijk kregen 
we wel op onze sodemieter van 
die arbeiders . Zo van ga werken 
snotneus en je zit aan ons vre
ten! Maar dat werd snel anders . 
In tegenstelling tot andere mi
lieuclubs riepen wij niet het 
stinkt, de fabriek moet dicht 
maar: het is gevaarlijk en als het 
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mis gaat, sta jij vooraan. We 
koppelden de milieuproblema
tiek altijd aan arbeidsomstan
digheden. Dat werkte. Al snel 
kregen we informatie over het 
bedrijf van de jongens van de 
werkvloer zelf. Als er eens een 
ongeluk gebeurde, moesten die 
hotemetoten uit de directie een 
heel onderzoek uitvoeren naar 
de oorzaken, terwijl wij het na 
een half uur al wisten. Gewoon 
van de mensen die erbij ston
den.' 
Alles draait om de centen, leert 
Remi in een discussie met 
directeur Ronteltap van AKZO 
Zoutchemie. Om kleine lekka
ges in de fabriek te verhelpen, 
stelt Poppe voor de verschillen
de stukken pijp niet door flen
zen met elkaar te verbinden, 
maar ze aan elkaar te lassen. Of! 
the record geeft Ronteltap geeft 
hem het grootste gelijk van de 
wereld. 'Maar de aandeelhou
ders worden niet blij van zulke 
uitgaven. ' Bruin kan het wel 
trekken, maar heeft er niet zo
veel zin in. 
'Daar word je toch witverzie
kend heet van! Dat dingen die 
kunnen niet gebeuren omdat het 
een stel rijke stinkerds in de por
temonnee scheelt. ' Even lijkt 
Remi rood aan te lopen, dan 
schiet hij in de lach. 'Ik kan me 
om veel dingen kwaad maken, 
maar ik probeer er nuchter bij te 
blijven. En ook een beetje vro
lijk als het kan. Zolang je het in 
daden kan omzetten, is woede 
ook best lekker. En nodig. An
ders ben je niet op gang te bran
den en zeker niet te houden. An
deren motiveren kan je dan he
lemáál vergeten. ' 
De pioniers van de SP zijn in 
eerste instantie niet bijster 
gecharmeerd van het milieu
clubje waar de kleine Vlaardin
ger met de grote mond voorop 
loopt. Remi grijnst bij de herin
nering. 'Er was weer eens een 
stankgolf en wij wisten natuur
lijk veel eerder dan de directie 
wat er precies loos was. Een 
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KAMERADEN 
Wie zijn ze? 
Watbeweegt 
hen? 
De Tribune 
portretteert 
de mensen 
achter de SP
Kamerleden 

'Als er eens een 

ongeluk gebeur

de, moesten die 

hotemetoten uit 

de directie een 

heel onderzoek 

uitvoeren naar 

de oorzaken, 

terwijl wij het 

na een half uur 

al wisten. 

Gewoon van de 

mensen die erbij 

stonden.' 

van de leden van CAR heeft 
toen tegen de pers geroepen: 
Als er nou niet wat gedaan 
wordt, dan kunnen we de men
sen niet meer in de hand hou
den. In de Rode Tribune ver
scheen vervolgens een artikel 
over het 'laffe, kleinburgerlijke 
CAR' dat de mensen van de 
strijd zou afhouden terwijl ze 
klaargestoomd moesten wor
den voor de revolutie. Ik heb 
toen in een interview voor het 
volgende nummer haarfijn uit
gelegd hoe ik dacht over de 
relatie tussen milieu, economie 
en macht. Ineens was het goed. 
Op het oprichtingscangres van 
de SP in 1972 was ik zelfs als 
speciale gast aanwezig. Een 
dag later werd ik lid. ' 
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De Poppe-methode: 
binnenkomen via 

de achterdeur en je 
komst pas achteraf 

aankondigen 

Samen met ingenieur Wiel 
Senden zet Remi het Milieu
Alarmteam op. Via een gratis 
06-nummer stromen de mel
dingen van lozingstoutjes en 
andere stinkende praktijken 
binnen. Nu begint de jacht op 
de vervuilers pas goed. De 
Poppe-methode (kom binnen 
via de achterdeur en kondig je 
komst pas achteraf aan) werpt 
haar vruchten af. Afvalverwer
ker Zegwaard, die chemisch af
val met huisvuil vermengt, 
krijgt mede dankzij het duo 
Poppe & Senden enige tijd 
logies op staatskosten. Ook in 
de Vlaardingse gemeenteraad, 
waar hij bekend staat als 'de 
straatvechter' , weigert Rerni 
vergadertijger te worden. Hij 
blijft de boer op gaan om 

dumpen een deel van de 
op de trappen van het 
damse stadhuis. Een 
burgemeester Thomassen 
de opdracht de trappen met 
brandslang schoon te ~,_, , ..... -. 
In alle consternatie 
Remi het de spuitende 

briesende burgervader te 
pen. 'Ik zou het zo weer 
grijnst hij. 'Kamerlid of 
Als ik me in de Kamer ging 
dragen als Kamerlid zou 
partij mij er onmiddellijk 
moeten flikkeren. Ik geloof 
dat mijn werkwijze 
is. Ik heb nu wél meer 
lijkheden. Als je ergens 
is het Ojee, een Kamerlid 
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de deur, dat is schrikken. Dan 
gaan aan de voorkant deuren 
open waar .ik vroeger slinks 
omheen moest. Je moet natuur
lijk wel uitkijken, dat je niet in 
de luren gelegd wordt. Aan de 
achterdeur hoor je altijd nog 
het meest.' 
Een man met alleen lagere 
chool in de Tweede Kamer, dat 

kan toch niet? 'Waarom niet? 
Om na te kunnen denken hoef je 
niet op school te hebben geze
ten. Ik kon op school mijn aan
dacht er niet bijhouden, maar ik 
was niet dom. Ik zag overal din
gen waarvan ik dacht: daar 
moet ik bij wezen. Dus was ik 
vaak een dagje afwezig.' 

'Hoezo collega
Kamerleden? Doen we 
hetzelfde werk dan?' 

'Het is een apart wereldje in die 
Kamer,' constateert Remi . 'Ze 
noemen elkaar daar allemaal 
collega's. Ik krijg het mijn strot 
niet uit. Hoezo collega's? Doen 
we hetzelfde werk dan? Vrese
lijk amicaal is iedereen. Behal
ve tijdens de verkiezingel'). Ik 
merk dat sommige Kamerleden 
achter de microfoon heel andere 
dingen zeggen dan bij de koffie
automaat. Daar wijs ik ze ook 
op. Goh, zeg ik dan tegen zo' n 
Adri Duivesteijn (PvdA - red.), 
jij laat je ook een oor aan
naaien. Verdomme man, waar
om zeg je ja als je weet dat het 
niet goed is? Want hij is het met 
me eens dat de sociale huisves
ting overeind moet blijven, 
maar zegt dat die tijd voorbij is 
en dat we nu wat anders gaan 
doen. Hij wil roeiend met de 
troom mee nog het een en an-

der proberen te bereiken . Dui
ve teijn heeft niet de slechtste 
inzichten, maar hij zit bij de ver
keerde partij .' 
Remi ' conduitestaat als mi
lieudetective ten spijt, heeft 
GroenLinks de reputatie van 
milieupartij . 'Onzin,' protes
teert hij fel. 'Als een controle-

rend ambtenaar in de haven 
misstanden ontdekt bij het ont
smetten van scheepruimen 
waar hij geen zak aan kan doen, 
belt hij naar mij en niet Groen
Links. Als je bij alles wat je 
roept het woord milieu ge
bruikt, dan lijk je alleen milieu
partij . Maar ik ben GroenLinks 
nooit op een vuilstortplaats te
gengekomen.' 

'Minister van 
VROM? Ben je gek, 

daarvoor ben ik te veel 
een jongen van de 

koude grond' 

De SP-groei en het toekomst
perspectief zijn veelbelovend. 
Toch zit 'minister Poppe van 
VROM' er niet in. 'Ben je gek, 
daarvoor ben ik te veel een jon
gen van de koude grond. Mocht 
de SP ooit de mogelijkheid ge
boden worden zitting te nemen 
in de coalitie, dan moeten we 
ons ten eerste dezelfde vraag 
stellen die we in Oss en Schijn
del stelden toen we deelnamen 
aan het college: is er vooruit
gang te boeken? En zijn we 
daar sterk genoeg voor? Op het 
moment dat je door regerings
deelname dreigt te verzuipen, 
kijk naar D66, moet je het 
vooral niet doen. Dan zou je 
een goed middel , de oppositie, 
opgeven voor een slecht mid
del .' 
'We moeten zorgen dat we niet 
ongemerkt verworden tot be
stuurspartij. Dat gevaar bestaat 
bij elke hard groeiende partij. 
Maar we weten waar de gevaren 
schuilen. En dat scheelt. De bes
te manier om niet in die kuil te 
vallen, is altijd bij de mensen 
zijn. Ik ben pas bij wat boeren
families geweest. Achtendertig 
procent van de boeren in Neder
land leeft beneden de armoede
grens. Daar gaan we dus mee 
aan de slag. Als je die verhalen 
hebt gehoord, kan je nooit meer 
een lullig bestuurdertje worden. 
Want dan ben je kwaad.' • 

Verplicht stemmen 

V erbaasd hoorde ik 
Jan Marijllissen op 
TV zeggen, dat het 

tijd is om eens na te denken 
over stemplicht. Voorstander 
zijn voor het instellen van 
een stemplicht vind ik ge
vaarlijk. Je overschrijdt 
mijns inziens een grens en 
het tast de democratie aan . 
Het is juist aan de politici 
om de bevolking te enthou
siasmeren voor de politiek. 
Op zo'n manier dat een 
ieder zich ook betrokken 
voelt. De heren politici doen 
dit veel te weinig. In plaats 
hiervan laat men de emoties 
hoog oplopen bij een verkie
zing en gaat men met mod
der naar elkaar gooien. De
mocratie houdt voor mij een 
bepaalde vrijheid in. Dat 
betekent voor de gewone 
burger dat hij kan kiezen of 
hij wil stemmen. Democra
tie kun je door middel van 
een stemplicht niet afdwin
gen. Dat kostbare goed moet 
je verdienen. 

Broek op Langedijk 
L.J. Meijer 

Kinderarbeid 

D 
e SP-actie tegen 
kinderarbeid is een 
goedbedoelde lu

dieke actie, maar zoals 
altijd snijdt het zwaard aan 
twee kanten. Er zijn nogal 
wat arme kinderen zonder 
ouders en goede sociale 
voorzieningen zijn er in de 
landen met kinderarbeid 
niet. De beste manier om 
kinderarbeid te bestrijden is 
derhalve de Foster Parents
of de Novib-methode: eerst 
zorgen voor goede medi
sche en sociale voorzienin
gen . Als het kind niet meer 
mag werken om aan zijn 
levensbehoeften te voor
zien, zal het moeten gaan 
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stelen of de prostitutie in 
gaan. Uiteraard hebben 
kinderen het recht op leven, 

maar zonder eten komt er 
van dat léven ook niet veel 
terecht. 

Eindhoven 
Wally van Loon 

Revolutionair 

0 nder de kop 'De 
woorden uit de 
mond' las ik dat de 

schrijfster Mies Bouhuys 
Jezus een revolutionair vindt 
(Tribune januari). Hoewel ik 
geen gelovig iemand ben, 
wil ik hier iets aan toevoe
gen. In de Bijbel zijn meer 
revolutionairen te vinden, 
waar nooit een dominee zijn 
vingers aan gebrand heeft. 
Zo kan men in Jacobus 5-1 
lezen, dat de rijkdom van de 
rijken verrot is en hun goud 
en zilver verroest. En dat het 
door hen gekorte loon der 
werklieden roept tot in de 
oren van God. 

Den Haag 
H.C. Knoester 

Het jaar van de 
eeuw (2) 

V 
olgens Johan van de 
Wollenberg (Tribu
ne februari) begint 

het nieuwe millennium op 1 
januari 2001 om 0.00 uur. Hij 
heeft het echt mis. Het is heel 
simpel uit te leggen. Op de 
dag dat je wordt geboren, ga 
je metéén beginnen aan je 
eerste levensjaar. Een jaar 
later, op je eerste verjaardag 
begin je meteen aan je twee
de jaar, hoewel het nog een 
heel jaar duurt voordat je 
écht twee jaar bent. 1999 
hebben we al bereikt op 1 
januari jongstleden om 0.00 
uur. We zijn dus nu al bezig 
met het 2000-ste jaar. 

Oldenzaal 
Annemarie Barendsen 
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ONDERHANDELINGEN NU 
Sinds 24 maart is Nederland in oorlog. 

Dagelijks worden Servië en Montenegro gebombardeerd 
door de NAVO, met instemming van de Nederlandse 
regering. Gelijktijdig voltrekt zich in Kosovo voor het oog 
van de wereld een ongekende humanitaire ramp. 

Sinds het begin van deze oorlog zien we dat 

de situatie steeds verder uit de hand loopt. 

We zijn verstrikt in een onbeheersbare keten van actie 
en reactie, van geweld en nog meer geweld. Er dreigt 
een catastrofale Balkan-brand die alle kanten kan 
uitslaan en nog veel meer slachtoffers zal eisen. Wat 
niemand wil staat wél te gebeuren. 

Ik vind daarom dat de Nederlandse regering 

haar opstelling moet veranderen. 

De bombardementen moeten nu stoppen en de Servische 
troepen moeten nu terug in de kazernes. Er moeten 
nieuwe, open onderhandelingen komen tussen de 
strijdende partijen. Dan kan een internationale 
vredesmacht snel naar Kosovo en kunnen de vluchtelingen 
terug naar huis. Zo lang dat nog niet geregeld is, moeten 
de slachtoffers van de oorlog onmiddellijk doeltreffende 
humanitaire steun krijgen van de internationale 
gemeenschap. 

Graag wil ik weten of u het daarmee eens 

bent, net als de mensen die deze oproep mee 
ondertekenen. 

Ik zie uw reactie met spanning tegemoet. Misschien heeft 
u nog andere voorstellen hoe we een einde kunnen maken 
aan de oorlog, de escalatie van geweld en de menselijke 
tragedie op de Balkan. Ik zou het zeer op prijs stellen als u 
mij dat laat weten. 

Stuur uw reactie naar: 
Jan Marijnissen, postbus 20018, 2500 EA Den Haag. 
Faxen kan ook: (01 0) 243 55 66. En een e-mail stuurt u 
naar jan.marijnissen@sp.nl. 

Help de slachtoffers van de oorlog. 

Ik wil u ook oproepen een steentje bij te dragen aan de 
noodzakelijke hulp voor de vluchtelingen uit Kosovo. U 
kunt uw bijdrage overmaken op giro 555 van de 
Samenwerkende Hulporganisaties onder vermelding van 
'Hulp vluchtelingen Kosovo'. Alle beetjes helpen. 
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STOP DE BOMMEN 
OP DE BALKAN 

ONDERHANDELINGEN · NU 
Sinds 24 maart is Nederland in oorlog. 

Dagelijks worden Servië en Montenegro gebombardeerd door de NAVO, met instemming van de Nederlandse 
regering. Gelijktijdig voltrekt zich in Kosovo voor het oog van de wereld een ongekende humanitaire ramp. 

Na enkele weken oorlog zien we dat de situatie steeds verder uit de hand loopt. 

We zijn verstrikt in een onbeheersbare keten van actie en reactie, van geweld en nog meer geweld. Er dreigt een 
catastrofale Balkan-brand die alle kanten kan uitslaan en nog veel meer slachtoffers zal eisen. Wat niemand wil 
staat wél te gebeuren. 

Ik vind daarom dat de Nederlandse regering haar opstelling moet veranderen. 

De bombardementen moeten nu stoppen en de Servische troepen moeten nu terug in de kazernes. Er moeten 
nieuwe, open onderhandelingen komen tussen de strijdende partijen. Dan kan een internationale vredesmacht snel 
naar Kosovo en kunnen de vluchtelingen terug naar huis. Zo lang dat nog niet geregeld is, moeten de slachtoffers 
van de oorlog onmiddellijk doeltreffende humanitaire steun krijgen van de internationale gemeenschap. 

Help de slachtoffers van de oorlog. 

Ik wil u ook oproepen een steentje bij te dragen aan de noodzakelijke hulp voor de vluchtelingen uit Kosovo. 
U kunt uw bijdrage overmaken op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties onder vermelding van 
'Hulp vluchtelingen Kosovo'. Alle beetjes helpen. 

M~~~~ 
itter Tweede-Kamerfractie SP 

Wat kunt u doen? 
Kopieëer eerst deze brief 5 maal en stuur hem naar vrienden en bekenden 

2 Onderteken daarná dit origineel en stuur dat naar Jan Marijnissen, Vijverhofstraat 65, 3032 SC 
Rotterdam, of per fax naar: 010-2435566 

3 De SP zal alle brieven verzamelen, bundelen en namens u allen aanbieden aan de Nederlandse 
regering. We rekenen op tienduizenden exemplaren! 

Naam: 

Plaats: 

Handtekening: 

Gebruik de achterzijde voor eventuele opmerkingen, reacties of ideeën over hoe we deze oorlog kunnen stoppen! 
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Ketting tegen 
bommen 

Alles went. Zelfs oorlog, zo lijkt het. 
Na een paar weken ga je bijna verge

ten hoe ongekend wreed de verdrij

ving van de Albanezen uit Kosovo is. 

Hoe gruwelijk de NAVO-bombardemen

ten op Joegoslavië. Hoe het hele 

conflict niets dan verliezers oplevert, 

of- erger nog - wellicht slechts 

Milosevic als winnaar. In deze Tribune 

uitvoerig verslag van het 'Beter dan 
bommen'-debat in de Rode Hoed, 

waar- in tegenstelling tot de Tweede 
Kamer - wél gesproken kon worden 

over alternatieven. 

En de roep van Pie

~er Varekamp om 
grootscheepse hulp

acties, ook in de 

media. Zijn wens is 

Hennan Beekers, deels al vervuld. 

hoofdredacteur Van meet af aan 

bracht de SP naar 

voren, dat bombardementen de 

situatie slechts verergeren en dat 

alleen onderhandelingen een uitweg 

bieden . In de landelijke kranten 

vroeg Jan Marijnissen de lezers zijn 

oproep aan de regering ·te steunen 

om het oorlogspad te verlaten (zie 

hiernaast) . Dezelfde oproep ontvangt 

u bij deze Tribune als kettingbrief. 

Ik doe een beroep op u daarmee 

aan de slag te gaan in uw kennissen

kring. Zodat we, tegen de oorlogs

gekte in, het gezond verstand kun

nen laten zegevieren . 

nieuwsblad van de Socialistische Partij , jaargang 35 nr 23aprl11999 

6 In de Tweede K amer stond de SP al 

leen in haar afwijzing van de 
N AVO-aanval op Joegoslavië. In het 

Beter dan Bommen-debat dat de partij 

organiseerde een week nadat de at=bo .... 

eerste bommen vielen, bleek 
echter een keur aan deskun

digen die visie te delen. 

12 
Aan instellingen die zich ermee 

bemoeien, ontbreekt het niet in 

de wereld van de banenplannen 

en scholingsinü iatieven. Wel aan deugdelij 

ke controle en verstand van zaken. 

16 

Een blik achter de scher

men van de Eindhovense 
Evenementenpoot 

'Af en toe was het behoorlij k ge

nant: een paar weldoorvoede j on

gens uit het Westen, die vastleg

gen hoe hongerende mensen liggen 

dood te gaan. ' Televisiejournalist 
Pieter Varekamp f ilmde de meest 

verschrikkelijke taferelen. En hij 

was één van de drijvende krachten 

achter de massale hulpactie Eén 
voor Afrika. 

18 'Al s in het Europarlement nie

mand is die de tweedeling aan
klaagt, de winsthonger en de 

uitholling van de democratie, dan kan men 
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straffeloos doorgaan'. Erik 

M eijer wordt na 10 juni de 

broodnodige waakhond van 
de SP in Europa. 

2 4 Twee j aar lang was Bert Vos

kuil van tijd tot tijd één met de 

daklozen van Haarlem. In het 

boek Dakloos schreef hij zijn ervaringen 

tussen de 'weggooimensen' op. In de Tri

bune geeft hij een samenvatting. 

2 6 
Zijn eerste 

K amerde

bat ging 
over K osovo. Ook nu 

beheerst Kosovo de 

agenda van SP-Kamerlid Harry van Bom
mel. Deel twee van de serie over de 'Kamer

genoten' van de SP. 
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Ook rijksmiljoenen 
voor paaien IOC'ers 

N ee, de overheid gaf geen 
miljoenen uit om de gunst 

van IOC-leden te winnen, ant
woordde staatssecretaris Vlieg
enthart op vragen van Agnes 
Kant over de gang van zaken 
rond de Olympische kandida
tuur van Amsterdam. Volgens 
Kant is dat antwoord onjuist. 
Ze krijgt daarin steun van De 
Volkskrant, die uit het archief 
van stichting Olympische Spe
len Amsterdam tal van voor
beelden publiceerde over de 
actieve betrokkenheid van het 
ministerie van Buitenlandse 
Zaken. In totaal kostte de po
ging om de Spelen naar Am
sterdam te halen 21 ,5 miljoen, 
waarvan 5,7 miljoen is betaald 
door het Rijk. Vliegenthart 
moet de vragen van Kant nu 
opnieuw beantwoorden. 

4 

Duidelijkheid voor 
ex-dwangarbeiders 

M inister Borst heeft 
. beloofd dat ze de 

Duitse regering om uit
sluitsel zal vragen over de 
positie van Nederlandse 
ex-dwangarbeiders uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
Ze deed die toezegging 
op verzoek van de SP. Nu 
bedrijven en de Duitse 
overheid een fonds voor 
schadevergoeding heb
ben opgezet, is het vol
gens de SP zaak om zo 
snel mogelijk uit te zoe
ken of en in hoeverre 
Nederlanders daar aan
spraak op kunnen maken. 
Hierbij is haast geboden, 
want op 13 mei verjaren 
individuele vorderingen 
tegen de Duitse staat en 
bedrijven. Borst zal de 
Kamer vóórdien inlichten. 

Het Binnenhof 

Een echte oplossing komt uit een diplomatiek offensief 

N iemand ter wereld zal 
zonder getroffen te wor

den kunnen kijken naar de 
beelden van de wanhoop, de 
vertwijfeling van de honderd
duizenden die verjaagd wor
den uit het gebied waar ze 
thuis zijn,' stelde Jan Marij
nissen in het Kamerdebat na 
twee weken oorlog in Joego
slavië. 'Dan komt onvermijde
lijk de vraag of dit door de 
NAVO niet te voorzien was 
geweest.' 
In het dilemma wáár de vluch
telingen het beste opgevan
gen kunnen worden, steunde 
de SP-fractievoorzitter het 
regeringsstandpunt dat op
vang in de regio het beste is. 
'Anders krijgt Milosevic via 
een omweg alsnog zijn zin.' 
Marijnissen benadrukte dat 
de inzet van de SP is dat alle 
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mensen die nu uit Kosovo 
verdreven zijn, er uiteindelijk 
terugkeren. Maar de weg om 
dat te bereiken is die van 
het overleg. 'De Nederlandse 
regering, de NAVO, wie dan 
ook, moet alles op alles zet
ten voor een diplomatiek 
offensief. 'Daarbij zal de 
NAVO moeten aanbieden de 
bombardementen te stoppen. 
En Milosovic moet de legers 
terugtrekken, de kazernes in 
en Kosovo uit.' 
Marijnissen veroordeelde 
verder met klem het NAVO
voornemen om gerichte 
aanvallen uit te gaan voeren 
op de Joegoslavische media.' 
Dat is een gevaarlijke vorm 
van verder escalatie.' 
Na het eerste 'Beter dan 
bommen'-debat in Amsterdam 
(zie het verslag op de volgen-
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de pagina's) heeft de SP ook 
in Rotterdam, Utrecht en 
andere plaatsen haar stand. 
punt besproken met leden en 
andere belangstellenden. De 
advertentie op bladzijde 2 
van deze Tribune is ook 
geplaatst in de landelijke 
dagbladen. Kamerlid Harry 
van Bommel sprak op de 
manifestatie tegen de oorlog 
op 11 april in Amsterdam. De 
demonstratieve tocht die 
gepland was na de manifesta. 
tie, werd tot tevredenheid van 
Van Bommel afgelast uit vrees 
dat aanhangers van Milosevic 
de boventoon zouden voeren. 

Actiegroep komt op 
voor gehandicapte 

schoolverlaters 

0 p initiatief van Agnes 
Kant hebben ouders en 

verzorgers van gehandicapte 
schoolverlaters hun krachten 
gebundeld in een landelijke 
actiegroep die pleit voor uit
breiding van de dagopvang
voorzieningen. Verstandelijk 
gehandicapte jongeren kunnen. 
naar school tot ze ongeveer 20 
jaar zijn. Daarna zouden ze een 
plaats moeten krijgen op een 
dagopvang-instelling. Maar die 
plaats is er heel vaak niet, en 
dat heeft grote gevolgen: de 
aangeleerde vaardigheden gaan 
verloren, de druk op de ouders 
wordt enorm zwaar en er treedt 
verveling op, waardoor 
gedragsproblemen toenemen. 
In brieven die ouders hierover 
naar de Kamer stuurden, is 
sprake van wachtlijsten van vijf 
jaar en langer. Om daar wat aan 
te doen, gaat het actiecomité de 
ervaringen bundelen in zwart
boek dat op 15 juni samen met 
veel ondersteunende handteke
ningen demonstratief wordt 
aangeboden aan de landelijke 
politiek. 
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Omstreden zo,gabonnementen worden verboden 

De regering gaat zorgverze

keraars verbieden oude
ren te paaien met zogenaamde 

zorgabonnementen. Dit is de 

uitkomst van een spoeddebat 
dat onlangs op aandringen SP

Kamerlid Agnes Kant werd 

gehouden. Door grote tekorten 
en wacht lijsten hebben oude

ren niet langer de garantie dat 
Agnes Kant 

Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) is iedere Nederlander 
echter at" verzekerd voor de 

verstrekkingen uit de ouderen

pakketten. 'Collectieve voor
zieningen als de AWBZ moe

ten voor iedereen in gel ijke 

mate toegankelijk zijn,' zegt 

Kant, 'Dat mensen er nog eens 

extra voor moeten betalen, is 

ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

Zorgverzekeraars spelen handig in op die 
ang t door zorg- en dienstverlenings

abonnementen te verkopen die directe 

tijdelijke opname in een verzorgingstehuis 

garanderen of thuiszorg binnen 24 uur. 
Het Groningse ziekenfonds RZG bijvoor

beeld heeft al zevenduizend van dergelijke 

abonnementen verkocht. Via de A lgemene 

Bovendien ••• 
1 heeft Reml Poppe opheldering 

gevraagd over de Import In Neder

land van gevaarlijke afyal (bestrij

dingsmiddelen) uit Nieuw Zeeland; 

1 wil Harry van Bommel dat het 

succesvolle Piramideproject wordt 

voortgezet en liefst uitgebreid. De 

ervaringen met het project tegen het 

ontstaan van onderwijsachterstan

den zijn uitstekend. Toch wordt het 

nu beëindigd, waardoor onder andere 

In Vroomshoop een peuterspeelzaal 

gesloten moet worden; 

1 vindt Jan de Wit het een slecht 

Idee van staatssecretaris Hooger

vorst om alle bijstandsmoeders, 

ongeacht de leeftijd van de kinde

ren, een (deeltljds)-arbeldspllcht op 

te leggen. Helemaal omdat uit on

derzoek Is gebleken dat solllcltatle

pllchtlge bijstandsmoeders nauwe

lijks aan het werk komen; 
1 vroeg Harry van Bommel ophelde

ring over het declaratiegedrag van 

het bestuur van de stichting Katho

llek Onderwijs Roermond, dat van 

de 150.000 gulden stlmulerings

bljdrage van het ministerie van 

onderwijs 130.000 gulden besteed

de aan onkostenvergoeding voor de 

bestuursleden. 

onaanvaardbaar. Het is van tweeën een. Of 

de zorggarantie kan niet worden gegeven, 

dan is er sprake van bedrog. Of die garan

tie wordt wel gegeven en dan is er sprake 

van voorrangszorg.' De visie van Kant 

werd Kamerbreed ondersteund. Ook 

staatssecretaris Vliegenthart verwierp de 
zorggarantie en zegde de Kamer toe in 

mei met voorstellen te komen voor actie 

ertegen. 

Herhaling asbestdrama 
dreigt in betonindustrie 

Duizenden werknemers in Nederland 

worden dagelijks blootgesteld aan 

minuscule kankerverwekkende kwarts

deeltjes. Vooral werknemers In de beton

industrie lopen hierdoor risico, maar ook 
schoonmakers in de betonbedrijven en 

bouwvakkers. Hoe meer stof wordt Inge

ademd, des te groter Is de kans op kan

ker. Dat blijkt uit 

een geheim rap

port van de Bond 

van fabrikanten 
van Betonproduk

ten in Nederland 
(BFBN) dat open

baar gemaakt 

werd door de 
CNV Bedrijven-

Jan de Wit 

bond Nu de gevaren op tafel liggen, 

hebben de werkgevers In de betonindus

trie zich bereid verklaard tot overleg met 

vakbonden. De SP-fractie In de Tweede 

Kamer wiJ daar niet op wachten. Kamer

lid Jan de Wit: 'De overheid moet direct 

maatregelen treffen om de risico's tot 

het uiterste te beperken. Een herhaling 
van het asbestdrama, dat nog tiendui

zenden slachtoffers gaat kosten doordat 

het materlaai te laat verboden is, moet 

kost wat kost worden voorkomen'. 
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MAftiJNISSEN 
In oorlog 

Ons land is sinds een aantal weken 

in oorlog. Onder leiding van de VS is 

het NAVO-bondgenootschap een oor
log begonnen waarvan het begin 

simpel was, maar de beëindiging heel 

moeilijk zal zijn. 
Intussen heeft de NAVO precies het 

tegendeel bereikt van wat ze wilde. 

• Een humanitaire ramp voorkomen. 

Het tegendeel is gebeurd. De bom

bardementen hebben als een aanja

ger gewerkt en de zuivering van 

Kosovo dichterbij gebracht met een 

tragedie als gevolg. 

Trouwens, waarom 
was er niets gere

geld voor de hon

derdduizenden 
vluchtelingen? Zes 

miljard dollar voor 
bommen en grana- Jan Marijnissen, 
ten en niemand die fractievoorzitter SP 

- ondanks alle 

waarschuwingen - op het idee kwam 

opvang te regelen? 

• Milosevic isoleren en breken. Het 

tegendeel is gebeurd. Hij is onder zijn 

bevolking populairder dan ooit. 

• De stabiliteit in de regio herstellen . 
Het tegendeel is gebeurd. Groeiende 
spanningen in de hele regio; in Mon

tenegro, Albanië, Macedonië, Bosnië. 

• De wereldorde handhaven. Het 
tegendeel is gebeurd. Rusland heeft 

onomwonden partij gekozen voor de 

Serven en dreigt nu met een militaire 

reactie. En de VN en de Veiligheids

raad - het enige forum waar dit soort 

conflicten besproken kunnen worden 
- staan geheel buiten spel. 
De NAVO-actie is ol ie op het vuur 

gebleken. Wie moet er met deze 

oorlog winnen, met welke uitkomst en 

tegen welke prijs? Wie gaat er na de 

escalatie zorgen voor de deëscalatie? 

Het is verbazingwekkend dat de hele 

Kamer, inclusief Groenlinks, deze 

sprong in het duister van de NAVO 

heeft gesteund en dat nog steeds 

doet. 

Velen hebben mij laten weten blij te 

zijn dat de SP de moed heeft gehad 

een ander geluid te laten horen . Ik 

ben het met hen eens. 
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'Er is altijd een alterna· 

tief voor bombarderen, 

namelijk niet bombar

deren,' aldus SP-Kamer

lid Harry van Bommel. 

'Vanavond voeren we 

hier het debat over dat alternatief, omdat dat niet 

gebeurt in de Tweede Kamer. Daar wilde men pas 

debatteren over de Kosovo-crisis toen de eerste 

bommen vielen. En dan discussieert men nu over 

de vraag of er naast vliegtuigen en raketten ook 

grondtroepen gestuurd moeten worden. Niet over 

alternatieven voor oorlog.' 
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De Rode Hoed, de voormalige schuilker 
aan de Keizersgracht in Amsterdam, zit a 
deze 31 ste maart tjokvol. Een week na ht 
begin van de NAVO-acties tegen Joegosl1 
vië zijn ruim tweehonderd mensen bijeet 
gekomen voor het 'Beter dan bomme[ 
debat', georganiseerd door de SP. Dat ~ 

deze avond enige afstand genomen word 
tot de bommen-waan van de dag, leve: 
meteen verrassende uitspraken op van d 
deskundigen die het panel bevolken. 
Zo zegt Rob de Wijk, defensie-speciali 
van Instituut Clingendael en dezer dagcr 
vaste gast bij NOVA: 'De regering heeft u 

de kwestie-Kosovo geen advies gevraag, 
aan Clingendael. Had ze dat wel gedaan i 
een vroeg stadium, dan had ik een analy 
gemaakt van de ~ituatie ter plekke, van & 
wijze waarop de Serviërs en het Uü 
optreden en de geschiedenis van het con 
flict. Op grond van die analyse zou ik tot ~ 
conclusie. zijn gekomen dat het destijdsnif 
verantwoord was om te dreigen met mili· 
tair geweld. Want als je dreigt met geweld 

moet je u 
woord vo1 
volledig 
hebben ge 
zou zijn. 
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moet je uiteindelijk ook de daad bij het 
woord voegen. Anders word je natuurlijk 
volledig ongeloofwaardig. Veel mensen 
hebben gehoopt dat dreigen wel voldoende 
zou zijn. Dat er iets verschrikkelijks zou 
kunnen gebeuren, dat de dreigementen 
waargemaakt zouden moeten worden, dat 
i in de besluitvorming niet meegenomen.' 
Leon Wecke, polemoloog, oud-directeur 
van het Studiecentrum voor Vredesvraag
tukken KU Nijmegen en geregelde gast 

bij Net 5, heeft een al even vernietigend 
oordeel over de NAVO-eis aan Milosevic 
om het akkoord van Rambouillet te teke
nen: 'Men had Servië niet moeten confron
teren met een bijna volledig dictaat. Geen 
enkel staatshoofd ter wereld zou een ak
koord met zulke bepalingen ondertekend 
hebben. In feite staat erin dat hij Kosovo 
kwijt is. Men kon van tevoren weten dat hij 
dat niet zou ondertekenen. Net zo goed als 
men van tevoren kon weten dat bombarde
ren tegen een man als Milosevic niet zou 
helpen. Men had ook van tevoren kunnen 

weten dat er grondtroepen nodig zouden 
zijn. En men wist van tevoren dat men die 
niet ter beschikking zou stellen.' 
Margreet Aalhers van Vrouwen voor Vre
de: 'Wij zijn principieel tegen geweld. Er 
zijn ook zoveel andere mogelijkheden. 
Net zoals hetjaren kost om een leger op te 
bouwen, moeten echter ook de alternatie
ven opgebouwd worden. Dat kost aan
dacht, geld, denkkracht en mensen. Die 
mensen zijn er wel, maar de faciliteiten 
zijn zo gering dat het al fantastisch is hoe
veel de vredesbeweging bereikt heeft. 
Maar de processen die aan de gang waren, 
zijn nu allemaal kapot gemaakt. Ook heel 
veel mensen hier in Nederland treuren nu 
om hun vrienden met wie ze de laatste ja
ren · hebben samengewerkt om iets op te 
bouwen.' 
De bron van conflicten als rond Kosovo 
ligt ook volgens Wecke niet in etnische of 
religieuze verschillen tussen mensen. 'De 
oorzaak is dat politici die scheidslijnen ge
bruiken in hun machtspelletjes!' Applaus. 
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'De NAVO-aanvallen op 
Joegoslavië zijn onrechtmatig én 

onverantwoord' 

Kamerlid Harry van Bommel mag nog eens 
precies uit de doeken te doen waarom zijn 
partij zich als enige keerde tegen de NAVO
aanval op Joegoslavië. 'Wij verzetten ons in 
oktober al tegen het dreigen met lucht
aanvallen en nu ook tegen de uüvoering 
daarvan, omdat wij van mening zijn dat die 
aanvallen zowel onrechtmatig als onverant
woord zijn. Onrechtmatig omdat er geen 
resolutie van de Veiligheidsraad aan ten 
grondslag ligt. Dat is meer dan een juridi
sche puntje. Je ondermijnt de hele Verenig
de Naties als je je daar niet aan houdt. En de 
actie is onverantwoord omdat - zoals wij 
van meet af aan vreesden - de situatie voor 
de vluchtelingen niet verbetert, maar juist 
verslechtert door de bombardementen, en 
wel in hoog tempo. Daarnaast dreigt een 
escalatie van geweld naar Montenegro, 
mogelijk naar Macedonië, naar Bosnië, naar 

7 



Albanië. De hele regio staat nu onder span
ning, evenals de relatie met Rusland. Een 
ander probleem is dat de luchtaanvallen 
door het bevrijdingsleger van Kosovo wor
den opgevat als praktische steun voor hun 
strijd, voor afscheiding van Servië. En dat 
het bevrijdingsleger daarom ook de strijd 
zou verhevigen. ' 
Ramses Wessel van de vakgroep Internatio
naal Recht van de Universiteit Utrecht komt 
het panel versterken. De jurist is vertraagd 
door files van oranje-fans, maar mag nu 
meteen reageren op Van Bommels stelling 
dat de NAVO-actie onrechtmatig is. 'Daar 
ben ik het helemaal mee eens. Volgens het 
Handvest van de Verenigde Naties zijn er 
maar twee uitzonderingen op het gewelds
verbod. De ene is zelfverdediging en daar is 
in dit geval geen sprake van. De tweede is 
dat de Veiligheidsraad het geweld zelf auto
riseert. Ook dat is niet het geval, als je de 
drie VN-besluiten over Kosovo van afgelo
penjaar erop naleest. Geweld mag pas in al
lerlaatste instantie gebruikt worden, als alle 
andere mogelijkheden zijn uitgeput. En dan 
alleen nog op basis van een uitdrukkelijk 
besluit van de Veiligheidsraad.' 
Op het tegenargument dat Rusland en China 
met hun vetorecht zo'n besluit tot sint-jutte
mis kunnen blokkeren, zegt Wessel: 'De 
Veiligheidsraad is wel vaker verlamd ge
weest door dat vetorecht. Maar dit is het sys
teem waarvoor we destijds gekozen hebben. 
Bewust is ingebouwd dat die vijf permanen
te leden vóór moeten stemmen. Om nieuwe, 
grote spanningen in de wereld te vermijden. 
Je kan als wereldgemeenschap besluiten dit 
systeem overboord te gooien, maar dat is 
heel zorgvuldig tot stand gebracht om het 
geweld niet meer in handen van staten te 
laten, maar om het monopoliseren bij de 
Veiligheidsraad.' 
Margreet Aalbers: 'We moeten niet spotten 
met de regeltjes van de VN. Het is het enige 
wat we hebben en ze zijn verankerd in onze 
Grondwet!' 

Een 'schone oorlog', met feilloze 
bommen en zonder 

slachtoffers, is een fabeltje 

Gespreksleider en journalist Karel Glastra 
van Loon heeft ondertussen al lang te kam
pen met oplopende emoties in de zaal. 
Vredesactivisten, juristen, Serven en andere 
bezoekers van zeer jong tot zeer oud kunnen 
slechts met grote moeite overtuigd worden 
met hun inbreng te wachten tot na de pauze. 

8 

'Men heeft het 
plaatje van een schone 

oorlog nodig om het 
geweld te 

rechtvaardigen' 
Dan mag een Servische vrouw, die zich 
dagelijks inzet voor de weeskinderen in haar 
land, eindelijk haar beklag doen. 'Vijfen
veertigjaar is er vreedzaam samengeleefd in 
Joegoslavië. Plotseling stopten de Verenig
de Staten en het IMF alle hulp. Er moesten 
eerst verkiezingen komen in alle zes de 
republieken. De CIA voorspelde een bloedi
ge burgeroorlog, maar dat was kennelijk de 
bedoeling. Verdeel en heers! Toen Kroatië 
zich afscheidde, werd het meteen door 
Duitsland erkend. Waar was de internationa
le reactie toen 600.000 Serven uit Kroatië 
verdreven werden in 1995? Ik zamel hier al 
jaren geld in voor de weeskinderen, maar als 
mensen nu horen dat het om Servische kin
deren gaat, trekken ze hun steun in ... ' 
Een jongeman: 'Als de NAVO-actie in strijd 
is met het internationaal recht, zijn Clinton 
en Kok dan geen oorlogsmisdadigers? ' 
Een vrouw klaagt de selectieve verontwaar
diging in het Westen aan: 'Wij werken aan 
Europese eenwording, maar we schrijven 
het Oosten juist voor om op te splitsen. De 

TRIBUNE 4 • 23 APRIL 1999 

Koerdische PKK noemen we terroristen, 
maar het UCK vrijheidsstrijders. Het is de 
hypocrisie ten top! ' 
Een rechten-studente wijst erop dat volgens 
het Verdrag van Wenen een verdrag dat 
gesloten wordt onder dreiging van geweld 
nietig is. Ramses Wessel bevestigt dat. 'Ook 
in Nederland is een verdrag met pistool op je 
hoofd ongeldig. Maar ook niet-juridisch 
gezien, is een handtekening die vol onwil 
gezet is, toch niks waard.' Van Bommel: 'Er 
is in Rambouillet helemaal niet onderhan· 
deld met de Serviërs. ' 
En iedereen is het erover eens dat het beeld 
van een 'schone oorlog', met feilloze 'slim· 
me bommen' en zonder burgerslachtoffers, 
een fabeltje is. 'Dat beeld werd ons ook 
voorgehouden tijdens de Golfoorlog,' zegt 
De Wijk. 'Achteraf bleek echter dat bij 
90 procent van de bombardementen hele 
maal geen precisiebommen werden ge· 
bruikt, maar gewoon domme bommen die je 
uit een vliegtuig werpt. ' 
Aalbers: 'En dan zegt Clinton: We schieten 
niet op het Joegoslavische volk, we schieten 
alleen maar op de instituties van Milosevic. 
Wat denkt ie, dat de mensen even opzij gaan 
staan?' 
'Men heeft het plaatje van de schone oorlog 
nodig om het geweld te rechtvaardigen,' 
concludeert Wecke. 

'Te gek dat generaals, die hier 
toch verstand van moeten 

hebben, in die fuik zwemmen' 

Hooguit twee mensen nemen het deze avond 
op voor de NAVO-bombardementen. Dat 
maakt de vraag des te klemmender: 
had er dan moeten gebeuren? 
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Volgens Rob de Wijk is er sowieso te veel 
optimisme over 'de maakbaarheid van de 
amenleving' op internationaal niveau. 'We 

kunnen in ons eigen land niet eens het zin
loos geweld aanpakken. Zo moeten we ook 
niet denken dat we ieder conflict in de 
wereld kunnen oplossen.' Evenals de man 
van Clingendael vindt polemoloog Wecke 
dat er veel te weinig politieke aandacht is 
voor preventie. Voor geduldige diplomatie 
en economische en politieke maatregelen 
waarmee je conflicten kunt helpen voorko
men. 'Maar dat betaalt zich niet duidelijk,' 
zegt Wecke. 'Je kunt nooit beweren dat 
dankzij het feit dat wij een economisch of 
politiek offer hebben gebracht, een crisis 
niet is uitgebroken. Pas als CNN iets brengt 
dat er uitziet als een echt feit, als de scher
men zich vullen met vluchtelingenstromen, 
dan roept de meerderheid, ook in Neder
land: We moeten er tegen aan, desnoods 
met veel geweld. Zelfs het IKV met Mieut
Jan Faber zal het uitroepen. En vervolgens 
zeggen de politici: Ja natuur/Uk. dat moe
ten we doen. Te gek dat generaals, die hier 
toch verstand van moeten hebben, in die 
fuik zwemmen.' 
'De generaals zijn door de bank genomen 
het meest terughoudend bij de toepassing 
van militaire macht,' reageert De Wijk. 
'Want zij weten juist wat de beperkingen 
daarvan zijn. Terwijl het publiek en de 
politiek menen: We stoppen 14 miljard in 
defensie, dus we kunnen alles.' 
Van Bommel: 'Als de politiek in actie 
komt, is dat meestal pas op het moment dat 

ze denkt: We zijn eigen-

'Een verdrag 
met het pistool op 

je hoofd is ook 
in Nederland 

ongeldig' 
lijk al te laat, laten we dan nu maar een 
flinke stap zetten. Zo is het dreigement 
gekomen met wat- ook heel schoon - 'het 
luchtwapen' heet, maar wat neerkomt op 
bombarderen. Dat is dan het geba~r dat de 
NAVO bedacht heeft, de stok achter de 
deur. Daardoor ontstaat echter autonoom 
proces, waardoor nu de bommen vallen. 
Men had veel betere dingen kunnen doen. 
De democratie versterken. Bekijken of er 
economische maatregelen mogelijk waren, 
een olieboycot, het bevriezen van tegoe
den. Allerlei instrumenten die beter werken 
dan dreigementen. Want op het moment dat 
je een dreigement uitspreekt, is de ander 
aan zet en bepaalt die vervolgens de uit
komst.' 

'Het gezichtsverlies waar 
de NAVO zo bang voor is, dat is 

al lang geleden' 

Hoe zal de oorlog verder verlopen? Hoe 
kan er een eind aan gemaakt worden? Rob 

de Wijk, die er zo meteen vandoor 
moet naar weer een NOVA-uitzen

ding, is pessimistisch: 'Beide 
partijen hebben nog steeds de 

gedachte dat ze het militair 
wel kunnen redden. Eerst 
moeten ze bloedend op de 
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grond liggen en geen uit
weg meer zien, alvorens 
ze weer aan de onder
handelingstafel gaan 

plaatsnemen.' 
Ook Leon Wecke voorziet 

dat er nog veel bommen 
zullen vallen. 'Maar 

grondtroepen 
komen er 
niet. Ik ver-
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wacht wel snel inzet van helikopters en 
langzame vliegtuigen. Op een bepaald 
moment zullen de Russen komen om de 
partijen bij elkaar te brengen. Zij zullen de 
grote prijs wegslepen door de zaak uit het 
moeras te trekken. Milosevic zal zelf waar
schijnlijk komen met een ander plan dat 
dan toch besproken moet worden. Een 
onafhankelijk Kosovo is economisch en 
politiek onmogelijk. Mij lijkt dat Kosovo 
opgedeeld zal worden. Een stuk blijft Ser
visch en de rest wordt een protectoraat of 
sluit zich op de duur aan bij Albanië.' 
Ramses Wessel was tegen de bombarde
menten, maar: 'Nu kunnen we ons niet meer 
terugtrekken. De Kosovaren beschermen 
betekent grondtroepen sturen. Dan echter 
wel puur als beschermingsmacht.' 
Harry van Bommel: 'Als je vasthoudt aan de 
redenering van de Nederlandse regering en 
de NAVO, dan wordt er alsmaar door 
gebombardeerd, ook al levert het niks op, 
totdat heel Joegoslavië plat gegooid is. Want 
dat is de enige manier waarop de NAVO kan 
vechten zonder zelf manschappen te verlie
zen. Dus zul je op een zeker moment moeten 
zeggen, en wat mij betreft liever vandaag 
dan morgen: stoppen met de bombardemen
ten, terug naar de onderhandelingstafel. Het 
gezichtsverlies waar de NAVO zo bang voor 
is, dat is al lang geleden. Want het ging toch 
om de bescherming van de Albanezen in 
Kosovo? Maar die zijn dood of weg
gevlucht. .. ' 
Margreet Aalbers: 'De regeringen van de 
NAVO-landen hebben hun geloofwaardig
heid al lang verloren. Hoe kun je nou den
ken dat je mensen kunt beschermen met 
bommen? Ze moeten allemaal onmiddellijk 
aftreden en alle slachtoffers van deze acties 
schadeloos stellen!' 

Voor de zaalmicrofoons stellen zich nog lan
ge rijen mensen op om hun zegje te doen. 
Over het 'autistisch vijandbeeld' van Servië 
dan wel van de NAVO. Over de vraag of de 
emoties en van Wim Kok echt zijn of 'een 
farce'. Over de 'slaafsheid' waarmee 
NAVO-lidstaten aan het handje van de Clin
ton lopen. Over de noodzaak van steun aan 
de oppositie in Joegoslavië en hulp, hulp en 
nog eens hulp voor alle slachtoffers. Twee 
bombardementen kunnen tot slot de goed
keuring van het publiek wegdragen: een van 
e-mailtjes richting Kok@pvda.nl en een van 
broden voor de Kosovaren. Maar ook op 
deze avond vallen er opnieuw slechts echte 
bommen op de Balkan ... • 
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SP-consultatiebureau druk bezocht 

0 p verschillende plaatsen 
voert de SP haar acties op 

tegen de kaalslag onder de 
consultatiebureaus. In Zoeter
meer opende huisarts en SP
raad lid Paul Jonas op 24 
maart een dag lang het eind 
vorig jaar ges loten consu lta
tiebureau in de wijk Palen
stein. De actie 'Consultatie
bureau terug' toonde onom
wonden de noodzaak van de 
voorzieni ng aan. Maar liefst 
125 ouders met kinderen 
maakten gebruik van de 
demonstratieve openstelling, 
die verder de ontdekking van 
diver e ooroot tekingen en 
een lui oog opleverde. 

Het comité 'Zorg in dorpen 
moet' , een initiatief van de SP 
in Dongeradeel waarbij zich 
inmiddels vijftig organi aties 
hebben aangesloten, heeft 
overleg gevoerd met thuis
zorgorganisatie 'Het Friese 
Land' over de sluiting van een 
groot aantal con ultatiebu
reaus in Noord-Friesland. De 
zorginstelling toonde zich 
echter vooralsnog niet bereid 
om van de voorgenomen slui
tingen af te zien. Het comité 
gaat daarom door met zijn 
acties, waaronder het verzame
len van protesthandtekeningen 
die aangeboden worden aan de 
Tweede Kamer. 

Limburgse 
huurdersacties 

succesvol 

DankziJ acties van de SP 
krijgen 168 Heerlense 

huurders honderden guldens 
terug aan ten onrechte be
taalde servicekosten. De 
Huurcommissie In Heerlen 
bepaalde onlangs dat ver
huurder ABC 113 gulden per 
jaar te veel In rekening heeft 
gebracht voor de kosten van 
waterverbruik en de huis
meester. Door eerdere SP
acties hadden de huurders 
ieder al zo'n driehonderd 
gulden aan administratiekos
ten terug kregen van ABC. 
Ook In het Noord-Limburgse 
Venray hebben actles een 
verhuurder tot terugbetaling 
gedwongen. Na bijna twee 
jaar touwtrekken heeft het 
plaatselijke SP-comité Nul Is 
Genoeg overeenstemming 
bereikt met verhuurder Het 
Schuttersveld over de servl
eekosten die In de jaren '95-
'98 ten onrechte in rekening 
zijn gebracht. Een eerdere 
uitspraak door de Huurcom
missie stemde belde par
tljen niet tot tevredenheid. 
Overleg tussen Nul Is Ge
noeg en het Schuttersveld 
leverde nu wél een bevredi
gende regeling op. De huur
ders krijgen leder zo'n 300 
gulden terug. 

SP-nieuws, acties, opinies en discussies 
dagelijks vers op Internet: http://www.sp.nl 
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Acties in de bouw? 

Het ziet er naar uit dat de 
strijd om een goede 

bouw-CAO opnieuw met mas
sale acties gepaard zal gaan: de 
onderhandelingen zitten muur
vast. Eind maart draaiden de 
bouwvakkers alvast warm op 
een grote manifestatie in de 
Haagse Houtrusthallen. De SP 
was aanwezig met een solidari
teitsverklaring en een folder 
met een analyse die uitstekend 
viel bij de actievoerders: 'Het 
gaat er ditjaar om spannen in 
de bouw. De werkgevers willen 
alle touwtjes zelf in handen 
hebben. Ze zijn best bereid een 
paar centen loonsverhoging te 
geven. Als ze die lastige 
bouw-CAO maar kwijt zijn. 
Ze willen flexibele bouwvak
kers die werken waar, wan
neer, en hoe de werkgevers dat 
maar wensen.' 

om 
.-50 uur op Radio S 

op woensdag 
27 april en 

11 mei. 

Cobbeek vochtvrij 

De SP in Veldhoven heeft 
samen met wijkbewoners 

woningstichting Aert Swaens 
zover gekregen dat deze maat
regelen neemt tegen vocht en 
tocht in de huizen van de wijk 
Cobbeek. Het comité 'Cobbeek 
Vochtvrij', een initiatief van de 
SP en de bewoners, hield vanaf 
december een enquête die veel 
klachten van bewoners over 
vocht opleverde. Als reactie 
daarop gaat nu een onafhanke
lijk onderzoeksbureau de voch
tigheid in de woningen meten. 
Ook zal de woningstichting bij 
wijze van proef in een aantal 
huizen richtventielen monteren. 
Slaagt de proef, dan zal Aert 
Swaens alle 250 woningen 
aanpassen. Het comité zal dan 
opnieuw bij de bewoners langs
gaan om te horen of ze tevre
den zijn met de oplossingen. 
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SP regelt verkeer in Utrecht 

Als de gemeente geen 
maatregelen neemt, dan 

doen we het zelf wel', dacht 
de SP In Utrecht toen er als 
gevolg van werkzaamheden 
een levensgevaarlijke ver
keerssituatie In het Ledigerf 
ontstond. En dus speelde een 
tientalSP'erseen dagJe voor 
verkeersbrigadier. 
Het Ledigerf is een belangrijk 
verkeersknooppunt waar vijf 
doorgaande wegen bij elkaar 
komen. Het werk aan die 
weg, dat wel twee maanden 
kan gaan duren, zorgt voor 

een totaal onveilige situatie, 
met name voor fietsers. De 
gemeente verzuimde echter 
om Jets aan die wantoestand 
te doen. Actiecoördinator 
Bob Ruers: 'Om de hoek lig
gen twee scholen. Dit Is 
natuurlijk vragen om onge
lukken.' De brigadiersactie 
leverde veel waardering op 
van de omwonenden en In
middels ook actie door de 
gemeente: In de spitsuren 
worden toezichthouders Inge
zet om de verkeersveiligheid 
te bewaken. 

Succesvolle 
actie tegen stigmatiserende zorgpas 

De Groningse politiek 
heeft wethouder Bruinsma 

van sociale zaken opgedragen 
de 'armoede-aanduiding' op de 
zorgpas van ziekenfonds RZG 
te laten verwijderen. 
Eind vorig jaar introduceerden 
het RZG en de gemeente een 
collectieve aanvullende verze
kering voor mensen met een 
minimuminkomen. Tegen de 
afspraken in bleek later dat aan 
de zorgpas te zien is wie onder 
die verzekering vallen. 
De SP-fractie trok meteen aan 
de bel over deze nodeloze 

stigmatisering. En toen de 
wethouder daarop weigerde in 
actie te komen, deed de SP 
deed dat wel: bij de sociale 
dienst werden ruim 500 pro
testkaarten van bijstandsont
vangers verzameld. Die kaar
ten, de verhalen van de 
insprekers en het betoog 
van SP-raadslid Peter 
Verschuren overtuigden 
de andere fracties. De 
wethouder moet zorgen 
dat de armoedecode op 
de nieuwe zorgpas niet 
meer voorkomt. 

vakantiewerk 

Vl .. $ _ -tsstngen -- ._,-.. 
Vincent van Goghlaan 241 a. 4382 SW Vlissingen 

telefoon: (0118) 413 672 

Solidair met 
gehandicapten 

I n Zoetermeer roept de SP de 
bevolking op massaal te 

protesteren tegen de geplande 
bezuinigingen op de gehandi
captenvoorzieningen. De ge
meente wil de individuele ver
vaersbijdrage inruilen voor een 
aantal ritten met de Stadstax en 
gehandicapten dwingen te 
verhuizen (ook buitén Zoeter
meer) als aanpassing van de 
woning te duur wordt. Gehan
dicaptenorganisaties zijn tegen 
deze afbraakmaatregelen in het 
geweer gekomen en krijgen 
daarbij de volledige steun van 
de SP, die onder andere een dag 
gratis aangepast vervoer gaat 
organiseren en die heel Zoeter
meer oproept solidair te zijn 
met de gehandicapten. 

Aan de slag 
voor actieve jeugd

vakanties 

De SP-afdelingen Vlissin
gen en Boxtel zetten 

zich in om de komende zomer 
vakantieweken te organise
ren voor kinderen en jonge
ren. Op SP-initiatief zijn res
pectlevelijk Vakantiewerk 
Vlissingen en Stichting 
Kindervakantieplezier Boxtel 
opgericht, waarbiJ zich lnmld-

sturen steunen 
de projecten, 
die tot doel 
hebben de plaat
selijke jeugd een 
leuke en actleve 

Ben jij diegene die deze uitdaging aandurft en heb jij in de periode van 14 juni t/m 21 augustus een weekje 
'vrij', meld je dan aan als vrijwilliger van Vakantiewerk Vlissingen. Tel.: (0118) 413 672, 411515 of 412 306. 
Het is mogelijk aansluitend vakantie in Zeeland (met kost en inwoning) te boeken. Eind april wordt voor de 
vrijwilligers een trainingsweekend gehouden. 

een rnrtratref van Y M CA , de SP en het In- en Urtloophurs Vlrssrngen 
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HALS OVER KOP richtte de 
SP in Boxtel samen met 

bewoners een aktiecomité 
op tegen de plotselinge 
sloopplannen van 36 wo
ningen. Hoewel renovatie 
was beloofd, werden de 
bewoners ingelicht over de 
slóóp van hun huizen. Het 
nieuws sloeg bij de over
wegend oudere bewoners 
in als een bom. 

DE SP IN RIJSWIJK is met 
een protestkaartenaktie in 
het geweer gekomen tegen 
een OZB-verhoging. Die 
was volgens de gemeente 
nodig, omdat Rijswijk 
meent twee ton éxtra te 
moeten bijdragen aan het 
stadsgewest Haaglanden. 
De verhoging is in strijd 
met de eerdere belofte van 
het college van B en W om 
de OZB niet te verhogen. 

MINIMA-GEZINNEN die 
worden uitgesloten van 
eengezinswoningen: dat 
kan niet, vindt de SP in 
Groningen. Woningbouw
verenigingen verkopen op 
grote schaal eengezins
woningen en eisen verder 
dat huurders een inkomen 
boven het minimum heb
ben. SP'ers bezetten uit 
protest een dag lang zo'n 
woning. De actie leidde er 
onder andere toe, dat wo
ningbouwverenigingen hun 
huur- en verkoopbeleid 
moeten verantwoorden. 

DE BOEKENWEEK vond de 
afdeling Goor een mooie 
aanleiding om kiezers te 
bedanken voor het prachti
ge resultaat van de Staten
verkiezingen . In drie biblio
theken in de regio werd 
een aantal SP-titels aan 
bezoekers uitgedeeld. In 
Goor verdubbelde het aan
tal SP-stemmen ten op
zichte van vier jaar geleden. 

u 



fWie draagt de schuld van het Eindhovense 
!gerotzooi met werklozen en subsisies? 

Het 
een 
pool 
wer 
kond 
'echt 
theav 
Sc ho 
hove 
Valkt 

Stoeptegels tellen, terwijl je voor standbouwer ::~ 
ting 

opgeleid wordt. Negentig uur per week werken ~:~: 
Start 

tijdens het Dynamo Open Air-festival en drie en ve 
nistn 
men . 

weken lang dag en nacht 'stand-by' blijven ... Niets ject, 

was te dol in de Eindhovense EvenementenPool. 

Dit zoveelste zwaar gesubsidieerde melkert· 

project, bedoeld om langdurig werklozen aan een 

reguliere baan bij evenementen en manifestaties 

te helpen, liep voor geen meter en ging onlangs na 
vier jaar ter ziele. Tot grote teleurstelling van 

degenen die zich voor de 'pool' hadden ingezet. 

Maar wie is er nu schuldig aan de mislukking? 
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Het was een mooi en veelbelovend idee: 
een gesubsidieerde, drempelloze arbeids
pool speciaal voor melketiers. Langdurig 
werklozen zouden een opleiding krijgen en 
konden vervolgens doorstromen naar een 
'echte' baan, als medewerker bij festivals , 
theaterprojecten en andere evenementen. 
SchoonmaakbedrijfVan der Vleut uit Eind
hoven en Van den Enden Beveiliging uit 
Valkenswaard zagen wel wat in het plan en 
richtten samen met Start Diensten het 
amenwerkingsverband BSB op. De stich

ting Nieuw Werk nam de honneurs waar 
namens de gemeente als kandidaten bemid
delaar, subsidieverdeler en toezichthouder. 
Start Diensten was formeel werkgever 
en verzorgde de financiële admi
nistratie. Enthousiast ging 
men aan de slag om het pro
ject, dat de naam Evene
mentenPool meekreeg, ge
talte te geven. Hoe droevig 

zou het allemaal 
verlopen. 

Het was gèen wonder dat de 
poolers hun docenten meer als 

opzichters dan als opleiders zagen 

De cursussen en opleidingen die de deel
nemers moesten klaarstomen waren niet 
bepaald wat zij ervan verwacht hadden. Zo 
was er bijvoorbeeld een heftruck-cursus, 
waar de 'leerlingen' zegge en schrijve een 
kwartiertje met het hefwerktuig mochten 
spelen. Of een standbouw-cursus, die een 
groepje cursisten niet meer dan wat handig
heid in het timmeren bijbracht. Een leerpro
gramma veilig werken of schoonmaken, 
toch wezenlijke onderdelen voor een evene

mentenmedewerker, zat niet in het 'oplei
dingspakket'. Diploma's en certificaten 
bleken nauwelijks van waarde te zijn. Bo
vendien beschikten de leraren doorgaans 

over weinig tot geen didactische kennis en 

Een wirwar aan ledematen tijdens 
het Dynamo Open Air popfestival. 

De organisatie van de 
Evenementenpool was een 
vergelijkbare chaos 

moesten deelnemers soms zelf uitvissen 
waar en wanneer de lessen plaatsvonden. 
Beoordelings- en functioneringsgesprekken 
waren er amper en tijdens de cursussen werd 
ook gewoon werk ingepland. Geen wonder 
dus, dat de poolers de docenten meer als 
opzichters dan als opleiders zagen. 
In plaats van gericht onderricht werden ze 
bezig gehouden met werk, dat vaak in de 
verste verte niets te maken had met wat ze in 
het vooruitzicht was gesteld: schoonmaken 
bij DAF, stoeptegels tellen, fietspaden 
meten, containers vullen ... Meer dan eens 
vonden die werkzaamheden plaats bij rela
ties uit het klantenbestand van het uitvoe
rende poolbedrijf. Er werd betaald volgens 
de Melkert ll-regeling; zo'n 1800 gulden 
netto per maand. Voor dat geld moesten de 
deelnemers vaak wel zeven dagen per week 
en 24 uur per dag oproepbaar zijn! 

Er werd maar wat aangerommeld, 
ook In financieel opzicht 

Toezicht op de schrijnende situatie aan de 
kant van de EvenementenPool-organisatie 
was er niet. Verwonderlijk kan dat alles
behalve worden genoemd, want van van 
onduidelijke bevoegdheden, bedenkelijke 
verstrengelingen en halfslachtige - dan wel 
dubbele - verantwoordelijkheden kan nie
mand chocolade maken. Een keur aan or
ganisaties, diensten en stichtingen was na
melijk op een of andere manier betrokken 
bij de pool. 'In 1994 bestond veel werk
loosheid in de regio, onder andere door de 
problemen bij DAF. We moesten iets doen. 
Daarom wilden we er vanaf het begin bo
venop zitten ,' verklaart de Eindhovense 

wethouder 
Mieke Lind
hout. Het ge

·volg daarvan was 
dat zeggenschap over 

uitvoering, bestuur, toe-
zicht en financiën op 

uitermate onoverzichtelijke wijze 



door elkaar liepen. Zo was de Eindhovense 
wethouder van Economische Zaken tevens 
voorzitter van de stichting Nieuw Werk en 
deed de directeur van de dienst Sociale Za
ken en Werkgelegenheid de dagelijkse be
leidsbewaking van de tichting 'erbij'. In 
feite waren opdrachtgever en opdrachtne
mer dezelfde personen. Van doelgericht 
werken kon daarom geen sprake zijn. Er 
werd maar wat aangerommeld, ook in fi
nancieel opzicht. Groeiende onvrede over 
deze ituatie deed BSB, de aanvankelijke 
initiatiefnemer, al na een jaar besluiten om 
uit de EvenementenPool te stappen. Toen
malig mededirecteur Van den Enden van 
BSB: 'Start Dien ten kreeg het maar niet 
voor elkaar om on van de ju i te financiële 
gegeven te voorzien. Geen balans, geen 
inzicht, niets. We wi ten gewoon niet waar 
we aan toe waren. Daarom stopten we er 
mee. Heel jammer, want we hadden er zo
veel energie in ge token.' 
De gemeente Eindhoven zag in het vertrek 
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van BSB echter geen aanleiding om orde op 
zaken te stellen. Zonder slag of stoot werd 
de EvenementenPool eind 1996 overgedra
gen aan het Zwolse Breuer Institute. 

De SP stelt de wantoestanden 
aan de kaak en pleit 

voor een grondig onderzoek 

Breuer pakte de zaken meteen grondig aan. 
Was de aanvankelijke opzet van het project 
vooral bedrijfsmatig, het opleidingsinstituut 
veranderde dit in een 'scholingsproject'. 
Directeur Marius Touwen: 'Een bedrijfsma
tige 'pool' was mijns inziens niet haalbaar. 
Het project had alleen 
als doorstromings- !!! 

~ 
instrument kans van ~ 

slagen. Het is beter ~ 
dat langdurig werk- ~ 

ol! 
lozen eerst wennen 
aan de werksituatie, 
voordat ze aan vaste 
contracten gaan den
ken.' 

tekens achter de doelmatigheid van de aan 
Breuer betaalde subsidies. 

'Wij denken dat de 
gemeente het hele verhaal 

over de Statenverkiezing heeft 
willen tillen' 

Maar hoewel het rapport al op 1 december 
vorig jaar bij de gemeente lag, wachtten 
B enW ruim drie maanden met de presenta
tie ervan. In de tussentijd was de stichting 
Nieuw Werk al in z'n geheel aan uitzendreus 
Randstad overgedaan. Op 4 maart, vlak na 
de aanbieding van het Vrij baan-rapport, kon 

de gemeente daarom 
fijntjes melden, 'dat 
er met betrekking tot 
de scheiding tussen 
regie en uitvoering in 
het arbeidsinpassings
beleid inmiddels 
maatregelen genomen 
waren. Alleen de 
doelmatigheid van de 
subsidies is nog aan 
twijfel onderhevig.' 
Vanuit die redenering 
zou dus alleen Breuer 
nog iets te verwijten 
zijn. 
SP-raadslid Carin van 
den Cromrnert, mede

Maar ook Breuer kon 
weinig voor die lang
durig werklozen bete
kenen. Hoewel de op
leidingen beter ge
structureerd werden, 
bleef evenementen
werk opnieuw groten
deel uit en bloedde SP-raadslid Carin van den auteur van 'De Evene

mentenPool der El-de EvenementenPool 
langzaam maar zeker 

Crommert 

dood. 
Al deze toestanden waren voor de Eindho
vense SP-raadsleden Bernard Gerard en 
Carin van den Crommert in 1998 al reden 
tot het uitbrengen van een rapport met de 
titel 'De EvenementenPool der Ellende'. 
De SP stelde daarin de beschreven wantoe
standen aan de kaak en pleitte onder meer 
voor een grondig onderzoek naar het func
tioneren van de gemeente. Het SP-rapport 
bracht het balletje aan het rollen. B en W 
van Eindhoven zagen zich gedwongen na
der onderzoek in te laten stellen door het 
onafhankelijke bureau Vrijbaan. Het mis
lukken van het project werd door Vrijbaan 
toege chreven aan (met name) 'het ontbre
ken van een scheiding tussen regie en uit
voering.' Daarnaast zette het bureau vraag-
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lende', vertrouwde 
het zaakje niet. 'Ten eerste bestaat bij ons 
sterk de indruk dat ze het hele verhaal over 
de Statenverkiezingen van 3 maart heen 
hebben willen tillen. Al die tijd mochten wij 
het rapport van Vrijbaan niet inzien. Ten 
tweede had directeur Touwen van Breuer 
ook een reactie geschreven, maar het colle
ge hield zijn commentaar achter. De notities 
van Touwen bereikten ons nota bene via de 
pers. Ik vind dat geheimzinnige gedoe 
vreemd. Vooral als de gemeente zegt, dat ze 
er van het begin af bovenop heeft gezeten. 
Dan weten ze dus ook precies hoe het zit.' 
Marius Touwen van Breuer is verbolgen 
over de handelwijze van de gemeente. 'Ik 
vind het schandalig dat ze mijn commentaar 
onder de mat wilden schuiven. Ze hebben 
me er destijds zelf bij gehaald. Bovendien is 
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het onterecht om achteraf te zeggen, dat de 
doelmatigheid van de subsidies ter discussie 
zou staan. Ik heb verdorie alles zwart op wit. 
Hoe zou ik anders aan m'n geld gekomen 
zijn? Verdiend heb ik er niks aan, ook dat 
heb ik zwart op wit.' 

'De Melkert-regeling is destijds 
veel te snel ingevoerd, 

niemand heeft er zicht op' 

Ondanks alle consternatie en onduidelijk
heid staat één ding vast: de Evenementen
Pool is geflopt. Directeur Touwen van 
Breuer spreekt van 'een mislukt project, 
maar een geslaagd experiment'. Hij geeft 
toe dat er fouten gemaakt zijn, ook door 
hemzelf. 'Ik onderschatte bijvoorbeeld de 
arbeidsproblemen bij de deelnemers. Uit
val door ziekte was een groot probleem. 
Maar dat is niet de kern van de zaak. Vol
gens mij onderstreept het mislukken van de 
pool mijn visie, dat de combinatie scho
ling-werk in een drempelloos project niet 
werkt. Je moet langdurig werklozen eerst la
ten wennen aan het arbeidsproces. Dat gaan 

ze na verloop van tijd vanzelf waarderen.' 
Loes Fortuin, bestuurder van de AbvaKa
bo en goed thuis in de Melkert-wereld,_ 
geeft Touwen op dat punt gedeeltelijk 
gelijk. 'Er is inderdaad een aantal mensen 
blij en tevreden met werk. Maar er zijn d'r 
ook die de doorstroming wél heel belang
rijk vinden. Voor die mensen moeten de 
juiste mogelijkheden gecreëerd worden. 
En dat lukt niet in de praktijk. De Melkert
regeling is destijds veel te snel ingevoerd 
en heeft tot volstrekt oncontroleerbare 
situaties geleid. Dát is het probleem. Nie
mand heeft er zicht op.' 

'Het wordt hoog tijd dat 
de wereld van de arbeidsinpassing 

eens flink omgespit wordt' 

Hoe zouden Melkert U-projecten er volgens 
de insiders dan wel uit moeten zien? Marius 
Touwen van Breuer: 'We moeten van de 
situatie af dat werklozen gestraft worden, 
als ze er niet aan deelnemen. Je moet ze juist 
belonen als ze wél meedoen. Ik weet zeker 
dat je dan een veel gezondere arbeidsmenta-

bestelt 
werklozen 

bij 
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liteit creëert. Onder die omstandigheden had 
de EvenementenPool een veel grotere kans 
van slagen gehad. Daarnaast vind ik dat de 
gemeente wel wat meer moeite had kunnen 
doen om geschikt werk voor de 'poolers' te 
vinden'. 
Loes Fortuin van AbvaKabo: 'De gemeen
ten moeten de projecten gewoon veel beter 
controleren. De melketiers zijn dan wel in 
dienst bij bedrijven, maar de gemeenten zijn 
verantwoordelijk. Zij moeten zorgen dat ze 
zicht en grip op de zaak krijgen. Dat Eind
hoven het hele Melkert-Il-verhaal aan 
Randstad heeft overgedragen, druist juist 
precies tegen dat principe in.' 
Bernhard Gerard, fractievoorzitter van de 
SP-Eindhoven: 'Het wordt hoog tijd dat de 
wereld van de arbeidsinpassing eens flink 
omgespit wordt. In deze kwestie gaat het 
daarbij niet in de laatste plaats om de poli
tiek-bestuurlijke verhouding van de ge
meente Eindhoven.' 
Inmiddels heeft het Eindhovense college 
ingezien, dat het niet langer verstoppertje 
kan blijven spelen en nam het een stoere 
beslissing: de Rekenkamer in de Lichtstad 
moet zich nu gaan buigen over het reilen en 
zeilen van de EvenementenPooL • 
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Vijftien jaar geleden was Pieter Varekamp de 

motor achter de meest succesvolle ~ulpactie die 

Nederland ooit heeft gekend. Ruhn honderd 

miljoen gulden bracht Eén voor Afrika bijeen voor 

het hongerende continent. Nu in Kosovo de ellen

de in alle hevigheid is losgebarsten, vraagt hij 

zich vertwijfeld af waarom niemand nog heeft 

geprobeerd de actie te herhalen. Pieter Varekamp 

over de dilemma's en verantwoordelijkheden van 

de boodschapper van het wereldnieuws. 

Piet er 

'De regering houdt 
Kosovo ver van ons bed' 

Pleter Varekamp ( 56) was jarenlang 
verslaggever voor AVRO's Televlzler. 
HIJ filmde In het diepste geheim 
leden van Solldarnosc In Polen, 
smokkelde filmbanden uit Oost
Duitsland en werd bijna met kogels 
doorzeefd In Roemenië. Vorig jaar 
werden ziJn ervaringen In de brand
haarden van de wereld gebundeld 
onder de titel 'De Deadline'. Binnen
kort hoopt hiJ naar Belroet te 
vertrekken voor een - dit keer -
culturele reportage. 

Jaap van Meekren zag het 
in eerste instantie niet zit
ten dat ik de verslaggeving 
in wilde. Hij zag me liever 

aanblijven als regisseur/producer. Dat deed 
ik goed en Jaap hield de dingen graag zoals 
ze waren. Maar ik wilde op pad, verslag 
doen van wat er in de wereld gebeurde. En ik 
kreeg mijn zin . Jaap is voor mij hét voor
beeld van de televisiejournalist Hij had 
waarden waar niet aan te tomen viel. Dat 
bleek toen ik in 1980 met hem meeging naar 
Oeganda. Wij waren met een hulptransport 
meegevlogen naar Kampala en reden van-
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daar twee dagen naar het noorden. Idi Amin 
was verslagen, maar soldaten die deel had
den uitgemaakt van zijn leger waren nu voor 
zichzelf begonnen en overvielen onder meer 
voedseltransporten. Wij reden door dat dor
re land en zagen langs de kant mensen ster
ven . Nog nooit had ik met eigen ogen 
iemand zien doodgaan van de honger. Het 
was verschrikkelijk. In the middle of no· 
where hadden duizenden zich met hun laat
ste krachten naar een missiepost gesleept, in 
afwachting van een hulptransport. Velen van 
hen hebben het voedsel niet meer zien ko
men. Met die verschrikkelijke beelden kwa
men wij terug in Nederland. Ik vroeg Jaap of 
dit niet té erg was, of we dit wel konden 
laten zien. Hij zei: 'We moeten wel.' Nu kij· 
ken we dagelijks naar zulke beelden, maar 
in die tijd waren ze nog behoorlijk shock
erend. Jaap introduceerde die avond de 
reportage met de woorden: 'Dames en he
ren, we laten u deze verschrikkelijke beel
den zien opdat u later niet kunt zeggen: Wir 
haben es nicht gewuflt.' Dat maakte een die-

pe indruk op me. Jaap had zijn hart op de 
juiste plaats. Zo heb ik het zelf ook altijd 
geprobeerd te doen. Toch kwam het wel 
voor dat we dingen niet opnamen. Want het 
was bij tijd en wijle een behoorlijk genante 
vertoning: een paar weldoorvoede jongens 
ui t het Westen, die met een camera rond
lopen om vast te leggen hoe honderden hon
gerende mensen liggen dood te gaan. We 
pasten wel enige zelfcensuur toe. Niet om· 
dat het beeld te verschrikkelijk zou zijn of 
zoals het NOS-journaal jaren deed door 
principieel geen lijken te filmen- om de kij
kers thuis te sparen. Beelden moeten niet zó 
vreselijk zijn dat mensen wegzappen en je 
boodschap missen, maar dat was niet onze 
eerste zorg. Het ging om de mensen die we 
fi lmden. Ze wi llen zó graag met je praten. 
Bij lotgenoten kUnnen ze hun ei niet kwijt, 
die hebben precies hetzelfde meegemaakt. 
Dus lopen ze leeg tegen verslaggevers. Dat 
schept een verantwoordelijkheid. Hoeveel 
van dat verhaal mag je delen met de wereld? 
Ze hebben ook hun privacy. Maar je móét. Je 
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bent de boodschapper. Je moet vertellen van 
de honger die ze lijden en over hun vermoor

de mannen of verkrachte dochters. Boven
dien heb je ook een verantwoordelijkheid 
naar de kijkers thuis. Omdat we vaak de 
eerste of zelfs de enige Nederlandse camera
ploeg ter plaatse waren, realiseerde ik me 
terdege dat de beeldvorming van mensen, en 
hun mening die daaruit volgt, gebaseerd zijn 
op wat ik ze liet zien. 
Nu het oorlog is in Kosovo, moet ik heel 
sterk terugdenken aan mijn tijd in Bosnië. 
Door bemiddeling van het Rode Kruis wer
den rond Kerstmis 1992 een paar honderd 
mannen vrijgelaten uit een concentratie
kamp. Zij vertelden de meest vreselijke ver
halen. Moord en doodslag waren aan de 
orde van de dag. Elders in Bosnië vertelden 
vluchtelingen met monotone stemmen tot in 
detail hoe hun mannen waren afgeslacht. 
Afschuwelijk! Toen ik de beelden en verha
len van die mensen van commentaar voor
zag, was ik zo ontzettend kwaad. Ik heb 
gezegd: 'Dit hebben we gezien, dit hebben 

we gehoord. Dit hebben we dit jaar al een 
paar keer gehoord en waarschijnlijk zullen 
we het volgend jaar wel weer horen, want de 
internationale gemeenschap vindt het blijk
baar niet belangrijk genoeg er ook maar iets 
aan te doen! ' Nu is in Kosovo hetzelfde aan 
de gang. Weer doen journalisten dezelfde 
verhalen en nu zegt de internationale 
gemeenschap wél: 'het is mooi geweesf. 
Maar wat is het toch een rare wereld, dat wij 
anno 1999 niets beters kunnen bedenken 
dan maar een beetje te gaan bombarderen? 
Dát is niet wat ik destijds in mijn commen
taar bij de reportage bedoelde. Met een 
enorm dubbel gevoel sla ik de ontwikkelin
gen gade. Ik zie weer dat meisje van elf jaar, 
dat met holle ogen en vlakke stem zegt: 'Ik 
deed de deur open - Er waren soldaten - Ze 
duwden me opzij - Ze schoten mijn vader 
dood.' En dat gebeurt op anderhalf uur vlie
gen van Nederland. 
Ik heb de indruk dat - ondanks alle media
attentie - Kosovo niet echt leeft bij de men
en. Dat het voor het Nederlandse volk een 

ver-van-mijn-bed-show is. Ondanks de geografische 
nabijheid. Mede daardoor komen volgens mij de 

hulpacties zo traag op gang. Gironummer 555 
staat open en er worden veel spotjes uitgezon
den, maar ik geloof niet dat er enorm veel 
respons is. Er zou toch iets veel en veel mas
salers in gang moeten worden gezet! Het 
moet mogelijk zijn om een nationale actie 
te houden in de stijl van Eén voor Afrika. 
Dat hebben we eind 1984 met journalis-
ten van de gezamenlijke omroepen bin-
nen twee weken van de grond gekregen. 
Tien uur televisie, achttien uur radio. 
Zeveneneenhalf miljoen kijkers en 
meer dan honderd miljoen gulden 
opbrengst. Het was de meest succes
volle actie sinds tijden. Iedereen deed 
zonder morren mee. Novib, alle omroe
pen, de banken, de Nederlandse Spoor
wegen, tientallen artiesten . .. Perez de 
Cuellar, toen seàetaris-generaal van de 
Verenigde Naties, heeft de actie zelfs offi
cieel geopend. En ik denk dat het wéér 
zou aanslaan. Waarom nog niemand op 
het idee is gekomen, is me een raadsel. Er 
moet wat gebeuren. De Nederlandse Staat 
moet flink in de buidel tasten. Er moeten 
luchtbruggen komen, voedseldroppings, 
weet ik veel! Al het mogelijke moet gewoon 
gedaan worden. Als dat betekent dat een 
snelweg een half jaar later afkomt, dan moet 
dat maar. 
Dat de oorlog niet leeft onder de mensen, is 
voor een groot deel te wijten aan de houding 
van de Nederlandse overheid. In omringende 
landen betrekt de regering de bevolking bij de 
oorlog. Tony Blair verschijnt twee, drie keer per 
week op tv om persoonlijk te vertellen wat er de 
afgelopen dagen is gebeurd en waarom hij vond dat 
dat nodig was. In Engeland is wél een nationale hulp
actie gestart op tv en daar is tien miljoen pond mee 
opgehaald. Blair, Schröder, Clinton . . . of je het met hen 
eens bent of niet, zij leggen wél verantwoording af. 
Nederland volstaat echter met te zeggen dat het 
vierkant achter de NAVO staat en betrekt het 
volk vervolgens nergens bij. Wim Kok 
vond het niet eens nodig aanwezig te 
zijn bij het Kamerdebat, dat op ini
tiatief van de SP werd gehouden op 
de dag dat de eerste bommen vie
len! We zien hem niet. Hij zou 
ons toch drie, vier keer per 
week om acht uur moeten 
vertellen waarom hij het 
nog steeds nodig vindt dat 
die bombardementen 
plaatsvinden? De re
gering houdt het 
ver van ons bed. 
Die wil niet dat 
wij daar al te veel 
over nadenken. 
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i Op 15 maart trad de voltallige Europese Commissie af. 
~ .. 
~ Aanleiding daarvoor was een rapport met vernietigende 
~ 
~ conclusies, dat een 'Comité van wijzen' had uitgebracht over 
~ 

i Beweerde gevallen van fraude, wanbeheer en nepotisme bij 
~ 

" i de Europese Commissie. Niet voor niets besloot de SP al 
_ .. 
~ eerder een harde eurocampagne te gaan voeren. Want het is 
~ 

I van het grootste belang op 10 juni minstens één Nederlandse 
:;; 

~ waakhond in Brussel te krijgen die fraude, vriendjespolitiek 
: 
~ en uitholling van de democratie aan de kaak stelt. 
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'Europa en fraude oren bij elkaar als 
Cruyff en voetbal,' concludeerde Jan Marij
nisse in het Kamerdebat over het aftreden 
van de Europese C mmissie. De SP-fractie
voonitter wil n~ts weten van toeval bij de 
vele gevallen van fraude en vriendjespoli
tiek in Brussel. 'Er is een direct verband tus-

n het idee van het grote Europa aan de ene 
kant en de omstandigheden waaronder frau
de kan gedijen aan de andere kant. ' 
De Eurocommissarissen stapten zelf op, 
toen duidelijk werd dat ze een debat met het 
Europees Parlement niet zouden overleven. 
Het Comité van wijzen had een negental 
affaires bestudeerd en concludeerde 'dat de 
commissarissen handelwijzen gedoogden of 
aanmoedigden die onaanvaardbaar waren.' 
Zo hadden miljoenen guldens voor humani-

taire hulp aan Bosnië en Midden-Afrika die 
gebieden nooit bereikt en had de Franse 
Eurocommissaris Cresson een bevriende 
tandarts aan een contract geholpen voor een 
dubieus maar goed betaald aids-onderzoek. 
De eindconclusie van het Comité van wij
zen ging over de voltallige commissie: 'Het 
wordt moeilijk om nog iemand te vinden die 
nog enig gevoel voor verantwoordelijkheid 
heeft.' 

Als de vergadervergoeding 
geïnd is, laten 60 

Europarlementariërs zich 
direct naar het vliegveld rijden 

Onverantwoordelijk gedrag is in Brussel 
schering en inslag. Ook het Europees Par-
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lement heeft er een handje van. In de tien 
jaar dat de Fransman Hersant er bijvoor
beeld deel van uitmaakte, heeft hij slechts 
één vergadering bijgewoond: de dag van 
zijn installatie. Hersant is recordhouder. 
Maar andere parlementsleden zijn even
eens meesters in het zich drukken . Berucht 
zijn vooral de vrijdag-vergaderingen in 
Straatsburg. Van de 626 parlementsleden 
tekenen er gemiddeld 250 om 9.00 uur de 
presentielijst, die recht geeft op een verga
dervergoeding van 508 gulden. Ongeveer 
60 van hen nemen vervolgens metéén de 
auto met chauffeur naar het vliegveld. Veel 
anderen volgen snel. Aan stemmingen die 
rond het middaguur plaatsvinden nemen 
nog maar zeventig tot negentig leden deel. 
Toen een televisieploeg eens vastlegde hoe 
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parlementariërs tekenen en vervolgens 
direct weggaan, luidde het commentaar 
van collega-parlementslid Hedy d' Ancona 
(PvdA): 'Het is huiveringwekkend dat er 
mensen zijn die zo met de regels omgaan.' 
Maar in het boek Europese Idealisten ont
hult onderzoeksjournalist Joep Dohmen 
dat d' Ancona van de 36 keer dat ze tussen 
'94 en '98 op vrijdag in Straatsburg haar 
vergadervergoeding int, ze 17 keer binnen 
een uur weg is ... ! Dohmen heeft ook on
derzocht hoe partijen hun eigen kas pek
ken met Europese middelen. Het geld 
wordt gegeven voor 'politieke voorlichting 
over het parlement en zijn fracties' en mag 
niet ge token worden in verkiezingscam
pagne . Toch sluist de PvdA in 1994 ruim 
een half miljoen door naar haar 'drie-in
één-fonds' , waaruit de campagnes voor de 
Europe e, landelijke en gemeenteraadsver
kiezingen betaald worden. Verder gaat er 
jaarlijks zo ' n anderhalve ton Europees geld 
naar het PvdA-ledenblad en naar regionale 
partij-activiteiten. Ook D66 gebruikte in
formatiegelden voor campagnedoeleinden. 
VVD en CDA weigerden Dohmen inzage 
in de boekhouding. 

Grote bedrijven schrijven zelf 
wijzigingsvoorstellen en laten die 

Indienen door hun 'adviseurs' 

Ver verwijderd van de aandacht van de 
mensen en de media, is Europa een waar 
lustoord voor lobbyisten en parlementa
riërs die wat extra willen verdieoen als 
commissaris of 'adviseur ' van een grote 
onderneming. In een register staan 1093 
officiële lobbyisren bij het Europees Parle
ment ingeschreven. Alleen autofabrikant 
Fiat heeft er al 25. Van bedrijven als IBM 
en Mars is bekend dat ze zelf wijzigings
voorstellen schrijven op Europese plannen 
en de ze laten indienen door parlementa
riër die ze als commissaris of adviseur aan 
zich verbonden hebben. Karla Peijs (CDA) 
nam zitting in de belangrijke commissie 
Economi che Zaken en werd vervolgens 
commissaris bij Aegon, Vendex en Merce
des Benz. Ook werd ze- vier dagen na haar 
herverkiezing in 1994 - voorzitter van de 
Exportraad Midden- en Kleinbedrijf. Frits 
Ca tricum (PvdA) i woordvoerder spoor
wegen in de commissie Vervoer en Toeris
me. Hij is ook lid van de raad van commis-
ari en van de NS. Wim van Velzen is de 

enige Nederlandse specialist voor telecom-
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Er Ik Meijer 

'Fraude en 

vriendjespolitiek 

kun je alleen aan 

de kaak stellen als 

je er met je neus 

bovenop zit. Dat 

zal ik dus doen ' 

municatie in het Europees Parlement en te
vens betaald adviseur van telecombedrijf 
DVV. En dan hebben we het alleen nog 
maar over Nederland e voorbeelden. 

'Ik wil er voor zorgen dat straks 
ook de stem van de 

gewone mensen gehoord wordt' 

Op basis van de stemmen bij de laatste Ka
mer- en Statenverkiezingen kan de SP erop 
rekenen vanaf juni ook in Europa vertegen
woordigd te zijn. Lijsttrekker en toekomstig 
Europarlementariër is Erik Meijer (54) uit 
Rotterdam. Meijer heeft veel ervaring in het 
opbouwen van contacten met andere Linkse 
partijen in Europa. In het verleden deed hij 
dat voor de PSP en GroenLinks, sinds ruim 
drie jaar voor de SP. Meijer is momenteel 
raadslid in de Rotterdamse deelgemeente 
Delfshaven. Hij was vice-voorzitter van 
GroenLinks en jarenlang Statenlid in Zuid
Holland en hij weet wat hem in Brussel te 
doen staat: tegengas geven. 'Fraude en 
vriendjespolitiek kun je alleen aan de kaak 
stellen als je er met je neus bovenop zit. Dat 
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zal ik dus doen. En verder wil ik er voor zor· 
gen dat in het Europarlement niet alleen de 
stem van de grote bedrijven gehoord wordt, 
maar ook die van de gewone mensen. Euro· 
pa betekent dat er veel te veel macht overge· 
heveld wordt naar een anonieme superstaat 
die vooral de belangen van de grote onder· 
nemers dient. Maar áls dat gebeurt, kun je er 
maar beter bij zijn. Om tegengas te geven. 
Het Europees parlement is de plek waar hét 
politiek debat op Europees niveau plaats· 
vindt. Als daar geen tegenspraak wordt ge· 
hoord, dan zijn de dingen vanzelfsprekend. 
Er moet een fractie zijn die de tweedeling 
aanklaagt, de winsthonger en de uitholling 
van de democratie. Anders kan men straffe· 
loos doorgaan.' 

'De Europese Centrale Bank 
Is de kleinste heersende elite 

sinds de Middeleeuwen' 

In het Europarlement zal de SP zich aanslui· 
ten bij de fractie van Verenigd Links, die 
momenteel 34 zetels bezet. De afgelopen 
jaren zijn er al regelmatig contacten geweest 
met de fractie en de deelnemende partijen. 
Onder andere op de 'Tegentop' die de SP in 
'97 in Amsterdam organiseerde, toen de 
Europese ministers er vergaderden. Binnen 
de Nederlandse afvaardiging in Brussel zal 
het een zaak worden van de SP tegenover de 
rest. Meijer: 'GroenLinks en de PvdA gaan 
zich sterk profileren dat ook zij opkomen 
voor milieu en sociaal beleid. Maar ze den· 
ken dat je op die terreinen grote vooruitgang 
kunt boeken door meer te centraliseren op 
europees niveau. Dat is echt een illusie. De 
Europese organen staan zo ver van de men· 
sen af, dat de lobby's van de industrie hier 
veel beter terechtkunnen dan bij de nationa· 
Ie parlementen. Bij beslissingen die op een 
hoger niveau genomen worden is altijd spra· 
ke van minder invloed van de mensen. De 
sociaal-democratie en de vakbeweging heb· 
ben in het verleden wel geroepen dat we een 
sterk verenigd Europa nodig hebben om het 
grootkapitaal te kunnen aanpakken. De 
praktijk is echter dat dit Europa een instru· 
ment geworden is voor de multinationals om 
de politieke besluitvorming uit te schakelen 
en daarmee de democratie uit te hollen.' 
Meijer noemt de Europese Centrale Bank, 
die verregaande bevoegdheden krijgt op fi. 
nancieel gebied, 'de kleinste heersende elite 
sinds de Middeleeuwen'. 'Een klein groepje 
bankiers krijgt een grote macht en hoeft zich 
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tegenover niemand te verantwoorden. In het 
Verdrag van Maastricht is zelfs vastgelegd 
dat zij onafhankelijk moeten zijn van elke 
politieke invloed. Dat wil zeggen: los van 
elke democratische controle.' 

'In werkelijkheld Is 
de euro niets anders dan 
een bezulnigingsafspraak 

tussen regeringen' 

Naast ondemocratisch wordt het ene Europa 
van de euro ook a-sociaal. Meijer: 'Ze ver
kopen het heel fraai. Zo van kijk eens, u 
hoeft niet meer te wisselen als u op vakantie 
gaat naar Spanje. Maar in werkelijkheid is 
de euro niets anders dan een bezuinigings
arspraak tussen regeringen. Ze hebben aan 
elkaar beloofd om zwaar te bezuinigen op 
de collectieve sector, waaronder de sociale 
verzekeringen, om de begrotingstekorten 
klein te houden en de belastingen te verla
gen. Het gevolg is dat er voor allerlei 
belangrijke zaken geen geld meer is. Geen 
geld voor goede zorgvoorzieningen, geen 
geld voor het openbaar vervoer, geen geld 
voor de volkshuisvesting, het onderwijs, 
enzovoort. Het snijden in de WAO, de 
Weduwen wet, de bijstand en de gehandicap
tenvoorzieningen heeft alles te maken met 
de wil van Paars om te voldoen aan de Euro
criteria.' Meijer wijst erop dat heel wat 
Amerikaanse economen jaloers zijn op de 
verschillende munteenheden en rentestan
den in Europa, waardoor crisissen gedempt 
kunnen worden. 'De euro en de ene Europe
se rente zijn te vergelijken met een thermo
staat. Als je die afstemt op de temperatuur in 
Frankrijk, smelten de mensen in Zuid-Span
je en bevriezen ze in Noord-Zweden. Ver
taald in economische temperaturen betekent 
dit, dat delen van Europa verpauperen en dat 
andere overstroomd worden door nieuwe 
irnmigratiegolven.' 

De verwachtingen voor 10 juni zijn, dat de 
opkomst dramatisch laag wordt. Meijer be
seft dat 'Europa' ver van de kiezers afstaat 
en dat veel mensen de buik vol hebben van 
alle valse Europropaganda. 'Maar juist dfe 
mensen moeten hun stem laten horen. Het 
is immers: wie zwijgt stemt toe. Ook als 
maar lO procent van de mensen gaat stem
men, worden alle zetels van het Europees 
Parlement bezet. Het zou rampzalig zijn als 
daar alleen voorstanders van dit Europa 

komen.' • 

----
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Dubbeltje voor 
invalide sporters is 

al te veel 

Nieuwe doorbraak asbestslachtoffers 

De SP heeft de gierigheld 
van een aantal Limburg

se gemeenten aan de kaak 
gesteld. De gemeenten, waar
onder Roggel en Neer, welge
ren een dubbeltje per Inwoner 
bij te dragen aan een provin
claal fonds dat bestemd Is de 
kosten van het vervoer van 
gehandicapte sporters naar 
wedstrijden bulten de ge
meentegrenzen. De gemeente 
Roermond vond dat dubbeltje 
aanvankelijk ook te veel, 
maar ging na het SP-protest 
alsnog overstag. Ook Valken
burg ging akkoord, maar pas 
nadat de SP-fract ie de kwes
tie had aangekaart. 

I n de strijd voor een fatsoen
lijke genoegdoening voor 

asbestslachtoffers is opnieuw 
een belangrijke stap voorwaarts 
gezet. Staatssecretaris Hooger
vorst van Sociale Zaken maak
te onlangs bekend dat de over
heid aan mesothelioomslacht
offers van wie de vroegere 
werkgever niet meer aanspra
kelijk te stellen is, een vergoe
ding uitkeert van 25.000 gul
den. Het Comité Asbestslacht
offers en de SP zijn blij dat er 
na jaren strijd eindelijk een 
regeling is, maar ze zijn onte
vreden over de inhoud ervan. 
'Die vergoeding is veel te 
Jaag. Hij toont aan dat de over
heid nog steeds niet snapt wat 
mesothelioom-slachtoffers en 

Schuldenvrij de nieuwe eeuw in! 

Kwijt chelding van de 
schuldenlasten van 

de ontwikkelingslan-
den is de inzet van 
Jubilee 2000. Deze 
wereldwijde cam
pagne wil bewerk-
telligen dat We ter

se landen in het jaar 
2000 overgaan tot 
een eenmalige 
kwijt chelding van 
de torenhoge schul
den van de armste 
landen. Jubilee 2000 stelt dat 
deze landen zich in een uit
zichtloze ituatie bevinden en 
dat de bevolking daar het mees
te onder lijdt. Voorwaarde voor 
de ontwikkelingslanden is dat 
zij de vrijgekomen middelen 
inve teren in sociale voorzie
ningen, zoals gezondheidszorg 
en onderwijs. 
Onderdeel van Jubilee 2000-
campagne i een massale actie 
die twintig miljoen handteke
ningen moet opleveren die in 
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juni aangeboden 
worden aan de lei
ders van de acht 

grootste instdutrie-
landen. Bekende 
Jubilee-pleitbe
zorgers zijn U2-
zanger Bono en 

bokslegende Mo
hammed Al i. Ook 
SP-fractievoorzit
ter Marijnissen 

heeft inmiddels 
zitting genomen in 

het comité van aanbeveling van 
de campagne. 
De gemeente Groningen heeft 
inmiddels op aandringen van 
de SP-fractie laten weten dat ze 
het Jubilee 2000-handvest zal 
ondertekenen en dat ze via 
advertenties de Groningse 
bevolking zal oproepen dat 
voorbeeld te volgen. In Oss 
heeft SP-artsenpraktijk Ons 
Medi eh Centrum het voortouw 
genomen in de plaatselijke 
onder teuningscampagne. 
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hun naasten moeten doorma
ken,' zegt Bob Ruers, advocaat 
van het Comité Asbestslacht
offers en SP-senator. 'Het 
asbestfonds dat eraan komt, 
garandeert een vergoeding van 
minimaal 100.000 gulden voor 
slachtoffers waarvan de werk
gever wel aansprakelijk ge
steld kan worden. Het is on-

acceptabel dat andere slacht
offers hooguit een kwart daar
van krijgen.' Ruers is er ook 
ontevreden over dat de rege
ling 6 juni 1997 als ingangs
datum gekregen heeft. Nabe
staanden van slachtoffers die 
eerder zijn overleden, hebben 
daardoor geen recht op een 
vergoeding. 

Na de verkiezingen van 10 juni zal de SP haar tegenstem óók 
laten horen In het Europees Parlement. Voor de Inhoudelijke 
ondersteuning Is Inmiddels een medewerker met langdurige 
Europese ervaring aangetrokken. Daarnaast zoeken we 

een enthousiaste medewerker ( m/v) 
voor de algemene en administratieve 

ondersteuning van de 
nieuwe SP-afvaardiging in Brussel 

Je hoofdtaken zijn: 
• Organiseren van ons kantoor In het parlementsgebouw 

In Brussel. 
• Beschikbaar zijn tijdens de vergaderweken In Straatsburg 

en soms ook biJ andere bijeenkomsten In EU-landen. 
• Regelen van afspraken, opsporen van Informatie, 

schrijven van persberichten, verslagen en andere stukken. 

Wat verwachten we? 
• beheersing van tenminste de Engelse en Franse taal ; 

kennis van andere Europese talen stellen we op prijs. 
• goed kunnen omgaan met archief, computer, fax, e-mail, 

etc. 
• verbondenheld met de strijd van de SP voor een betere 

samenleving. 
• bereidheld om In of nabij Brussel te wonen. 
• bereidheld om je volop In te zetten voor ons Europese 

werk Is belangrijker dan opleiding en ervaring. 

Wat bieden we? 
• een contract voor In principe de volgende EP-zittings-

periode (vijf jaar). 
• werken binnen een Internationaal samengesteld team. 
• mogelijkheden voor verdere taal- en computertralnlng. 
• salariëring volgens de normen van de SP. 

Belangstelling? 
Schrijf dan naar: Socialistische Partij, 
t.a.v. Erlk Meljer en Steve McGiffen, VIjverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam. Voor meer Informatie: 
bel (00 32 2) 284 75 05 of (010) 415 80 25 
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Berechting Pinochet stap dichterbij 

spraak als een overwinning. 
Een aantal reacties. 0 p 24 maart beslisten de 

Law Lords, het hoogste 
Britse rechtscollege, dat de 
Chileense ex-dictator Pinochet 
voor zijn misdaden tegen de 
menselijkheid vervolgd kan 
worden. Dat geldt echter alleen 
voor de misdaden begaan ná 
1988, omdat Groot Brittannië 
toen het VN-verdrag tegen 
foltering ratificeerde. Zodoende 
vervallen 29 van de 32 tenlaste- Augusto Pinochet 

• 'Negatief is dat Pinochet 
maar voor drie gevallen be
recht kan worden. Aan de 
andere kant ben ik blij dat het 
proces nu tenminste door kan 
gaan. Bovendien heeft de 
Spaanse rechter Garzón inmid
dels 41 nieuwe gevallen van na 
1988toegevoegd,zodatde 
kans op uitlevering stijgt.' -leggingen tegen Pinochet. Met 

die uitspraak verwierpen de Law Lords wel 
het eerdere oordeel van het Hooggerechts
hof, dat de generaal als staatshoofd on
schendbaar zou zijn voor misdaden begaan 
onder zijn regime. Pinochet's uitwijzing 
naar Spanje is daardoor een reële mogelijk
heid geworden. Zowel voor- als tegenstan
ders van Pinochet vierden de Britse uit-

Solidair zoekt 
sympathisanten 

B edrljvenkrant Solidair zoekt steun 
onder de leden van SP. Solidair, een 

platform voor mensen die betrokken zijn 
biJ de strijd op de bedrijven, verschijnt 
vier keer per jaar en werd tot nu alleen 
verspreid aan de fabriekspoorten en op 
bouwplaatsen. Vanaf nu kunnen SP
leden voor minimaal een tientje per jaar 
donateur worden van 
Solidair. Ze krijgen dan 
alle uitgaven thuisge
stuurd en worden op de 
hoogte gehouden van 
de activiteiten en dis
cussies die de SP orga
niseert rondom de 
krant. Bij deze Tribune 
zit de nieuwste uitgave van Solidair en 
een aanmeldingkaart voor donateurs. 

Wo. 28 
Ma. 17 

april 21.52 uur 
mei 17.52 uur N3 

Pablo Ugarte, Chileen en coördinator van 
het Comité tegen Straffeloosheid in Chili te 
Amsterdam. 
• 'Het wordt gemakkelijker voor de ver
dediging, omdat het aantal aanklachten 
tegen mijn vader is gereduceerd.'- Marco 
Antonio Pinochet, de jongste zoon van de 
ex-dictator in dagblad Trouw. 
• 'We kunnen de Britten feliciteren met 
deze mijlpaal van het recht. Het geeft steun 
aan een vruchtbare samenwerking tussen 
staten om dit soort misdaden aan te pak
ken; misdaden die gepleegd werden met 
alle middelen die een staat ten dienste 
staan.' - Joan Garces, voormalig medewer
ker van de in 1973 door Pinochet afgezette 
president Allende in The Guardian. 
• 'Ik ben me er van bewust dat u het bent 
geweest die Chili democratie heeft ge
bracht'- Margaret Thatcher, Brits oud
premier en hartstochtelijk pleitbezorgster 
voor Pinochets vrijlating. 
• 'Ik vind het slecht wat hij heeft gedaan, 
maar ik voel ook medelijden als ik hem zie. 
Hij is al zo oud.' - Rebecca Suriga, in
woonster van Santiago in de Volkskrant. 
• 'De Britse uitspraak is een hele goede 
ontwikkeling. Het belangrijkste voor mij is 
het feit dat de door Pi nochet zelf afgeroe
pen amnestiewet niet meer rechtsgeldig is. 
Het idee dat ook mogelijke andere dictators 
nu door internationaal recht niet zo maar 
met hulp van vriendjes overal ter wereld 
rond kunnen reizen, vind ik heel positief. 
Of en wanneer Pi nochet nu de gevangenis 
in gaat, vind ik in dat licht nog maar bij
zaak.'- Ben Welling, pater in Chili ten 
tijde van Allende en in 1973 gevlucht voor 
het regime van Pinochet. 
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Frank de Grave , , -, , 
'We hadden ingeschat dat Milosevic 
zijn knopen zou tellen en zou terugke
ren naar de onderhandelingstafel.' 

Kamerlid SP 
Remi Poppe 

'Als ze één dag niet bombarderen Is 
er geld genoeg voor de opvang van 
vluchtelingen.' 

Richard G. Lugar Republikeins 
senator 

'Er moet een zichtbaar begin worden 
gemaakt voor de Inzet van NAVO
grondtroepen. WIJ moeten deze oorlog 
winnen omdat een stabiel en vreed· 
zaam Europa van belang is voor de 
veiligheld en welvaart van de VS.' 

NAVO-bevelhebber in 
Europa Wesley Clark 

'We liggen op schema, onze acties 
hebben een cumulatief effect.' 

Raymond Detrez historicus 
en schrijver 

'Het lijkt wel of ledereen vergeet dat 
de Serviërs met het politieke deel van 
Rambouillet instemden. Op een be
paald moment ging het alleen nog 
maar om het militaire deel, en dat 
wezen ze volgens mij terecht af.' 

Kamerlid VVD 
Jan Rijpstra 

'Nee hoor, we leveren strijdkrachten, 
interveniëren, en er wordt gevochten. 
Maar Ik zie niet dat wij in oorlog zijn.' 

Ed van Thijn oud-minister van 
Binnenlandse Zaken 

'Dit is de eeuw van de etnische zuive
ringen.' 

minister president -.!IIIII .. Wiill~l 

'Door de luchtaanvallen moet Milose
vic de grond onder z'n voeten voelen 
branden.' 

Bronnen: Algemeen Dagblad, The 
Guardian, De Groene Amsterdammer, 
Vrij Nederland, Lopende Zaken, Trouw 
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Een mild voorjaar zonnetje bestraalt het 
voor deftig doorgaande Haarlemse Kenau
park. Hendri heeft zich teruggetrokken in 
wat hij 'zijn portiek' noemt. Ik zit naast 
hem. en vader met een vrolijk kijkend 
meisje passeert. Zodra de man ons ziet, pakt 
hij zijn dochter extra stevig en beschermend 
vast. Ofschoon ik er ongeveer even 'keurig' 
uitzie als hijzelf en ik journalist ben, krijg ik 
zomaar hetdaldozen tempel opgedrukt. Om 
geen enkele andere reden, dan dat ik tijdelijk 
de portiek met Hendri deel. Dat is kennelijk 
het eeuwige noodlot van de daklozen: voor
ingenomenheid bepaalt het gedrag van 
degenen die in de gelukkige omstandigheid 
verkeren wél een huis te hebben. 

Hendri is een van de 350 'onbehuisden' die 
Haarlem telt. De voormalige vliegtuigmon
teur fungeert als mijn gids in de wereld van 
de Spaarnestad-daklozen. Op een vroege 
zondagmorgen pik ik hem op aan de Bake
ne sergracht Daar bevindt zich De Slaap
hoek, een onderkomen van het Leger des 
Heil waar de ontheemden van de stad 
dagelijks voor f 12,50- (inclusief wassen, 
ontbijt en een lichte avondmaaltijd) over
dekte nachtrust kunnen kopen. Om zeven 
uur die morgen is het er al een drukte van 
belang. Een deel van de 'bewoners ' staat op 
het punt de gemeen chappelijke slaapzaal 
te verlaten. Die moeten de straat op, om te 
scoren. De rest wacht tot de klok acht uur 
slaat. Drinken koffie, eten brood en kijken 
naar de televisie. Dan zegt Leger des Heiis
medewerker Peter, een voormalige politie
agent: 'Heren, het is tijd. Als in een proces
sie vertrekken ze. Een aantal gaat recht
streeks naar het station. Anderen kiezen 
voor het centrum. 
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'Om acht uur de straat opgeschopt te wor
den, dat is toch mensonterend,' zegt Hendri. 
'Met Kerstmis en Nieuwjaar gebeurt het 
ook. Zelfs als het vijftien graden vriest. We 
hebben het erover gehad met het Leger des 
Heils. Maar er kon niets aan veranderd wor
den. Anders kwamen ze in de knoei met hun 
personeel. Daarom zijn we nu al buiten.' 

Oorzaak en gevolgen 

In het kielzog van Hendri en mij loopt 
Adriaan, een dertiger met een uitdrukkings
loos gezicht. 'Heb je seresta voor me,' 
vraagt hij met een vlakke stem. Het ant
woord van Hendri is kort en ontkennend. 'Ik 
wil hem actief houden,' zegt mijn gids. 'Hij 
zit al zwaar onder de medicijnen. Een tijdje 
geleden was hij nog een zombie.' Adriaan is 
één van de vele psychiatrische patiënten, die 
door de bezuinigingen in de gezondheids
zorg daldoos zijn geworden. (Dertig tot 
veertig procent kampt met zware geestelijke 
problemen). Een ongeveer even grote groep 
is verslaafd aan drugs, drank of gokken. 
Daarnaast zijn er mensen als Cees. Voor De 
Slaaphoek zijn 'thuis' werd, was hij direc
teur van een reisbureau en bewoog hij zich 
voort in een Mercedes. Cees weet zelf maar 
al te goed hoe het allemaal gekomen is. 
'Door de dood van mijn moeder, de breuk 
met mijn vriend en een aantal overvallen en 
inbraken op en in het reisbureau was ik 
overspannen geraakt. Nog geen nood, want 
ik had een goede uitkering. Maar dankzij 
een administratief misverstand ontving ik 
niets. Bellen of schrijven durfde ik niet, dus 
heb ik al mijn spaargeld maar opgemaakt. 
Na een jaar had ik een flinke huurschuld 
opgebouwd en werd ik op straat gezet.' 
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Eigen schuld 

Later op de dag 'koesteren' Hendrienik ons 
onder de voorjaarszon op het Houtplein, in 
het centrum van Haarlem. Voorbijgangers 
kijken wel, maar groeten nooit. 'In Neder· 
land,' weet Hendri uit ervaring, 'vinden ze 
het je eigen schuld als je dakloos bent 
geworden. Ik ben al vijf jaar bezig om een 
huis te krijgen en heb overal op ingeschre· 
ven, maar er is geen greintje mededogen.' 
Ze zijn er nog steeds, het leger van de hon· 
derden Haarlemse daklozen. Zich afvragend 
hoe ze in godsnaam de lange, lege dag door
komen. Zwervend door de stad, schuilend 
tot ze worden weggejaagd. Sommigen 
verdienen hun brood, drank of dope met de 
verkoop van het StraatjournaaL Anderen 
lossen het op met (aanvullende) criminele 
activiteiten. Hun warme hap halen ze bij de 
Stichting Release, de Vincentius vereniging 
of de dagopvang van het Leger des Heils. 
Daarna is het ieder-voor-zich-en-God-voor
ons-allen. Net zolang tot de deuren van de 
barmhartigen 's avonds opengaan en ze 
's mogensvroeg toch weer op straat worden 
gezet. Zelfs bij het Leger des Heils op de 
Bakenessergracht. Zo noemde één van de 
Haarlemse daldozen het: 'We zijn de weg
gooimensen van deze welvaartsmaatschap
pij.' Mensen als Nico, die zegt: 'Weetje wat 
het ergste is van daldoos zijn? Dat je geen 
mens meer bent.' 

Bert Voskuil ( 54 )'schrijft voor het weekblad 
Nieuwe Revu en is auteur van zeven boeken. 
'Dakloos' werd uitgegeven door L.J. Veen 
en kost f 24,90. Voskuil stelt de royalty's van 
dit boek beschikbaar aan de Haarlemse 
afdeling van het Leger des Heils. 
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Harry is de vierde van vijf 
kinderen in een traditioneel 
katholiek gezin van vis op 
vrijdag en kerk op zondag. 
Zijn vader is leraar, z'n moe
der huisvrouw. 'Wat ik mij 
van mijn jeugd het best herin
ner, is dat we om de paar jaar 
verhuisden. Steeds kwam ik 
middenin het schooljaar in 
een nieuwe klas terecht en 
moest ik opnieuw mijn plekje 
bevechten. Helemaal toen we 

van Brabant naar Overijssel gin
gen. Mijn zachte g is er daar let
terlijk uit geslágen.' 
Op de middelbare school in 
Zwolle heeft Harry het beter 
naar zijn zin. Zozeer zelfs, dat 
hij twee jaar langer dan gebrui
kelijk blijft hangen. 'Vooral de 
tweede klas was een buitenge
woon gezellige club. Dat jaar 
hebben we met zijn allen nóg 
eens gedaan. In het laatste jaar 
ben ik een keer gezakt voor mijn 
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Toen hQ 
na zeven 

jaar de 
havo 

verliet, was 
Harry van 

Bommel ervan 
overtuigd 

thuis te horen 

echter de lerarttnCIIDUiJIGIIn&, 
Tot grote hilariteit van 

oude docenten, die hem 
zo'n lastpak In de klas 

den als hij zelf ooit 
geweest. Sinds mei 

jaar zit hiJ voor de SP In 
Kamer en vertelt 

aan 149 natrlatmants.,lll!ll'll 

eindexamen. Ik snapte de stof 
wel, maar werkte alleen niet 
hard.Weekendenlanglagik 
mijn brommer te sleutelen en 
ging ik met vrienden naar de 
motorcross. De school schoot 
dan weleens bij in. En als ik er 
wél was, was ik knap lastig. Wo
kelijks mocht ik wel een keerbiJ 
de conrector langs, omdat ecu 
leraar me de les had uitgo
schopt Op reünies moesten 
mijn oude docenten hard lachea 
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dat uitgerekend fk de lerarenop
leiding deed . Ze gunden me on
getwijfeld net zo'n keetschop
per in de klas als ik zelf ooit 
was. Maar ik was niet alleen 
brommergek, er groeide ook een 
politiek bewustzijn. Ik interes
seerde me vooral voor sociaal
economische vraagstukken. Zo
als de massawerkloosheid des
tijds, in de eerste helft van de ja
ren tachtig. Daarover had geen 
enkele partij een fatsoenlijk ver
haal. Er werd bezuinigd en daar
mee hield alles op. Ik mocht 
toen voor het eerst stemmen. 
Over de vijf grote partijen had 
ik me terdege geïnformeerd, 
maar ik kon niets van mijn ga
ding vinden. De SP kende ik in 
die tijd nog niet. Uiteindelijk 
heb ik blanco gestemd. Daar
mee wilde ik laten zien dat ik 
niet te beroerd was om naar de 
stembus te gaan, maar ook dat er 
niks voor mij bij zat.' 

'Mensenrechten 
worden in het leger 

nogal eens met voeten 
getreden' 

Als Harry tenslotte toch zijn di
ploma haalt, verkeert hij in de 
vaste overtuiging dat hij naar de 
school voor journalistiek moet. 
Hij is de enige niet en wordt uit
geloot. Volgende loting weer 
een kans, eerst maar in dienst, 
besluit hij en verruilt de motor
laarzen voor legerkisten. 'Ik 
wilde ontzettend graag bij de 
marine. Varen, dat leek me fan
tastisch! Maar ik haalde de keu
ring niet. Drie dagen ben ik bin
nenstebuiten gekeerd en vervol
gens voor alle marinefuncties 
afgekeurd. Achteraf weet ik ze
ker, dat als ik niet had toegege
ven weleens een stickie te heb
ben gerookt, ik wél was goedge
keurd. Daar heb ik vre elijk de 
pest over ingehad. Toen kwam 
ik bij de landmacht terecht. Ei
genlijk was dat best leuk. Lek
ker fysiek actief.' 
Minder gecharmeerd i Harry 

28 

van de strenge hiërarchie in het 
leger. Zonder strepen heb je niks 
te vertellen, leert hij. Een verte
genwoordiger van de soldaten
vakbond AVNM betrekt hem bij 
het vakbondswerk. Als contact
persoon vergezelt hij soldaten 
wanneer ze op rapport moeten 
komen en ziet hij erop toe dat 
hen geen geintjes geflikt wor
den . 'De bond sprak mij bijzon
der aan omdat het leger bij uit
stek een plaats is waar je een 
vakbond goed kunt gebruiken. 
Nóg een stukje harder dan het 
bedrijfsleven. Mensenrechten 
worden er nogal eens met voe
ten getreden. Groepssttaffen 
bijvoorbeeld, mogen volgens 
het militair recht niet, maar ko
men wel voor. Als bond begin je 
daar meer tegen dan als soldaat 
alleen.' 

'De SP had verder 
relkende idealen, daar 

wilde Ik over meepraten 
en meedenken' 

Nog voor de Academie voor 
Journalistiek in Utrecht Harry 
na zijn afzwaaien als aanstor
mend reporter mag begroeten, 
raakt hij in gesprek met een ver
slaggever die hem deze car
rièrestap ten zeerste afraadt. 
Zorg liever dat je taalvaardig
heden bijzonder zijn en ga dan 
eens solliciteren, luidt het ad
vies. Wat van 'Utrecht ' afkomt, 
denkt allemaal al fantastisch te 
kunnen schrijven, terwijl ze dat 
op een redactie pas leren. 'In
middels was ik de lerarenoplei
ding gaan volgen en vond dat zo 
leuk, dat ik die in ieder geval 
wilde afmaken. Misschien zelfs 
om het onderwijs in te gaan.' 
Tijdens de opleiding maakt Har
ry kennis met de SP. 'Veel van 
mijn medestudenten waren ac
tiefbinnen de Jonge Socialisten. 
Dat vond ik niets. Er zaten voor
al veel baantjesjagers tussen en 
mensen die druk bezig waren 
met hun carrière. Toen ontdekte 
ik de SP. Die partij had duidelijk 
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portreneert 
de mensen 
achter de SP
Kamerleden 

'Ouders doen 
hun kinderen 
liever op een 
minder goede 
school dan dat 
ze met het 
schaamrood 
op de kaken 
bekennen de 
ouderbijdrage 
niet te kunnen 
betalen.' 

verder reikende idealen dan de 
JS. Op het gebied van werkgele
genheid werd de overheid een 
grotere rol toebedeeld. Een 
overheid zou eisen moeten stel
len aan bedrijven en een recht 
op werk moeten garanderen. 
Over die kwesties wilde ik mee
denken en meepraten.' 

'Je moet 
verantwoordelijkheid 
aanvaarden, ook voor 

mensen aan de andere 
kant van de wereld' 

Voorjaar 1987 vertrekt Harry 
naar Amsterdam. 'Ik realiseerde 
me dat als ik ooit nog - met stu
diefinanciering - hoger onder
wijs wilde volgen, ik het nu 
moest doen. Men was toen al 
druk bezig de studiemogelijkhe
den te beperken. Het werd poli
ticologie. Door de SP was ik zo 
nieuwsgierig geworden hoe de 
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Nederlandse politiek staatkun
dig in elkaar zat, dat ik het nutti· 
ge met het aangename besloot te 
verenigen.' In het derde jaar 
doorkruisen de onderwijsbezui
nigingen zijn plannen en moet 
hij het studentenleven combine
ren met een leraarsbaan. 
Harry's keus voor de SP roeptin 
zijn familie geen heftige reac
ties op. Een katholieke achter
grond en de uitgangspunten van 
de SP blijken prima samen te 
gaan. Ik herken in de SP meer 
christelijke waarden dan in het 
CDA, zegt een pastor in een in
terview voor het universiteits
blad dat Harry in de bus krijgt. 
'Daar was ik het hartgrondig 
mee eens. Ik ben op mijn manier 
gelovig. Mijn geloof bestaat uit 
het bewustzijn dat er meer is 
dan wat je ziet en meemaakt. Je 
moet verantwoordelijkheid aan
vaarden voor dingen buiten je
zelf, buiten je omgeving, voor 
mensen buiten jouw kringetje. 
Ook aan de andere kant van de 
wereld. Die medeverantwoorde
lijkheid komt voort uit de over
tuiging dat er iets is dat ons alle
maal bindt. Als die verbonden
heid een vanzelfsprekendheid 
is, is dat een soort geloof.' 

'De Groenen stemden 
pas tegen de tippelzone, 
toen bleek dat er bomen 

gekapt moesten 
worden' 

Na een periode in de stadsdeel· 
raad Oost wordt Harry een een· 
mansfractie in de Amsterdamse 
gemeenteraad. Bijgestaan door 
burgerraadslid Willem Paquay 
verzet hij zich tegen onder meer 
tegen heroïneverstrekking en 
tippelzones in de hoofdstad. 'Ik 
zag meer in een maximale inzet 
van de hulpverlening. Zoals 
wegwerken van wachtlijsten 
voor de afkickcentra, resociali· 
satie na het afkicken en een na· 
zorgtraject met uitzicht op op· 
leiding of werk. Zorg dat er een 
compleet plan ligt, in plaats van 
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mensen methadon te geven en 
het ze dan zelf te laten ui tzoe
ken. De raad zag dat anders en 
de wachtlijsten bleven wat ze 
waren: een graadmeter voor de 
animo waarmee verslaafden af 
wilden kicken. Als mensen écht 
gemotiveerd zijn, willen ze best 
even op hun beurt wachten, was 
de gedachte.' 
Met zijn weerstand tegen de tip
pelzone dwingt Harry de raad, 
die bijna unaniem voor is, ver
antwoording af te leggen voor 
dit staaltje drugsbeleid. 'Het 
ging veelal om zieke en ver
laafde vrouwen en ik vond het 

tamelijk cynisch om ze in staat 
te stellen via prostitutie de mid
delen te verwerven die ze in 
drugs om konden zetten.' Met 
uitzondering van een enkel 
PvdA-raadslid staat hij echter 
alleen in zijn kritiek. 'De Groe
nen stemden pas in tweede in
stantie tegen, toen bleek dat er 
voor de tippelzone bomen ge
kapt moesten worden.' 

'Kosovo gaat niet over 
een snelweg door het 

Groene Hart, maar over 
leven en dood' 

Harry 's 'raadskabaal' blijft niet 
onopgemerkt. Bij de Kamerver
kiezingen van 1994 staat hij 
nummer vijf op de lijst. Als een 
retel er nog niet in blijkt te zit
ten, wordt hij ingelijfd in het 
fractie-ondersteuningsteam. 
Omdat het voor twee Kamerle
den onmogelijk is álle commis
sievergaderingen te bezoeken -
maar ze wel over alles een me
ning moeten hebben - zijn de 
beleidsmedewerkers hun ogen 
en oren. Harry bezoekt commis
ievergaderingen, doet onder

zoek op Onderwijs- en Defen
iegebied, legt dossiers aan en is 

de motor achter verschillende 
acties. Samen met de afdelingen 
houdt hij een enquête naar 
ouderbijdragen in hei onder
wijs, die een stuk minder vrij
willig zijn dan ze lijken. 'Door 

de ouderbijdrage wordt de toe
gankelijkheid van het onderwijs 
direct bedreigd. Het werkt twee
deling in de hand. Ouders doen 
hun kinderen liever op een min
der goede school, dan dat ze met 
het schaamrood op de kaken be
kennen de ouderbijdrage niet te 
kunnen betalen.' 
Als in mei 1998 het Kamerduo 
een vijftal wordt, promoveert 
Harry tot Kamerlid. In die hoe
danigheid springt hij op de bres 
voor schoolconciërges, van wie 
het takenpakket sinds jaar en 
dag groeiende is zonder dat daar 
meer loon of zelfs meer waarde
ring tegenover staat. 'We heb
ben tweehonderd conciërges 
aangeschreven en naar hun er
varingen gevraagd. Binnenkort 
hopen we een zwartboek aan 
minister Hermans te kunnen 
aanbieden. Conciërges pikken 
het niet meer, ze komen nu echt 
in verzet. De conciërge doet op 
school als eerste de deur open 
en als laatste het licht uit. Als hij 
besluit het werk neer te leggen, 
ligt de school gewoon plat.' 
Zijn allereerste Kamerdebat, hij 
weet het nog als de dag van gis
teren, gaat over Kosovo. 'Een 
vreselijk moeilijk onderwerp 
om mee te beginnen. Er zitten 
zoveel verschillende aspecten 
aan de kwestie. Niemand heeft 
de wijsheid in pacht en er staat 
ontzettend veel op het spel. Dat 
doordrong mij meteen van mijn 
verantwoordelijkheid. Dit ging 
niet over een OV-studentenkaart 
of een snelweg door het Groene 
Hart. Dit ging - en gáát - over 
leven en dood.' Ook het laatste 
debat - tot nu toe - betreft Kos
ovo. Bommen beheersen de 
agenda en weer trekt Harry fel -
en in zijn eentje - van leer. 'In
eens ben ik lid van een crimine
le organisatie,' merkt hij bitter 
op. 'Het parlement geheten. De 
organisatie die ons leger er zon
der juridische basis, zonder VN
mandaat op uitstuurt om te 
bombarderen. Dat is feitelijk 
een criminele daad.' e 
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Kosovo (1) 

M achteloos zien 
wij toe hoe de 
NAVO er letter

lijk én figuurlijk een puin
hoop van maakt. Het lag 
voor de hand dat het tot een 
onvoorstelbaar drama voor 
de bevolking van Kosovo 
zou leiden. De troepen van 
Milosevic en z'n kliek ne
men nu wraak op de Koso
varen. Het is inmiddels 
duidelijk, dat de NAVO-top 
alleen verstand heeft van 
alles vernietigende wapens 
en het in kaart brengen van 
doelen. We hebben te ma
ken met kwajongens die 
willen laten zien wat tech
nisch vernuft vermag. Psy
chologie komt niet voor in 
het woordenboek van de 
'heren', Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat 
Joris Voorhoeve zich druk
ker maakt over wat er gaan
de is dan onze minister
president! 

Kosovo (2) 

Diemen 
A.Stijntjes 

Toen het rommelde in 
Joegoslavië en er 
mensen waren die 

wilden ingrijpen toen het 
nog zin had, werden dezen 
door Mient-Jan Faber uitge
maakt voor haviken. Toen 
de hel eenmaal was losge
barsten en er geen redden 
meer aan was, vroeg lVIient
Jan Faber zich kwaad af 
waarom er in Godsnaam 
niet werd ingegrepen. Toen 
de Kosovo-ellende zich 
begon af te tekenen moest 
er op last van deze man 
flink opgetreden worden. 
Toen dat ook een dubieuze 
missie bleek te zijn, keek 
deze strateeg kwaad naar 
iedereen en riep om grond
troepen. Wat zal hij gaan 
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zeggen als deze troepen in 
lijkzakken terugkomen? 
Zal hij dan ook weer door 
alle TV-programma's als 
deskundige worden opge
roepen om te vertellen dat 
men het weer helemaal 
verkeerd heeft aangepakt? 

Ulvenhout 
A.E. G. Smits 

Jaar van de eeuw (3) 

Hierbij een eenvou
dige methode om 
vast te stellen 

wanneer nu eigenlijk de 
eeuwwisseling plaatsvindt. 
Dan is het voor eenieder die 
kan tellen duidelijk: van 
Oudjaar 31-12-2000 naar 
Nieuwjaar 1-1-2001. Neem 
een meetlint en stel elke 
centimeter voor als een jaar. 
Als je vanaf het begin van 
het meetlint (waar dus ei
genlijk 0 moet staan) naar 
het getal 100 gaat, zijn er 
lOOcm, ofwel 100 jaren 
volledig verlopen. Het jaar 
2000 loopt van eind 1999 
tot eind 2000, hetgeen valt 
op 31-12-2000 om 24.00 
uur. Het jaar 2000 behoort 
dus nog helemaal bij de 
volle honderd jaren van de 
twintigste eeuw. 

Nijmegen 
F.J.C. Schimmel 

Verplicht stemmen (2) 

I n tegenstelling tot Ma
rij nissen zie ik geen 
enkel heil in herinvoe

ring van de opkomstplicht. 
Zou het niet zo kunnen zijn 
dat het massaal niet stem
men voortkomt uit het besef 
dat het een illusie is te den
ken dat stemmen helpt? Het 
is niet langer vol te houden 
dat het opkomstpercentage 
en de stembusuitslag er iets 
toe doen! 

Zwolle 
Wouter ter Heide 
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Dachten we van Jo Ritzen af te zijn, nu hebben we 
Loek Hermans. In februari presenteerde hij zijn eigen plan

nen voor een verdere verslechtering van het onderwijsstelsel. En 
hij kreeg nog een eigen fanclub ook. Dit schreeuwde om een reactie. 

Op 25 februari werd dan ook in Nieuwspoort in Den Haag het startsein 
gegeven voor de Hermans Weg! Club. Compleet met posters, folders, ac-

tieplannen, een eigen website: www.sp.nl/hermans_weg_club en een 10 pun
ten-eisenpakket, die hij voor het volgend schooljaar moet hebben ingewil
ligd, of anders vertrekken. Ofwel het Hermans Weg! Plan: 1 De basisbeurs 
moet fors omhoog, te beginnen met een ver dubbeling 2 De duur van de stu
diefinanciering moet worden verlengd 3 Recht op studiefinanciering voor àlle 
MBO'ers 4 Kleinere klassen in het basis- en voortgezet onderwijs 5 Hogere ...,~~-----r-..-~-
lonen voor leraren 6 Scholen moeten niet gaan fuseren 7 De OV-studen- Naam: 
tenkaart moet weer altijd geldig worden 8 Meer inspraak voor ouders Epke Knoop 

en leerlingen 9 Goede computers voor alle scholen 10 Gratis onder
wijs voor iedereen. Het plan ondersteunen, en/of lid worden is 

eenvoudig & gratis: via de folder , de website, of deze bon: 
Woonplaats: St.Nicolaasga, 

Leeftijd: 25, Lid sinds: april '98, Waarom 
SP: Die komen tenminste naar de mensen toe, 
SP & Jongeren: Kan altijd beter, Blindheid: 
Niet zo relevant , Oproep: Mensen moeten 
weer meer betrokken worden bij de 
politiek & de samenleving, Toekomst: 
Behoorlijk werk voor zoveel mogelijk 
mensen, Jongerenexcursies: Moe
ten zeker blijven doorgaan, en 
over zoveel mogelijk verschil
lende onderwerpen. 



~l) \-1~ WIJ EEN Dll'JE.f~PJE 
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r e c I a m e · ~1 s p o t 

X-files 

feiten over de bic-industrie 

aantallen Nederland telt meer dan 450 miljoen bic-industrie dieren, 
waaronder alleen al zo'n 45 miljoen legbatterij-kippen. 

Een bic-industriebeest heeft meestal net zo veel ruimte als 
huisvesting hij zelf groot is. Draaien, keren en laat staan lopen is er niet 

bij . Dag- en nachtritme worden kunstmatig geregeld. 

gedrag 
Door ruimtegebrek verwaarlozen de dieren zichzelf. 

Ze zijn gestresst en agressief tegen hun hokgenoten. 

Vraag uw slager om scharrelvlees 

Vlees bevat groeihormonen die de ontwikkeling van het menselijk lichaam beïnvloeden. Voorlichting Vrolijk Vlees 



r Vlees 

magazine boordevol 
argumenten om uw 
buren te overtulgen 

waarom ziJ, net als 
u, op 10 juni SP 
moeten stemmen 

- --------- -
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SP-congres eensgezind: 

'Samen 
houden we 
de tomaat 
op smaak' 

19403 TN 14027 
Doe Centrum Politieke Partij 
Oude Boteringestr 52 
9712 GL GRONINGEN 

'Ik ga 

door voor 

feministe, 

maar ik 

ben nietzo'n 

barricaden-

beklimster' 
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DEZE TRIBUNE 

Hanja & Hedy 
Is de SP soms gek geworden? Mee
doen aan de verkiezingen voor het 

Europees Parlement, dat we allemaal 

slechts kennen van z'n zakkenvulle
rij? En dan ook een enorme campag

ne voeren? 

Nee, onze partij heeft haar verstand 

niet verloren. 'Europa' deugt niet. Het 

is enkel gericht op de belangen van 

de Europese multinationals. Daartoe 

worden de rechten van de werkende 

mensen aangetast, de milieubescher
ming verslechterd en de sociale ze

kerheid afgebroken . 'Europa' is een 

ondemocratische superstaat met een 

vrijwel machteloos 

parlement. Alle 

reden om tegen dit 
Europa te zijn. 

Maar géén reden 

om de Europese 

Hennan Beekers, verkiezingen te laten 

hoofdredacteur voor wat ze zijn. 

Want als we dat 

doen, krijgen de voorstanders hun zin 

en gaan ze ongehinderd door op de 

ingeslagen weg. Daarom gaat de SP 

ook in Brussel tegengas geven. Daar

om willen we dat alle tegenstanders 

van dit Europa wél naar de stembus 
gaan. Ik reken op uw medewerking. 

Bij deze Tribune krijgt u een compleet 

magazine dat precies op een rijtje zet 
wat er mis is met de Europese Unie 

en waarom. Gebruik het om ook uw 

kennissen over de streep te trekken. 

Schoon genoeg van dit Europa? Stem 

tegen, stem SPI 
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Een inspirerende dag was het, zater

dag 1 mei in de Nijmeegse Vereeni

ging. Ruim 700 afgevaardigden 

besloten op het achtste SP-congres vol gas 

te geven om de volgende 

eeuw in te gaan met een 

sterkere organisatie. Voor

al aan de basis staat er 

veel te gebeuren. 

1 0 Met de oorlog in Joegoslavië is 

precies bereikt wat de NAVO zei 

te willen voorkomen. Een ge

sprek met SP-defensiewoordvoerder Harry 

van Bommel over zijn taaie verzet tegen de 

bombardementen. 

16 Honderden verstandelijk ge
handicapte jongeren vallen na 

het verlaten van de school in een 

zwart gat. Ouders 

én SP pikken het 

niet en bundelen 

de krachten. 

2 0 
Donderdag 10 juni: Europese 
verkiezingen. Wat 

heeft een partij als de 

SP te zoeken bij die verzameling 

van zakkenvullers? Lijsttrekker 

Erik Meijer geeft antwoord: 'We 

willen juist tegengas geven. 

Want wie zwijgt, stemt toe! ' 

2 2 De schulden

last hangt 

als een 

molensteen om de nek 

van de Derde Wereld. 

Jubilee 2000 heet de 
wereldwijde campagne 

om de armste landen schuldenvrij het nieu

we millennium in te l aten gaan. 
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'Succesvol 
onderwijsproject 
mag niet stoppen' 

S P-Kamerlld Harry van 
Bommel vraagt staats

secretaris Adelmund op te 
treden tegen gemeenten 
die het succesvolle extra 
onderwijsproject voor 
woonwagenkinderen stop
zetten. Zwolle, Den Bosch 
en Venlo hebben hun pr~ 
ject al beëindigd: 9 van de 
36 andere gemeenten met 
woonwagenkampen over
wegen dit voorbeeld te 
volgen. 'Een slechte zaak, ' 
zegt Van Bommel, 'Van alle 
mlnderheden presteren 
woonwagenkinderen op 
school verreweg het 
slechtst. Maar het aantal 
woonwagenkinderen dat 
met diploma de school 
verlaat, Is door de extra 
begeleiding toegenomen.' 

Borst nog steeds 
niet in actie voor 

oud-dwangarbeiders 

J an de Wit heeft minister 
Borst van VWS andermaal 

moeten manen contact op te 
nemen met de Duitse regering 
om de schadevergoeding voor 
oud-dwangarbeiders te regelen. 
Eind maart zegde Borst al toe 
hier snel werk van te maken, 
omdat vorderingen op de Duit
se staat en bedrijven op 13 mei 
verjaren. Maar vervolgens deed 
ze niets. 'Schandalig,' zegt De 
Wit. 'Veel oud-dwangarbeiders 
voelen zich ontzettend miskend 
als oorlogsslachtoffer. Ze heb
ben vreselijke dingen meege
maakt in Duitsland en werden 
na hun terugkeer ook nog eens 
uitgemaakt voor collaborateurs. 
Eindelijk is Duitsland bereid de 
gedupeerden schadeloos te 
stellen en dan laat de minister 
het erbij zitten!' 

4 

Kamer wijst sluiting CBS af - en toch niet 

De sluiting van het 
CBS in Heerlen 

moet van tafel,' zegt 
SP-Kamerlid Jan de 
Wit. 'Limburg kreeg het 
CBS om de dalende 
werkgelegenheid door 
de mijnsluitingen te Jan de Wit 

sitie, waarin de reorga
nisatie wordt afge
keurd. De VVD kwam 
daarop met een eigen 
motie die het vertrek 
van het CBS naar Voor
burg ondersteunt, maar 
die tegelijkertijd de 

compenseren. Dat moet 
je nu niet gaan terugdraaien.' 
Onlangs werd bekend dat de 
Heerlense vestiging van het 
Centraal Bureau voor de Statis
tiek naar Voorburg moet ver
huizen en dat achthonderd 
banen zullen verdwijnen. Een 
golf van protest laaide op, die 
ook de politiek in stelling 
bracht. Met uitzondering van 
de VVD steunden alle Kamer
fracties een motie van de oppo-
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werkgelegenheid wil 
opvijzelen door meer te inves
teren in technologie. De Wit: 
'Het vreemde is dat de VVD-
motie óók is aangenomen, 
terwijl zij haaks staat op de 
eerste.' Volgens de SP' er is de 
drastische reorganisatie hele
maal niet nodig. 'Alle ministe
ries moeten weliswaar vijf 
procent bezuinigen, maar mi
nister Jorri tsma doet dit volle
dig ten laste van het CBS.' 
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Asbestregeling 
moet ruimer 

S taatssecre
taris Hooger· 

vorst van Sociale 
Zaken moet van 
de Tweede Kamer 

op zoek naar geld om de 
schadevergoeding t e verho
gen voor asbestslachtoffers 
van wie de werkgever niet 
aansprakelijk Is te stellen. 
Eerder liet SP-Kamerlid Jan 
de Wit al weten dat het toe
gezegde bedrag van 25.000 
gulden te laag Is. Slacht
offers van wie de voormalig 
werkgever wél te achterhalen 
Is, krijgen Immers 100.000 
gulden uitgekeerd. Een voor· 
stel van De Wit om dit bedrag 
voor ledereen te hanteren, 
kreeg onvoldoende steun van 
de Kamer. Wel vindt een 
meerderheld dat de vergoe
ding omhoog moet. 

SP: stop vrijgeven 
taxibranche 

Harry van 
Bommel 

M inister Ne
telenbos 

moet stoppen met 
haar plannen om 
de taxibranche vrij 
te geven,' vindt 
SP-Kamerlid 
Harry van Bom· 

mei. De Amerikaanse vervoers· 
econoom Hooper, die de taxi· 
branche in verschillende landen 
onderzocht, concludeerde dat 
de vrije markt precies het te· 
genovergestelde oplevert van 
wat men wil bereiken. Na een 
aanvankelijke stijging van het 
aantal taxi's lopen de inkoms· 
ten per chauffeur terug en hou· 
den de beteren het voor gezien. 
Wat· overblijft, is een handjevol 
ondernemers dat exorbitante 
prijzen vraagt voor ondermaat· 
se service. En dat kan toch niet 
de bedoeling zijn, vermoedt 
Van Bommel. 
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Geen sorry-democratie bij Bijlmerramp! 

Sorry zeggen mag 

deze keer echt 

vooral van minister 

Borst een schuldbewu-
niet genoeg zijn,' con

cludeerde de SP-fractie 

na lezing van het rap

port van de enquête

commissie Bijlmer

ramp. 'De bewindslie

Kok, Jorritsma en Borst 

stere houding ver

wacht. 'Nu onomstote

lijk is komen vast te 

staan dat er mensen 

zieker zijn geworden 

door haar nalatigheid, 
den zullen hun verantwoordelijkheid moe

ten nemen.' Uit de parlementaire enquête 

naar de afhandeling van de ramp met de El 

AI-Boeing in 1992 blijkt dat de ministers 

Borst, Jorritsma en Kok en hun voorgan

gers laks gereageerd hebben, en dat ze de 

Kamer 'onzorgvuldig, onvolledig, ontijdig 

en onjuist' voorzien hebben van informatie. 

Ondanks deze harde conclusies reageerde 

geen van de verantwoordelijke ministers 

erg schuldbewust. Vooral premier Kok 

zette met zijn twijfel aan de 'staatsrechtelij
ke juistheid' van de bevindingen zijn hak

ken in het zand. 'Een domme, instinctieve 

reactie,' vindt SP-Kamerlid Harry van 

Bommel. 'Bij slecht nieuws de pijlen rich

ten op de boodschapper. ' Van Bommel had 

Bovendien ... 
1 wil Reml Poppe weten wie er 
1700 ton asbesthoudend puin heeft 
gedumpt op stortplaats Crayensteln
West te Dordrecht en hoe dat moge
lijk Is, daar biJ de sloop van gebou
wen de wettelijk plicht bestaat het 
pand eerst zorgvuldig van asbest te 
ontdoen; 
1 wil Poppe ook opheldering over 
het vele brandbaar afval op stort
plaatsen. Dat afval mag Immers In 
de regel niet gestort worden, maar 
moet de verbrandingsoven In; 
1 voelde Agnes Kant minister Peper 
aan de tand over de duizend gulden 
die bewindslieden er maandelijks biJ 
krijgen ter compensatie van het 
'fiscale nadeel' door gebruik van de 
dienstauto; 
1 wil Agnes Kant weten hoe het 
mogelijk Is dat van het Product
schap voor Gedestilleerde Dranken 
een rapport over jongeren en drank· 
misbruik een half jaar heeft achter
gehouden. 

had ze hardop moeten erkennen dat ze een 

boel heeft uit te leggen aan de mensen in 

de Bijlmer.' Borst ging weliswaar op 

bezoek in de wijk, maar pas na de conclu

sie van de enquêtecommissie en zónder 

enige vorm van excuses. 

Het grote Bijlmerdebat in de Kamer vindt 

eind mei plaats. Vooruitlopend daarop heeft 

de SP-fractie een lijst 53 kritische vragen 
toegestuurd aan de regering. Vooral minis

ter Borst moet nog heel wat uitleggen. 

Waarom ze geen deugdelijk onderzoek 

heeft ingesteld naar de auto-immuunziekte 

SLE, bijvoorbeeld. Of waarom ze klakke

loos een foute berekening doorstuurde naar 

de Kamer, met de conclusie dat het aantal 

SLE-gevaBen te laag was om een oorzake

lijk verband met de ramp te kunnen aan

nemen. In werkelijkheid was het aantal 

gevallen zes keer zo hoog. 

Maar ook minister Jorritsma moet uitleg 

geven. Van Bommel: 'Zij heeft te weinig 

gedaan om de gegevens over de lading 

boven water te krijgen. Bovendien heeft ze 

niets geleerd van de Bijlmerramp. Begin 

dit jaar raakte op Schiphol twee keer een 

toestel van de baan. Beide keren was in 

eerste instantie opnieuw volslagen duister 

wat erin zat.' Of de ministers naar huis 

gestuurd worden? Van Bommel: 'We wach

ten eerst het debat af ... ' 

Waar blijft de AOW? 

Het ministerie van Sociale Zaken 
moet bezuinigen en wil daarom de 

AOW- en Nabestaandenwet-uitkeringen 
vier dagen langer In kas houden. Voor de 
uitkeringsgerechtigden, die veelal aan 
het eind van hun geld een stuk maand 
overhouden, Is een gat van vier dagen 
een fors probleem. Een voorstel van SP 
en CDA om de late betaling alleen voor 
nieuwe gevallen In te voeren, haalde het 
niet. Wel Is toegezegd dat er een over
bruggingsregeling komt. 
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MARIJNISSEN 
Afzwaaiers 
van de eeuw 

Vroeger was 'een afzwaaier' een 

dienstplichtige die na anderhalf jaar 
zijn militaire pakje mocht uittrekken. 

Nu is 'een afzwaaier' een bom die als 

'bijkomende schade ' terechtkomt op 

het hoofd van onschuldige burgers. 

Het is nu 10 mei en de oorlog gaat 

onverminderd door. Gisteren bombar

deerde de NAVO de Chinese ambas

sade in Belgrado, 'foutje van de CIA'. 

Eerder waren de inzittenden van een 
bus en een trein, een konvooi vluch

telingen en bewoners van diverse 
woonwijken het 

slachtoffer van de 

'slimme' bommen. 

De illusie van 'de 

schone oorlog' 

wordt door de NAVO 

zelf aan diggelen 
geschoten. Hoe fout Jan Marijnissen, 
Milosevic ook mag fractievoorzitter SP 

zijn, de vraag blijft: 

'Waar haalt de NAVO het recht van

daan onschuldige mensen te bombar

deren, bedoeld of onbedoeld?' 'Maar 

wij willen deze slachtoffers helemaal 

niet!' zegt NAVO-woordvoerder Shea 

nu zowat iedere dag. 'We kunnen het 
alleen niet vermijden, omdat we door

gaan met bombarderen.' 

ledereen is verantwoordelijk voor zijn 
eigen daden. Dat geldt voor Milosevic 

en alle andere verantwoordelijken 

voor de honderdduizenden vluchtelin

gen, maar het geldt ook voor Clinton 

en alle andere verantwoordelijken 

voor het massieve NAVO-geweld, 

zoals de Nederlandse regering en het 
Nederlandse parlement. 

SP-Kamerfractie en SP-congres 

hebben zich ondubbelzinnig uitge
sproken: de bombardementen zijn 

onrechtmatig en bemoeilijken alleen 
maar de oplossing van de problemen. 

Ik hoop dat alle mensen die dachten 

dat bommen zouden helpen, nu in

zien dat dit niet zo is. 

Over een paar maanden zullen we de 

meest gewelddadige eeuw van de 

mensheid 'afzwaaien' . Laten we de 

lessen van het Balkan-drama vooral 

meenemen naar de volgende eeuw. • 
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...... 
: ~l.~.se 
•••f congres 

~ • Socialistische Partij 

' 
Op de historische datum van 1 mei en op de historische 
plaats van De Vereeniging in Nijmegen (waar de PvdA in 

1992 akkoord ging met de afbraak van de WAO en daarmee 

definitief in het rechtse kamp terechtkwam), hield de SP 

haar achtste landelijke congres. Buiten scheen de zon, binnen hielden ruim 700 

afdelingsafgevaardigden en gasten zich bezig met de organisatie van de SP. 

Welke veranderingen zijn nodig om aan het begin van een nieuwe eeuw 

opnieuw een grote stap voorwaarts te kunnen zetten? 
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'Ik ben een gelukkig·mens,' sprak de herko
zen SP-voorzitter Jan Marijnissen in zijn 
lotwoord tot het congres. 'We hebben van

daag, in grote eensgezi.ndheid, de juiste be
sluiten genomen.' In de voorafgaande uren 
hadden de congresgangers zich geïnspireerd 
gebogen over een drietal congresstukken. 
Het verslag van de ontwikkelingen sinds het 
congres van 1996 en de analyse van de toe
tand in Nederland en de rest van de wereld 

riepen weinig discussie op. De 109 'beslis
punten' in congresstuk 3 (Sterkere partij, 
betere maatschappij) maakten wél tongen 
los. Toch viel in de lange rij sprekers op, dat 
er grote eenstemmigheid was over de rode 
draad in het verhaal: we moeten de komende 
tijd de basis van de partij , de afdelingen, 
versterken. De noodzaak hiertoe had Marij 
nissen al toegelicht in zijn openings
toespraak, toen hij de ontwikkeling van de 
SP chetste. 'Vanaf ons ontstaan in het begin 
van de jaren zeventig zijn we lang een fede
ratie van afdelingen geweest. Plaatselijk 
heel sterk, maar zonder landelijk gezicht 
Eind jaren tachtig hebben we gezegd: We 
moeten een landelijke partij worden, met 
een landelijke uitstraling. Die koerswij
ziging resulteerde in 1994 in twee Kamer
zetels. Daarna volgde een periode van con-

solidatie en later van het omzetten van de 
groei in ledenwinst en zetelwinst. Dat is al
lemaal bijzonder goed gegaan. Onze groei 
was overweldigend. Maar nu moeten we 
concluderen dat we de laatste tien jaar 
onevenredig veel aandacht hadden voor de 
landelijke partij en de basis - achteraf ge
zien - wat veronachtzaamd hebben.' 

Vol gas geven, om juist aan 
de basis van de partij de volgende 

stap vooruit te zetten 

De komende tijd gaat dat veranderen, be
sloot het congres. We moeten vol gas geven 
om juist aan de basis van de partij de vol
gende stap vooruit te zetten: kansen creëren 
voor de duizenden nieuwe leden en de hon
derdduizenden nieuwe stemmers, om meer 
betrokken te raken bij de partij . Het congres 
sprak uit dat het een hoofdtaak van de SP is 
lokaal op alle mogelijke manieren steun te 
bieden aan mensen die zich verzetten tegen 
sociaal onrecht. Om daaraan beter invulling 
te kunnen geven, werd besloten tot een groot 
aantal concrete maatregelen. De scholing 
van raadsleden wordt steviger ter hand 
genomen. Er komt een landelijk team, dat 
projectrnatig hulp gaat bieden aan afdelin-
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gen bij het oplossen van problemen. Afde
lingen krijgen de beschikking over meer 
geld en daarmee ook meer verantwoorde
lijkheden. Er komen meer en betere landelij
ke scholingen en cursussen en afdelingen 
gaan ook zelf een eigen scholingsplan op
stellen. Er komt een volwaardig kaderblad. 
De basis krijgt een uitgebreider vertegen
woordiging in het partijbestuur: elk district 
kan voortaan twee mensen afvaardigen naar 
het bestuur, in plaats van één. Het hele land 
wordt verdeeld onder de bestaande afdelin
gen, zodat ieder lid het recht krijgt mee te 
beslissen in de partij via een afdeling. 

'We hebben echt heel 
wat leden nodig om te kunnen 

doen wat we willen doen' 

Wie door het leven wil gaan als volwaardige 
SP-afdeling, zal aan zwaardere eisen moe
ten voldoen. Een afdeling moet vanaf nu ten 
minste vijftig leden tellen en beschikken 
over een bestuur van minstens vijf mensen. 
De oude eisen waren: vijftien leden en drie 
bestuurders. In de inbreng van de congres
afgevaardigden kreeg dit punt de meeste 
aandacht. Sommige sprekers waren bang 
dat hiermee een rem gezet wordt op de uit-
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breiding van het aantal afdelingen en dat 
vooral de kleinere plaatsen erdoor belem
merd worden in hun ontwikkeling. Andere 
benadrukten juist hoe belangrijk het is om 
als afdeling te beschikken over een fors re
servoir aan leden. Namens de eongrescom
missie antwoordde Riet de Wit: 'We stellen 
vandaag pittige taken voor onze afdelingen. 
Om die te kunnen uitvoeren hebben we een 
stevige basis nodig: onze leden. Dfe nemen 
op lokaal niveau de besluiten en die kunnen 
we vragen actief te worden. Daarom hebben 
we echt heel wat leden nodig om te doen wat 
we willen doen. Natuurlijk, het werven van 
de eerste vijftig is moeilijk. Maar de extra 
inspanning die je daarvoor moet doen, geeft 
je een goede basis waar je later veel profijt 
van hebt.' Uiteindelijk werd ook dit voorstel 
met grote meerderheid aangenomen. 
Het congres koos vervolgens het landelijk 
bestuur voor zover dat niet afgevaardigd 
wordt door de districten. Vernieuwing en 
verjonging was hierbij het parool. Naast zes 
herkozen bestuurders staan vijf nieuwe, on
der wie drie twintigers . Door het congres 
zijn de volgende landelijk bestuurders recht-
treeks gekozen: Herman Beekers, Mariet 

Berendsen, Marga van Broekhoven, Jules 
!ding, Ewout Irrgang, Jeannette de Jong, 

8 

Sjoerd de Jong, Tiny Kox, Marianne Lang
kamp, Hans van Leeuwen en Jan Marijnis
sen. Als partijvoorzitter en als landelijk 
secretaris werden respectievelijk Jan Marij
nissen en Tiny Kox herkozen. 

'Er bestaan geen schone 
oorlogen en mooie bommen. Wij 

zijn tegen deze waanzin ' 

Naast de partijorganisatie was het vooral de 
oorlog in Joegoslavië die de congresgangers 
bezighield. Veel afdelingsafgevaardigden 
besteedden aandacht aan de oorlog, evenals 
de speciale gast Cart Niehaus, voormalig 
anti-apartheidsstrijder en nu ambassadeur 
van Zuid-Mrika in Nederland. 'Het kan an
ders, in Kosovo, in Burundi, in Centraal 
Afrika,' was zijn conclusie. Eerder bad Nie
baus de SP bedankt voor haar steun aan het 
ANC in de periode waarin dat helemaal niet 
zo vanzelfsprekend was. 'De SP behoort tot 
de harde kern van de anti-apartheidsstrijd. 
Wij zijn haar daar bijzonder erkentelijk 
voor.' Jan Marijnissen stond in zijn ope
ningstoespraak stil bij het begrip bescha
ving, dat hij betitelde als een 'wankele brug 
over een ravijn'. Marijnissen schetste een 
aantal actuele binnen- en buitenlandse wan-
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toestanden die inbreuk maken op die be
schaving en kwam zodoende ook op de Bal
kan oorlog. Een donderend applaus bege
leidde zijn woorden: 'Er bestaan geen scho
ne oorlogen en geen mooie bommen. Wij 
zijn tegen deze oorlog, tegen deze waanzin.' 
Marijnissen kondigde aan dat de SP haar 
standpunt intensiever gaat toelichten. 'We 
blijven Beter dan Bommen-debatten organi
seren, er komen nieuwe advertenties waarin 
we mensen oproepen een verklaring tegen 
de oörlog te ondertekenen. We gaan door 
met de kettingbrieven en we komen met een 
huis-aan-huiskrant waarin we onze mening 
uitleggen.' Een motie van vijf afdelings
voorzitters om de lijn van de Kamerfractie 
nadrukkelijk te ondersteunen, werd vrijwel 
unaniem aangenomen. En veel bijval was er 
ook voor het voorstel van Marijnissen om 
25.000 gulden te storten op giro 555 van de 
gezamenlijke hulporganisaties. 'Ons hart 
ligt ook bij de vluchtelingen uit Kosovo.' 

SP-lijsttrekker Erik Meijer 
belooft dat hij in 'Europa' zal 

blaffen waar dat nodig Is 

Ook de Europese verkiezingen kregen een 
plaats op het congres. Na een forumgesprek 
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met Europarlementariërs uit Zweden en 
Portugal was het woord aan SP-lijsttrekker 
Erik Meijer: 'Veel mensen zien Europa als 
het weer. Je kunt er wel op mopperen, maar 
je verandert er toch nif;ts aan. Dat klopt niet. 
Europa wordt een steeds belangrijker 
strijdterrein waar wij met onze acties tegen 
tweedeling niet mogen ontbreken. We moe
ten voorkomen dat alleen de kritiekloze 
mensen gaan stemmen. Want dan zijn er in
derdaad geen veranderingen te verwachten 
in Europa.' Meijer eindigde zijn betoog met 
een toezegging. 'De Partijraad besloot eind 
vorig jaar dat we meedoen aan de Europese 
verkiezingen omdat we een waakhond no
dig hebben in Brussel. Wel, ik beloof dat ik 
zal blaffen waar dat nodig is.' 
De lange congresdag bestond niet alleen uit 
discussie. Intermezzo's waren er in de vorm 
van een flitsende nieuwe videopresentatie 
van de SP en van de uitreiking van zes gou
den tomaten aan mensen 'die het verdienen 
extra in het zonnetje gezet te worden'. Carl 
Niehaus kreeg er één opgespeld ('Nelson 
Mandela is een wereldheld, u bent een held 
van ons congres'), evenals Jenny Voogd 
('staat altijd klaar voor het district Limburg, 
de afdeling Heerlen en haar kleinkinderen), 
JeanneKnoop ('stond vier jaar geleden aan 

de wieg van het Comité Asbestslachtoffers, 
nadat ze haar man verloren had aan asbest
kanker'), Ben Oskam ('demonstreerde 
maandenlang vrijwel dagelijks op het Bin
nenhof tegen de afbraak van de WAO en 
verzet bergen werk op het partijbureau'), 
Jean Rouwet ('zonder hem zou de SP in 
Hengelo en de rest van Twente niet zijn wat 
ze nu is') en Henny Sneevliet ('gisteren 
reikte de koningin lintjes uit. Vandaag krijgt 
u óns lintje als vorstin die de afgelopen jaren 
onze alternatieve Troonrede voorlas'). 
Tientallen jongeren presenteerden enthou
siast met video, sketch en zang hun ambi
tieuze plannen voor de toekomst. Onder de 
naam RÖOD, jongeren in de SP, gaan ze 
spraakmakende acties voeren, een groot 
kader opbouwen van jongeren die wat met 
de SP willen en zorgen dat over twee jaar 
alle jongeren in Nederland de SP kennen en 
weten waar de partij voor staat. 

'Iemand vroeg me wie er op de 
smaak van de tomaat let. Wel, 

dat zullen wij moeten doen' 

Met het congres werd een periode van ruim 
een half jaar afgesloten waarin op meer dan 
200 afdelingsbijeenkomsten en tien regio-
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Gelukkig viel er ook heel wat te lachen 

conferenties intensief gesproken is over de 
organisatie van de SP. 'Bijna geen bladzijde 
van de oorspronkelijke teksten is ongewij
zigd gebleven,' concludeerde Tiny Kox na
mens de Congrescommissie die de discus
sies voorbereidde. 'We hebben echt sámen 
de stukken geschreven.' 
Jan Marijnissen keek op het eind van de dag 
al naar de toekomst. 'Dit uitstekende con
gres moet vooral een aansporing zijn om 
daadkrachtig te beginnen met de uitvoering 
van wat we allemaal besloten hebben.' 
Naast de vergroting van de kracht van de af
delingen noemde de partijvoorzitter nog 
twee belangrijke zaken voor de nabije toe
komst. 'De SP gaat een zéér groot punt ma
ken van de armoe onder kinderen. Dat doen 
we met het Plan voor de Jeugd, een mani
fest waaraan we binnenkort de laatste hand 
leggen en met tal van plaatselijke initiatie
ven. En als tweede houden we nog voor het 
eind van het jaar een nieuw congres. Daar 
zullen we ons buigen over onze ideologi
sche uitgangspunten. Iemand vroeg mij 
laatst: de tomaat wordt wel groter en groter, 
maar wie let er op de smaak? Wel, beste 
mensen dat zullen wfj moeten doen. Alleen 
wijzelf kunnen ervoor zorgen dat we geen 
Wasserbombe worden.' • 
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SP-defensiewoordvoerder Harry van Bommel: 

'Elke vluchteling, elke 
bom levert weer een 
extra dosis haat op' 
'De NAVO had nooit moeten beginnen met het bom· 
barderen van Joegoslavië. Er is geen resolutie van 
de Veiligheidsraad die daartoe het recht geeft. 
Bovendien was te voorzien, en blijkt helaas al we
kenlang, dat de miilitaire actie volkomen averechts 
uitwerkt. Daarom blijven wij zeggen: Stop de oorlog 
op de Balkan en begin met nieuwe onderhandelin· 
gen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge
dwaald.' SP-defensiewoordvoerder Harry van Bom· 
mei verdedigt al wekenlang vastberaden de visie 
van zijn partij , binnen en buiten het parlement. En 
lijkt steeds meer medestanders te krijgen. 

Harry van Bommel: ·'De NAVO Is In een 

fuik gezwommen die alleen maar leidt 

tot meer ellende' 

10 

'Natuurlijk, iedereen die de ellende ziet van 
de honderdduizenden vluchtelingen uit Ko
sovo krijgt de neiging om de veroorzaker, 
Milosevic, er flink van langs te geven. Dat 
gevoel heb ik ook,' erkent Harry van Bom
mel. 'Maar steeds meer mensen beseffen dat 
de eerste impuls volgen niet altijd het beste 
is. Het gewelddadig conflict tussen de Ser
viërs en de Albanezen in Kosovo is niet op 
te lossen door er van buitenaf ook nog eens 
met geweld op in te hakken. De verschillen
de volken daar zullen toch zelf een vorm van 
vreedzaam samenleven moeten vinden. Dat 
kun je stimuleren, bijvoorbeeld met econo
mische steun en een aanbod om te bemidde
len. Maar je kunt dat niet afdwingen met 
militair ingrijpen. ' 
De NAVO ging al de fout in toen ze begon te 
dreigen met geweld, zegt het SP-kamerlid. 
'Daardoor ging de geloofwaardigheid van 
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de NAVO bepalen wat er ging gebeuren. 
Om die te redden moest er wel gebombar
deerd worden en vervolgens steeds meer 
gebombardeerd. De NAVO is in een fuik 
gezwommen die alleen maar leidt tot toe
name van de ellende. Elke vluchteling die 
wordt gedeporteerd, elk slachtoffer dat nu 
valt door de bommen levert weer een extra 
dosis haat op tegenover de andere partij . Zo 
raken we steeds verder af van het uiteinde
lijke doel. ' 
'Er is een absurde situatie ontstaan,' consta
teert Van Bommel. 'De NAVO bombardeert 
dag in uit dag uit, zogenaamd om vrede afte 
dwingen, maar degenen die vrede moeten 
sluiten, de Serviërs en de Albanese Kosova
ren, zien dat steeds minder als een zaak die 
hen aangaat.' 

'Echte veranderingen binnen 
Servië zullen gerealiseerd moeten 

worden door de Serviërs zelf' 

Van Bommel wijst erop dat de averechtse 
uitwerking van het ingrijpen in Kosovo niet 
op zich staat. 'Onder sterke druk van Duits
land stemde de Europese Unie in 1991 in 
met de afscheiding van Slovenië en Kroatië. 
In plaats van de nationalistische aspiraties te 
temperen en aan te dringen op een confede
ratie in het voormalige Joegoslavië, met 
garanties voor de etnische minderheden die 
aanwezig zijn in álle deelrepublieken, moe
digde men de Kroatische wens onafhanke
lijk te wordenjuist aan. Op dat moment ging 
het hek van de dam en is de strijd voor opde
ling, afscheiding en verdere versplintering 
pas echt begonnen. Met alle gevolgen van 
dien. En ook daarna was het westerse ingrij
pen weinig gelukkig: het Vance-Owen plan, 
het concept van de safe havens als Srebreni
ca en nu de bombardementen op Servië: 
geen van allen hebben ze het gewenste re
sultaat opgeleverd. Nogmaals: echte veran
derit~en binnen _Servië zullen gerealiseerd 
moeten worden door de Serviërs zelf. Maar 
de NAVO-bommen hebben Mi losevic juist 
geholpen het Servisch nationalisme te ver
sterken en de democratische oppositie te 
verzwakken. ' 
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Een diplomatiek offensief onder leiding van 
Rusland lijkt Van Bommel in de gegeven 
situatie het beste. 'Met als doel op korte ter
mijn een gecontroleerde wapenstilstand tus
sen de Serviërs en het UCK. Maar zo'n 
diplomatiek offensief maakt alleen kans als 
de bombardementen worden stopgezet.' 

'De NAVO als politie-agent van 
de wereld, dat is onaanvaardbaar 

en levensgevaarlijk' 

Harry van Bommel wil graag zijn visie kwijt 
hoe het in de toekomst moet met zulke 
regionale conflicten. 'Allereerst moeten we 
niet de illusie hebben dat je ieder conflict 
wel even van buitenaf kunt oplossen. En wat 
daarbij zeker niet werkt, is ingewikkelde 
kwesties eventjes met bruut geweld te lijf 
gaan. Verder is opnieuw bewezen dat scho
ne en goedkope oorlogen niet bestaan. Ko
sovaren én Serviërs. zullen nog vele jaren 
gebukt gaan onder de gevolgen van deze 
oorlog. In dit soort conflicten zie ik voorlo
pig geen werkbaar alternatief voor diploma
tiek overleg en politieke druk. Maar vooral 
moet je conflicten helpen voorkomen, met 
economische hulp en het tegengaan van 
annoede en onzekerheid, die zo vaak de 
voedingsbodem zijn van fanatiek nationalis
me. De SP pleit dus niet voor afzijdigheid, 
we pleiten voor betrokkenheid. Maar geen 
betrokkenheid door middel van bommen die 
als middel vaak erger zijn dan de kwaal.' 
'Eén heel belangrijk aspect nog van deze 
oorlog. De NAVO is opgericht als verdedi
gingsorganisatie, maar ontwikkelt zich tot 
zelfbenoemde politie-agent van de wereld. 
Bij de viering van het 50-jarig bestaan heb
ben de NAVO-landen dat nog eens beves
tigd. Joegoslavië is het eerste voorproefje 
van wat veel vaker dreigt te gaan gebeuren: 
dat de NAVO in actie komt buiten het ge
dragsgebied, zonder dat een van de lidstaten 
wordt aangevallen. Enkel om haar eigen be
langen veilig te stellen. De NAVO plaatst 
zich hiermee feitelijk boven de Verenigde 
Naties en zet die organisatie gewoon buiten
spel. Als SP vinden wij dat een onaanvaard
bare en levensgevaarlijke ontwikkeling.' • 

Na meer dan zeven weken van NAVO
bombardementen is steeds duidelijker . 
dat de Nederlandse regering een grove 
inschattingsfout maakte toen zij samen 
met de 18 andere lidstaten van de 
NAVO besloot tot bombardementen op 
Joegoslavië. Geen van de vooraf gestel
de doelen is bereikt. Sterker nog: op de 
meeste terreinen is de situatie er juist 
slechter op geworden. 
• De NAVO wilde Milosevic dwingen 
het akkoord van Rambouillet te tekenen. 
Dat papier is nu echter verder uit beeld 
dan ooit. Ook de NAVO zelf komt terug 
op de Rambouillet-eis van stationering 
van NAVO-troepen in Kosovo. 
• De NAVO wilde een etnische zuive
ring van Kosovo voorkomen. Men heeft 
die echter juist bespoedigd door alle waar
nemers en vertegenwoordigers van huma
nitaire organisaties te laten vertrekken uit 
het gebied voordat de bommen konden 
vallen. Bovendien was te verwachten dat 
de Serviërs door het lint zouden gaan en 
hun toom zouden richten op de onbe
schermde Albanezen in Kosovo. Het was 
immers het Kosovaarse opstandelingen
leger UCK dat al lange tijd vroeg om 
NAVO-interventie. En de reputatie van 
Milosevic was toch al langer bekend? Het 
is toch juist de NAVO die deze man 
steeds vergelijkt met Hitier en Pol Pot? 
Reeds in 1994 waarschuwde een rapport 
van de Verenigde Naties voor een volks
verhuizing wanneér de vlam echt in de 
pan zou slaan in Kosovo. 
• Men wilde Milosevic isoleren en de 
Serviërs in beweging brengen tegen hem. 
Dat is mislukt. Milosevic kan nu rekenen 
op de steun van de overgrote meerderheid 
van de bevolking, en de oppositie is 
zwijgzamer dan ooit tevoren. 
• De NAVO wilde uitbreiding van het 
conclict naar de regio voorkomen. Maar 
inmiddels zijn er hoogoplopende spannin-

gen in Macedonië, Montenegro en Alba
nië. Niemand weet hoe die sparmingen te 
.verminderen, zeker niet nu het UCK re
gelmatig vanuit Noord-Albanië aanvallen 
uitvoert op Servische troepen in Kosovo 
en deze weer worden beantwoord door 
Servische beschietingen. 
• De NAVO had gedacht- net als tegen 
Irak- een 'schone' oorlog te kunnen voe
ren. Dat was toen al een misvatting, en is 
dat nu weer. De aanvallen op een trein, 
een bus, een ziekenhuis en een vluchtelin
genkonvooi bewijzen dat. En wat te den
ken van de kruisraketten op de Chinese 
ambassade in Belgrado en de 'slimme' 
raket die in het centrum van de Bulgaarse 
hoofdstad Sofia terechtkomt? Bovendien 
worden steeds meer burgerdoelen aan
gevallen zoals fabrieken, elektriciteits
centrales en televisiestations. 
• Door te kiezen voor luchtacties zouden 
de kosten van de oorlog beperkt blijven. 
Ook dat viel tegen. Er worden nu bedra
gen genoemd van 15 miljard gulden, ter
wijl het einde nog lang niet in zicht is. 
Daar komen nog bovenop de kosten van 
de vluchtelingenopvang, van de weder
opbouw in heel Servië, en waarschijnlijk 
van een langdurige buitenlandse aanwe
zigheid in Kosovo. Wie gaat dat betalen? 
Clinton? Solana? Het Nederlandse kabi
net? Of toch weer de mensen die nu al gul 
geven aan giro 555? 
• De NAVO wilde de internationale 
rechtsorde veilig stellen. Het omgekeerde 
gebeurde. Er lag geen resolutie van de 
Veiligheidsraad die de bombardementen 
zou kunnen legitimeren en twee van de 
vijf permanente leden van de Veiligheids
raad waren daar uitgesproken tegenstan
der van. De NAVO heeft de Verenigde 
Naties opzij geschoven en zichzelf eenzij
dig uitgeroepen tot autoriteit die geweld 
tegen onafhankelijke staten kan sanctio
neren. 

'Beter dan Bommen'-debatten 
In veel steden organiseert de SP discussieavonden over alternatleven voor de bom
bardementen. Behalve SP-sprekers nemen daar ook mensen uit de vredesbeweging 
en wetenschappers aan deel. Op de website van de SP (www.sp.nl) of In berichten 
van uw SP-afdeling kunt u lezen of er een debat wordt gehouden bij u In de buurt. 
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Op de bres voor jeugdvoorzieningen in de wijken 

S peel- en ontmoetingsvoor
zieningen zijn belangrijk 

voor de leefbaarheid van een 
wijk. Ontbreken die voorzienin
gen, dan staan SP' ers vooraan in 
de acties van buurtbewoners. 
Enkele voorbeelden. In Alphen 
aan den Rijn richtte de SP 
samen met bewoners van de 
nieuwbouwwijk Kerk en Zanen 
een buurtvereniging op die 
ijvert voor een speeltuin en een 
buurthuis. Carmen Woensdregt, 
een van de initiatiefnemers: 'Er 
wonen inmiddels zo'n achtdui
zend mensen in Kerk en Zanen. 
Maar er zijn geen speeltuintjes, 
geen buurthuis, niks. En dat 
terwijl er steeds meer mensen 
en vooral kinderen bij komen. 
We willen dat er een buurthuis 

12 

komt, waar de mensen gewoon 
binnen kunnen wandelen en 
bijvoorbeeld samen een kaartje 
leggen. Kerk en Zanen dreigt 
anders een slaapwijk te wor
den, waar mensen alleen nog 
met zichzelf bezig zijn.' 
In Den Bosch bracht de SP 
onlangs het rapport 'Buiten
spelen, niet buitenspel staan' 
uit. De plaatselijke afdeling 
verrichtte onderzoek in ver
schillende wijken en kwam tot 
de conclusie dat er vrijwel 
overal klachten zij n over de 
speelvoorzieningen zijn. Vooral 
in de nieuwbouwwijken zijn 
speeltuintjes een ondergescho
ven kindje. De oudere jeugd 
blijkt een grote behoefte te 
hebben aan jeugdcentra en 

ontmoetingsruimten. 
In Nijmegen gaat de SP bin
nenkort de wijken in om jonge
ren en volwassenen te vragen 
wat zij vinden van de jeugd
voorzieningen. Doel daarvan is 
de behoefte aan speeltuintjes, 
jongerencentra, trap- en basket
balveldjes, etc. per wijk in 
kaart brengen. Raadslid Hans 
van Hooft jr. : 'De laatste stads
peiling geeft aan dat 45 procent 
van de volwassenen soms over
last ondervindt van de jeugd. 
Aan de andere kant klagen de 
mensen over het gebrek aan 
jeugdvoorzieningen. Dan ligt 
het grootste probleem dus niet 
bij de jeugd, maar bij de poli
tiek die de jeugd niets te bieden 
heeft. ' 

opinies en discussies 
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Massaal nee 
tegen verhoging 

kabeltarieven 

De SP-afdeling Zaanstad 
oogst veel succes met de 

kaartenactie 'Geen extra geld 
voor ongewenst kabelgeweld'. 
Al op de eerste dag leverde 
~~-~~ deze actie tegen 

verhoging van het 
kabeltarief bijna 
duizend ingevul
de protestkaarten 
op. De SP eist 

t__:::= -=---- dat kabelexploi-
tant A2000 het huidige con

tract handhaaft, dat loopt tot 
2005. In Zaanstad leeft de 
vrees dat A2000 zijn macht 
misbruikt door de tarieven fors 
te verhogen, zoals het eerder in 
Amsterdam deed. Daar liet het 
bedrijf een aantal zenders uit 
het kabelaanbod verdwijnen, 
om later bekend te maken dat 
ze terug konden komen, maar 
wel tegen een flinke tariefsver
hoging. De SP wil dat Zaanstad 
van dit soort praktijken ver
schoond blijft en verspreidt een 
informatieve folder met pro
testkaart onder de bewoners. 
Harm Bos van de Zaanse SP: 
'De gemeente Zaanstad heeft 
een eigen contract met A2000. 
Mede door het succes van onze 
actie heeft de verantwoordelij
ke wethouder beloofd niets aan 
dat contract te veranderen. 
Maar om onze eis nog meer 
kracht bij te zetten gaan we de 
actie uitbreiden naar de hele 
Zaanstreek.' 

Rooie Reus in beeld 

Rooie Reus' Dirk de 
Vroome herleeft weer 

even In zijn laatste woon
plaats Weert. De SP-afdeling 
aldaar heeft In de bibliotheek 
een tentoonstelling 
ingericht over de mar
kante actievoerder, 
die overleed In 1986. 
Tien jaar later stelde 
de SP de Rooie Reus
prijs In voor creatieve 
strijd tegen onrecht. 
De tentoonstelling Is 
te zien tot 31 mei. 
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Druk op IKEA wordt internationaal opgevoerd 

De actie tegen kinder
arbeid biJ IKEA wordt 

steeds omvangrijker en bre
der. In België gaat de actie 
binnenkort van start en in 
Oostenrijk voert de Commu-

Actie tegen 
afpikken Zalmsnip 

De SP In het Brabant
se Dongen roept de 

bevolking op om een 
protestkaart te tekenen 
tegen het gemeentelijke 
plan om de Zalmsn!p in te 
pikken. De Zalmsnip, een 
jaarlijkse teruggave aan 
leder gezin van honderd 
gulden, werd In 1998 
door de regering In het 
leven geroepen als ver
goeding voor de oplopen
de gemeentelijke lasten. 
In Dongen kregen alle 
gezinnen honderd gulden 
korting op de OZB, met 
name voor de minima een 
welkome aanvulling. 
Ondanks het regerings
advies om de komende 
jaren de gezinnen op
nieuw te laten profiteren 
van deze regeling, wil het 
college van Dongen het 
geld Inpikken en onder 
andere In prestigeprojec
ten en meer asfalt ste
ken. 'Diefstal van de 
bevolking,' vindt de SP. 

nlstlsche Partij (KPÖ) sinds 
enige tijd ook actie tegen 
IKEA. Christiane Marlnger 
van de KPÖ: 'We posten biJ 
de winkels in Wenen, Graz en 
Wels. Dat gaat niet altijd 
even gemakkelijk, moet ik 
zeggen. IKEA heeft ons al een 
paar keer toegang tot het 
terrein ontzegd, waardoor we 
op de openbare weg moesten 
gaan staan. Niettemln ziJn de 
mensen over het algemeen 
heel positief over de actie en 
krijgen we veel aandacht In 
de kranten. Ook is het heel 
goed dat een aantal niet
politieke organisaties onze 
actie steunen, zoals kerkeliJ· 

ke organisaties, vrouwen
groeperingen en een ontwlk
kelingshulporganlsatie.' 
Peter de Jonge, de IKEA
actlecoördinator van de SP, 
zet ook In Nederland de actie 
nog een versnelllnkje hoger. 
'We gaan nog meer mensen 
oproepen om geen IKEA
producten meer te kopen die 
door kinderhanden gemaakt 
kunnen zijn. Daarbij zullen we 
ons ook meer op de jongeren 
richten met een lesbrief of 
een video speciaal voor mid
delbare scholen. En we gaan 
meer organisaties vragen om 
onze actie te steunen,' aldus 
De Jonge. 

Uitzendbureau bindt in 

De SP in het Dokkum heeft 
een stokje gestoken voor 

de plannen van uitzendbureau 
Vedior. Dat bedrijf wilde circa 
zestig uitzendkrachten 'over
nemen' van collega Start, 
maar alleen als ze van hun 
opgebouwde rechten zouden 
afzien. De uitzendkrachten 
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hadden dus de keus: óf je 
baan behouden en je rechten 
inleveren óf elders werk zoe
ken. De SP kaartte de kwestie 
eerst aan bij het hoofdkantoor 
van Vedior in Amsterdam. Dat 
hielp niets, waarna een uitge
breide brief volgde naar mi
nister De Vries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Samen met de publiciteit rond 
de kwestie, leidde dat wel tot 
resultaat. Vedior liet de uit
zendkrachten weten dat zij 
hun rechten terugkrijgen en 
dat bij Start navraag gedaan 
wordt naar het arbeidsverle
den van de mensen die over

genomen zijn. 
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DE TAXATIE van de burge
meesterswoning in het 
Limburgse Thorn riep bij 
SP-staten lid Peter van 
Zutphen vragen op. Drie 
achtereenvolgende taxa
ties deden de prijs van de 
riante villa dalen tot het 
niveau van een rijtjeshuis. 
En daarvoor wil de burge
meester het enorme pand 
inclusief 2400 vierkante 
meter grond wel kopen. 

DE WATERSCHAPPEN 
kunnen wel opgeheven 
worden, vindt het Noord
Hollandse SP-statenlid 
Mienk Graatsma. Hij er
gert zich aan het rommeli
ge verloop van de laatste 
waterschapsverkiezingen 
toen duizenden stembiljet
ten niet of te laat ver
stuurd waren. Ook vindt 
Graatsma het onterecht 
dat mensen met veel 
grond meer invloed heb
ben dan burgers in de 
stad. De SP pleit ervoor 
dat de provincie de water
huishouding overneemt. 

HONDERDEN KAARSEN 
voor Kosovo brandden in 
Zeist als stil protest tegen 
de oorlog. Zo riepen 
SP'ers op een drukke 
koopavond het Zeister 
winkelpubliek op tot een 
moment van bezinning. 
Tevens konden de men
sen kennis nemen van 
de SP-visie op de oorlog. 

ALS ALTERNATIEF voor 
de beroerde gemeentelij
ke inspraak houdt de SP 
in Noordwijk een eigen 
enquête over de centrum
plannen. 'Daarmee gaan 
we een alternatief maken 
voor het gemeentelijke 
masterplan, dat alleen 
maar naar de toeristen 
kijkt,' aldus afdelings
voorzitter Thom Geerlings. 
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Een recensent verweet haar eens de diep· 
gang van een badeend te hebben. Yvonne 
Kroonenberg zit daar niet zo mee. Haar co· 
lumns - waarin ze de hilariteiten tussen 
twee gelieven beschrijft - hoeven niet zo 
diep. Zolang de visie maar twee of drie 
keer lezen stand houdt. Een monoloog over 
vrouwen die denken het huishouden eerlijk 
te kunnen verdelen, over behaagzieke 
'hondenmannen' en over 'kattenmannen' 
die op schoot springen bij een ieder die 
daar niet van gediend is. 

Yvonne 

'Vrouwen zijn tamelijk humorloos, 
ze neigen zelden tot zelfspot' 

'De beste manier om journalist te 
worden Is er naast te gaan liggen,' 
dacht Yvonne Kroonenberg (48) toen 
ze de psychologie vaarwel wilde zeg
gen. Vla een 'verloofde' kwam ze bij 
NRC Handelsblad terecht. Haar co
lumns voor Playboy werden gebundeld 
onder de Intrigerende titel Alles went 
behalve een vent. Later verschenen 
onder meer Het zit op de bank en het 
zapt en Kan Ik hem nog rullen? Nu 
schrijft ze jeugdboeken over paarden 
en maakt ze reisreportages. 

14 

Playboy zocht een vrouw 
die over seks kon schrijven 
zonder vulgair te zijn. In 
tegenstelling tot veel an

dere vrouwen, vind ik het blad helemaal niet 
vrouwonvriendelijk. De Playboyman is juist 
erg op vrouwen gesteld. Hij droomt van 
mooie meisjes, net zoals hij van mooie au
to's droomt. Natuurlijk weet hij best dat hij 
die vrouwen nooit zal kunnen krijgen, maar 
dromen mag. Een man fantaseert niet over 
een huisvrouw, daarvan heeft hij er thuis 
één. Ik heb in Playboy nooit één onvertogen 
woord over vrouwen gelezen. Bij de Play-
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mate van de Maand staan altijd haar hobby's 
vermeld en wat ze belangrijk vindt in het Ie· 
ven. Nóóit wordt ze afgeschilderd als een 
doos op pootjes. 
Ik denk niet dat een man stukjes zoals die 
van mij zou kunnen schrijven over vrouwen. 
Als vrouw zit ik in een minderheidspositie. 
De knecht maakt grappen over de baas. 
Andersom is niet kies. Een machthebber die 
sneert over een ondergeschikte is niet leuk. 
Rob Kamphues, de cabaretier uit Spijkers 
met Koppen zou het kunnen. Ik hoorde pas 
een radiocolumn van hem, waarin hij zei dat 
mannen veel erger zijn dan ik denk. Als het 
aan hen lag, zouden ze de biologie zó bewer· 
ken dat kinderen pas leren praten als ze het 
huis uitgaan, zei hij . En ook, dat vrouwen 
sterven tegen de tijd dat ze lelijk worden. 
Heel geestig! 
Ik schrijf niet alleen over hoe knullig en 
dom mannen soms kunnen doen. Vrouwen 
neem ik net zo goed op de hak. Hoe kunnen 
ze nou denken dat het huishouden eerlijk te 
verdelen valt en dat de man daar uit zich· 

zelf aan meewerkt? Dat doet hij niet en hij 
heeft gelijk ook. Er zijn veel leukere din· 
gen dan stofzuigen. En hoe halen ze het in 
hun hoofd, dat ze het beter doen dan de 
vrouw van hun minnaar? Zijn vrouw be· 
grijpt hem best, alleen de seks is saai ge· 
worden. Dáár neemt hij een vriendin voor 
en niet om eens diepzinnig met een ander 
over het leven te filosoferen . 
De hysterie rond vreemdgaan snap ik niet 
goed. Zo theatraal als vrouwen roepen hij 
heeft me bedrogen! Mens, hij is er niet met 
de kas vandoor. Hij heeft alleen met een an· 
der gevrijd! Die dingen komen voor, je kan 
het vaak niet helpen. Soms vind je jezelf in 
bed met een ander en heb je geen idee hoe 
het zo is gekomen en al helemáál niet waar· 
om ook alweer. Het getuigt van een enorme 
hoogmoed te beloven altijd trouw te zijn. Je 
kan net zo goed beloven nooit over te geven. 
Dat heb je ook niet in de hand. Na tien jaar 
huwelijk is ontrouw geen reden meer om uit 
elkaar te gaan. Uitpraten dus. Dáár zijn 
vrouwen goed in. Altijd moet alles uiten· 
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treuren worden uitgepraat. Stel je dan de 
mogelijkheden in een lesbische relatie eens 
voor. Daar geldt alles dubbel. Ik heb zelden 
zo'n vreugdeloze wereld meegemaakt als de 
pottenscene. Vrouwen zijn tamelijk humor
loos, neigen zelden tot zelfspot. Dat is raar. 
Minderheden en onderdrukten hebben vaak 
veel humor. Jodenhumor-gemaakt door jo
den, bedoel ik - is fantastisch! Maar vrou
wen voelen zich meteen aangevallen door de 
seksistische mannenwereld. 
Ik ga door voor feministische schrijfster. 
Maar als je goed leest, merk je dat ik met 
alle vormen van genoegen een overhemd 
strijk voor mijn verloofde. Zeker, er valt nog 
best wel wat te verwerven aan vrouwenrech
ten, maar niet door mij. Ik ben niet zo'n bar
ricadenbeklimster. We hebben hier toch 
geen sociale misstanden? Komt het in Ne
derland soms voor dat vrouwen geknield en 
met afgewend gelaat het eten moeten serve
ren? Op het platteland van Nepal mogen ze 
de naam van hun man niet eens uitspreken. 
Die hebben ze op de arm getatoeëerd. Het is 

waar dat vrouwen hier minder verdienen 
dan mannen en dat ze, bij bedrijven waar ze 
de baas zijn, door bezoekers wel eens voor 
ecretaresse worden aangezien. Maar zijn 

dat sociale misstanden? Het gaat heel goed 
met de vrouwenemancipatie. Er wordt aan
dacht aan besteed. Niet altijd op de juiste 
manier. Maar toch. Positieve discriminatie 
vind ik volstrekt onsympathiek en nutteloos. 
Als je vrouwen of allochtonen voortrekt kel
dert hun aanzien als groep. Van een vrouwe
lijke politieagent weet je: die is niet op haar 
kwaliteit uitgezocht, maar om het vrouwen
quotum te halen. Het stigmatiseert. Boven
dien krijg je, dat- na jarenlang knokken -
verworven rechten ineens plichten zijn ge
worden. Eerst bevochten onze moeders en 
grootmoeders de mannen om te mogen stu
deren en carrière te maken, nu bevechten wij 
elkaar voor het recht om thuis te blijven. Een 
vrouw die full-time voor het huishouden en 
de kinderen zorgt, teert in de ogen van de 
carrièrejaagsters op de portemonnee van 
haar man. Wat een onzin! 

Een recensent verweet mij eens de 
diepgang te hebben van een bad
eend. Dat is een erg geestige 
beeldspraak, maar niet waar. 
Als je humor schrijft, zal het 
wel nergens over gaan, 

denkt men. Ik heb 
ook nooit 
weerd een twee
de Nietzsche te 
zijn. Mijn ver
halen 

drie keer 
Meer is niet nodig 
voor alledaagse 
dingen. Neem mijn 
typering van de 'hon
denman'. Hij wil alleen 
maar behagen en je doet 
hem geen groter ple
zier dan een op
dracht te geven. Dit 
in tegenstelling tot 
de 'kattenman'. Hij 
springt, net als een kat, 
nfet op schoot bij visite 
die hem leuk vindt, maar 
heeft zijn zinnen gezet op 
het ene meisje dat niets van 
hem wil weten. Best moge
lijk dat een psychoanalyticus de 
theorie meteen aan flarden scheurt, maar 
daar gaat het ook niet om. Het is humor met 
een beetje visie. 
Mijn persoonlijke belevingswereld gaat natuur
lijk wel verder. Ik hou nauwgezet het wereld
nieuws bij. Ik vind het mijn burgerplicht om me op de 
hoogte te stellen van wat er om me heen gebeurt. Maar mijn 
opinies ontleen ik aan andere, meer geleerde mensen. J.A.A van 
Doom bijvoorbeeld, die schrijft in HP/De Tijd, vind ik een ontzet
tend erudiete man. En ik vraag sommige van mijn vrienden: wat vin

den wij van die of die ontwikkeling? Stemmen is voor mij ook een plicht. 
Maar of het wéltelijk voorgeschreven moet zijn weet ik niet. Het is goed dat je 
mensen dwingt na te denken over wat zij vinden, maar daar staat tegen
over dat je een groot aantal onzinstemmen krijgt die uiteindelijk 
ook niet vertegenwoordigen wat het volk wil. 
Ik stem tegen mijn eigen belangen in. Met mij gaat het 
goed en met mensen die net zoveel verdienen als ik 
ook. Ik vind dat de overheid moet zorgen voor 
degenen die minder geluk hebben. Heel rijk 
zijn is niet erg, heel arm zijn wel. Onderwijs 
is belangrijk. Nóg belangrijker dan ge
zondheidszorg. ledereen moet zo lang 
mogelijk naar school kunnen. Ik kan 
toevallig een kunstje waar mensen 
geld voor over hebben, maar als je 
niks kunt, dom of onhandig bent, 
heb je óók recht op een goed leven. 
Daar moet de overheid voor zorgen. 
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Alleen maar 
vissen, omdat 
er niets anders 
meeris 
In januari werd Theo Verweij uit 

Ouderkerk aan de IJssel twintig jaar. 

Voor de keyboardspeler van de po

pulaire Jostlband betekende dit dat 

hij de ZMLK-school De Ark in Gouda 

moest verlaten. Een plek op een 

sociale werkplaats zat er voor hem 

niet in en het dagactiviteiten

centrum had geen plaats. Dus zit 

Theo nu thuis. 'Ik wil werken, Ik vind 

het verschrikkelijk om werkloos te 

zijn. Vissen is leuk, maar niet als je 

het elke dag moet doen, omdat er 

niets anders meer is. Vroeger kon ik 

uren praten over wat ik allemaal 

had meegemaakt op school. Nu doe 

ik alles samen met mijn moeder. 

En over het vissen is niet zoveel te 

vertellen. De leuke dingen zijn weg

gevallen: het schoolkamp, de feest-

avonden.' 

MoederAns vult aan: 'In september 

maakte Theo zich er heel druk over 

dat hij in januari werkloos zou wor

den. Hij kreeg lichte epileptische 

aanvallen. We zijn bij een neuroloog 

geweest en bij het maatschappelijk 

werk. Uiteindelijk is er een nood

oplossing gevonden bij De Ark

gemeenschap, die Theo nu twee 

dagen in de week opvangt. Dat is 

wel liefdewerk oud papier. Het bete

kent bijvoorbeeld dat ik hem • 
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Wat moet er nu van hem terechtkomen? 

moeten brengen en halen. Gelukkig 

kan dat. Maar wat als ik een baan 

had , of meer kinderen? Ik kan nu 

alle aandacht aan Theo geven en 

hem bijvoorbeeld naar zwemmen 

brengen of naar de repetities van 

zijn band. Kon dat niet, dan zat hij 

heel eenzaam thuis.' En Theo is de 

enige niet. Ans Verweij: 'Op De Ark 

gaan dit j aar zestien kinderen van 

school. Drie van hen kunnen aan de 

slag op een sociale werkplaats. De 

andere dertien zijn aangewezen op 

een activiteitencentrum. Maar daar 

is geen enkel perspectief op een 

plaats, behalve als je een hoop geld 

meebrengt. Als wij 20.000 gulden 

op tafel konden leggen, dan zat 

Theo zó op een activiteitencentrum. 

De ouders van een vriendinnetje 

hebben het inderdaad op die manier 

gedaan.' 

Voor wie geen geld heeft, is er op 

papier de mogelijkheid van een 

persoonsgebonden budget (pgb). De 

opvang-behoevende krijgt dan jaar

lijks een bedrag waarmee hij zelf 

zijn begeleiding of verzorging kan 

inkopen. Ans Verweij : 'Voor een pgb 

staan in onze regio 40 mensen op 

de wachtlijst. Ditjaar is er 50.000 

gulden bijgekomen. Daarmee en 

met wat er over was van vorig jaar 

kunnen drie mensen geholpen wor

den. Dus reken maar uit.' 

'Ze hebben het over de zorgzame samen
leving. Ik kan die woorden niet meer horen. 
Het is een prestatiemaatschappij . Als je niet 
kunt presteren, is er geen aandacht voor 
jou.' Adjunct-directeur Rikie Antonissen 
van ZMLK-school dr. Herdeschee in Alme
lo wijst op de wachtlijsten (zowel voor 
ouderen die naar een verpleeghuis moeten 
als voor haar pupi llen die aangewezen zijn 
op een dagactiviteitencentrum) en conclu
deert bitter: 'Het is een schande dat dit kan 
gebeuren in een land als Nederland.' 
Antonissen legt uit: 'De leerplichtige leef
tijd eindigt voor ZMLK-Ieerlin-
gen als ze twintig worden. Dan 

naar de Statenverläezingen werden regio
nale politici met de neus op de feiten ge
drukt. Later ontvingen de Kamerfracties 
een zwartboek waarin de ouders uiteenzet
ten wat het betekent om de schoolverlaters 
thuis te moeten opvangen. Een moeder 
schreef: 'Elke dag moet ik haar alle school· 
se en andere vaardigheden laten oefenen 
Doe ik dat niet, dan is binnen een jaar 50 
procent van haar kunnen en kennen ver· 
dwenen. Mijn baan in het onderwijs zal ik 
moeten opgeven. Mijn vrijwilligerswerk, 
mijn eigen twee uurtjes tekenles op maan· 

dagmorgen. Hoe 
lang kunnen we 

zouden ze moeten doorstromen: 'Er zijn er 
bij die je van 

dit volhouden? U 
sommigen naar een sociale 
werkplaats en de meesten naar 
een dagactiviteitencentrum. 
Maar daar zijn ellenlange 
wachtlijsten. En dus komen in 
augustus tien van onze jongeren 
op straat te staan. Met veel 
kunst en vliegwerk hebben we 
de afgelopen jaren nog nood
oplossingen kunnen vinden 
voor de twintig-plussers: twee 
dagen opvang op school, twee 
dagen op het activiteitencen
trum. Maar dat gaat niet meer. 
Onze groepen zijn eigenlijk al te 
groot. Als we tien mensen extra 
blijven opvangen, gaat dat ten 

minuut tot minuut 
bezig moet houden 

moet weten dat 
we er al 20 jaar 
intensieve zorg 
op hebben zitten. 
Vlak dat niet uit. 
Een andere moe
der: Wat moet er 
van Sara terecht· 
komen? Zal ze 
depressief wor
den, vereenzamen 
of geheel haar 
eigenwaarde ver
liezen? 
Antonissen deell 
de bezorgdheid 

om te voorkomen 
dat het mis gaat. 

Natuurlijk, de 
ouders zullen het 

proberen. Maar ten 
koste waarvan? 

koste van de kwali teit. Dat kun-
nen we niet verantwoorden tegenover de 
andere ouders. Bovendien, het gebrek aan 
opvang is geen probleem van de school of 
het activiteitencentrum, het is een probleem 
van de politiek en de samenleving. Wij heb
ben het ons echter wél aangetrokken en 
geprobeerd er zo goed mogelijk een oplos
sing voor te vinden. Nu zitten we vast. We 
staan echt met de rug tegen de muur. Er is 
alleen maar meer bezuinigd. Het wordt hoog 
tijd dat degene die verantwoordelijk is, zijn 
verantwoordelijkheid ook neemt.' 

'Blijven deze jongeren 
een jaar of een half jaar thuis, 

dan zijn er vaardigheden 
voorgoed verdwenen' 

De Almelose ouders hebben inmiddels -
gesteund door de dr. Herdescheeschool -
het gebrek aan plaatsen op activiteatencen
tra indringend onder de aandacht gebracht 
van die verantwoordelijken. In de aanloop 
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en de woede van 
de ouders. 'De 

vaardigheden gaan heel snel achteruit. Wij 
merken al na de vakantie dat dingen weg
gezakt zijn. Blijven de jongeren een jaar of 
een half jaar thuis, dan zijn er vaardigheden 
voorgoed verdwenen. Ze vereenzamen als 
ze thuis zitten. Contact met mensen van 
hun eigen niveau is heel belangrijk. a 
trekken zich terug in zichzelf als ze steeds 
tussen mensen zitten die op een ander 
niveau praten. Het kringetje waarin ze 
leven wordt heel klein. Het is wrang: wij 
leren ze sociale vaardigheden om zich 
staande te kunnen houden in de maatschap
pij, maar di e maatschappij wil ze niet. En 
voor de ouders wordt het een onmogelijke 
opgave. De hele dag is het Mam, wat gaan 
we doen? Er zijn er bij die je van minuut tot 
minuut bezig moet houden om te voorko
men dat het mis gaat. Dat is een enorme 
belasting. Natuurlijk, de ouders zu llen het 
proberen. Maar ten koste waarvan? Hoe 
lang houden ze het vol? En wat gebeurt er 
dan?' 
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'Het Is toch de kortzichtigheld 
ten top om deze 

kinderen aan hun lot over te laten' 

De SP-Kamerfractie koppelde de harts
tochtelijke noodkreten uit Almelo aan ver
gehjkbare geluiden uit andere plaatsen en 
concludeerde dat een landelijke actie op 
zijn plaats is. Als gevolg daarvan is inmid
dels het comité Thuiszitten Taboe opge
richt, dat momenteel bij alle ZMLK-scho
len inventariseert hoe groot de problemçn 
zijn en in juni in Den Haag gaat demonstre
ren. SP-Kamerlid Agnes Kant nam het ini
tiatief om de ouders bij elkaar te roepen. 
'De brieven die ik ontving maakten duide
lijk dat het een landelijk probleem is. Dan 

kun je het beste de klachten bundelen. ' 
Kant wist dat er wachtlijsten bestonden. 
'Maar de verhalen van de betrokkenen 
maakten heel duidelijk wat daarvan de ge
volgen zijn. De ki nderen die ineens in een 
gat vallen en verl iezen wat ze aan vaardig
heden hebben opgebouwd. De ouders die 
zich in al lerlei bochten moeten wringen. 
Daardoor greep het probleem me extra 
aan.' Het SP-Kamerlid riep niet alleen op 
tot actie, ze kaartte het probleem ook aan 
bij verantwoordelijk staatssecretaris Vlieg
enthart. Die schat het aantal urgent wach
tenden op dagbesteding vanuit ZMLK
scholen op 266. In de totale verstandelijke 
gehandicaptenzorg wachten volgens Vlieg
enthart 3847 mensen op een vorm van dag
besteding. Toch zegt de staatssecretaris 
geen extra middelen toe. Op zijn vroegst in 
het jaar 2000 kan ui tbreiding van de dagop
vang eventueel aan de orde komen. Kant 
vindt dat onbegrijpelijk. 'Het probleem 
moet opgelost worden vanwege de ellende 
die het veroorzaakt. Maar zelfs als je het 
economisch bekijkt, zijn de kosten aan 
extra verzorging die later nodig is een veel
voud van wat nu beknibbeld wordt. Het is 
toch de kortzichtigheid ten top om deze 
kinderen aan hun lot over te laten.' • 

TRIBUNE 2 8 ME I 1999 

Een landelijk probleem 
Tachtig procent van de vijftig ZML
scholen die gereageerd hebben op 
een enquête van het comité Thuiszit
ten Taboe heeft zelf te maken met 
het tekort aan opvangplaatsen voor 
schoolverlaters. De helft van de 
scholen verwacht dit jaar (opnieuw) 
problemen met de doorstroming naar 
een actlvlteltencentrum, twintig 
scholen kennen al jeugdigen die nu 
thuis zitten, of hebben noodoplossin
gen gecreëerd. Naast de problemen 
Is ook de actiebereidheld biJ de scho
len opvallend groot. Bijna 90 procent 
doet de komende maand mee aan 
een landelijke handtekeningenactie 
voor meer opvangplaatsen. De hand
tekeningen zullen tijdens een grote 
manifestatle op 15 juni aangeboden 
worden aan staatssecretaris Vlieg
enthart en de leden van de vaste Ka
mercommissie van VWS. Die krijgen 
dan ook een zwartboek overhandigd, 
vol aangrijpende verhalen over wat 
het betekent om als schoolverlater 
uitzichtloos thuis te moeten zitten. 

19 



'Door op 
10 juni thuis 
te blijven, 
help je de 
zakkenvullers 
in Brussel 
juist' 

20 

Vragen over 
de SP en 

Europa, met 
antwoorden 

van Erik 
Meijer, 

lijsttrekker 
voor de SP 

biJ de 
Europese 

verkiezingen 
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Het Europees Parlement is een verzame
ling zakkenvullers. Zelfs een maand voor 
de verkiezingen bleken ze niet eens bereid 
om hun schandalige onkostenvergoedin
gen in te leveren. Wat hebben SP'ers in 
zo'n gezelschap te zoeken? 
'We gaan er niet bij zitten omdat we die an
deren zo aardig vinden, of om onze eigen 
zakken te vullen. We willen juist tegengas 
geven, om Europa niet zonder slag of stoot 
over te laten aan de profiteurs, de bezuini
gers, de bureaucraten en de militairen. Dat 
is daar minstens zo hard nodig als in de 
Tweede Kamer, de gemeenteraden en de 
Provinciale Staten. Juist het Europarlement 
dat ver van de mensen af staat, biedt profi
teurs alle kans om zich te verrijken. Dat is 
voor de SP een reden te meer om er boven
op te zitten. Als we dat niet doen, kunnen 
anderen gemakkelijker hun gang blijven 
gaan.' 

Is het niet beter om de zakkenvullers te 
straffen door te laten zien dat niemand 
meer voor dit Europa van de profiteurs 
gaat stemmen? 
'Nee, door weg te blijven straf je ze niet, 
maar beloon je ze Juist. Want ook al komt 
maar één procent van de kiezers opdagen, 
worden die zakkenvullers toch gekozen. Ze 
krijgen dan zelfs het rijk alleen en zullen 
roepen: 'Wie zwijgt stemt toe! ' Het komt 
hen dus juist prima uit als alleen de voor· 
standers gaan stemmen en de tegenstanders 
thuisblijven. De extreem lage opkomst in 
1994 heeft ook niet geleid tot verbeteringen. 
Het enige dat je door wegblijven bereikt, is 
dat de profiteurs geen last hebben van 
SP' ers die hun gedrag aan de schandpaal 
nagelen en de mensen informeren over de 
misstanden. Zonder oppositie komt er geen 
verandering!' 

Er gebeurt in Europa veel waarover het 
Europees Parlement weinig of niets mag 
beslissen. Waarom doen we dan zoveel 
moeite om ook daarin een SP-vertegen
woordiging te krijgen? 
'De echte macht in Europa ligt inderdaad bij 
niet-gekozen instellingen, zoals de Europe
se ministerraad en de Europese commissie, 
de grote multinationale concerns, de Euro
pese Centrale Bank en de NAVO. Wij vin· 
den dat dit niet zo mag blijven. Beslissingen 
horen democratisch te worden genomen op 
het laagst mogelijke niveau, waar de men· 
sen meer invloed hebben. Maar het Euro-
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pees Parlement is wél een 
plek om dat tekort aan demo
cratie en andere misstanden 
aan de kaak te stellen. 
Bovendien wordt een groot 
deel van de Nederlandse wet
en regelgeving tegenwoordig 
voorgeschreven vanuit Brus
sel. En de beslissingen daar
over willen wij niet overlaten 
aan onze tegenstanders.' 

Bij de Europese verkiezin-
gen van 1994 bleven twee op de drie kiezers 
thuis, en dat zal nu wel niet anders zijn. 
Zal niet juist de SP met haar kritiek op 
Europa het eerste slachtoffer zal worden 
van die lage opkomst? 
'Als alle tegenstanders van dit Europa op de 
enige partij stemmen die hun mening ver-

Onze kandidaten 
1 Erik Meijer, Rotterdam 2 Peter van Zut
phen, Heerlen 3 Jeannette de Jong, Zeist 4 
Hans van Hooft sr, Nijmegen 5 Paulus Jan
sen, Utrecht 6 Hawa Çinar, Zoetermeer 7 
Nico Schouten, Oss 8 Johan van den Hout, 
Tilburg 9 Marianne Beldsnijder, Zwolle 10 
Edith Kuitert, Schiedam 11 Peter Verschu
ren , Groningen 12 Emile Roemer, Boxmeer 
13 René Roovers, Dongen 14 Arda Gerkens, 
Amsterdam 15 Tonnie · Wouters, Schijndel 
16 Peter de Jonge, Vlissingen 17 Aaltje Ker
bof, Delfzijl 18 Willemieke Arts, Eindhoven 
19 Gijs Stavinga, Enschede 20 Riet de Wit, 
Heerlen 21 Hilde van der Molen, Haarlem 
22 Ronald Boorsma, Leeuwarden 23 Tiny 
Kox, Tilburg 24 Jef Kleijnen, Valkenburg a/d 
Geul 25 Gerda Verwoort, Alkmaar 26 Helga 
Hijmans, Den Haag 27 Marijke Folmer, Rot
terdam 28 Mieke van de Weljer, Brunssum 
29 Philip Oosterlaak, Culemborg 30 Romy 
van Zeeland, Oss 

Europees voor 
gevorderden 

'Vrij baan voor kapitaal, corruptie en 
bureaucratie' is het parool in Brussel. 
De SP maakte een onthullend maga
zine over het Europa dat schreeuwt 
om een krachtige tegenstem op 10 

juni. U ontvangt het bij deze Tribune. 
Lees het door en laat het ook aan 
anderen zien. U kunt extra exempla
ren ophalen bij uw SP-afdeling. 

tolkt, de SP dus, dan worden 
we veruit de grootste partij! 
Met een forse campagne 
gaan we daarom stevig aan 
de slag om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. Want 
het mag niet gebeuren dat de 
tegenstanders thuisblijven 
en de zakkenvullers het rijk 
alleen krijgen. Voor de cam
pagne doen we vooral een 
klemmend beroep op onze 
25.000 leden. Als die in hun 

familie- en kennissenkring duidelijk ma
ken dat thuisblijven alleen maar uitgelegd 
zal worden als instemmen, dan zullen heel 
wat Euro-tegenstanders SP kiezen. En dan 
kunnen we inderdaad beginnen met de 
broodnodige schoonmaak van de Brusselse 
zwijnenstal. ' • 

Wegmet 
het vuil! 
1,2 Miljoen tomaat
schuursponsjes ma
ken de komende weken 
duidelijk dat de SP 'schoon genoeg' 
heeft van de corruptie en vriendjes
politiek die het huidige Europa ken
merken. De sponzen worden 
- samen met een folder -
huis aan huis afgegeven of 

in de bus 
gedaan. De 
onderkant 

Beste partijgenoot, 

Ik reken op u. Europa heeft 
dringend een paar stevige 
waakhonden nodig die steeds 
opnieuw alarm slaan als fraude 

en corruptie het weer dreigen te winnen van de 
belangen van de gewone mensen. Bovendien is 
het ook voor ons werk in de Tweede Kamer heel 
belangrijk dat we een vertegenwoordiging in 
Brussel krijgen. Steeds meer macht verschuift 
immers van de nationale parlementen in de 
richting van Europa. Wij verzetten ons daartegen, 
en dat kunnen we natuurlijk het beste doen als we 
precies weten wat er allemaal speelt in de Europese 
arena. Daarom heb ik een dringend verzoek aan u: 
leg uit aan de mensen die u kent, dat het écht 
nodig is dat ze op l 0 juni naar de stembus gaan. 
De Europese politiek is te belangrijk om over te 
laten aan de voorstanders van een 
ondemocratische superstaat. 

Met vriendelijke groet, 
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Nederlandse jongeren dolgelukkig? 

Opnieuw rumoer rond De Staffenberg 

De Nederlandse jeugd Is 
zeer gelukkig. De ver

standhouding tussen ouders 

en kinderen Is warm, open 
en vol vertrouwen. Boven
dien beschikt de jeugd 
steeds vaker over een mo

biele telefoon, een PC en 
eigen TV en video.' Deze 
conclusies uit een onder
zoek van bureau Interview 
baarden onlangs nogal wat 

opzien. Want hoe zit het dan 
met de gelulden over agres
sie, vandalisme, egoïsme, 
drank- en druggebruik etc. 
bij de jeugd? Een paar reac
tles op het onderzoek. 

De negen Vughtenaren die 
in december vorig jaar 

De Steffenberg kochten om de 
komst van asielzoekers te 

verhinderen, hebben opnieuw 
voor opschudding gezorgd. De 
rijkelui hadden er in december 
ruim drieënhalf miljoen voor 
over om asielzoekers uit hun 
wijk te weren, maar willen het 
pand nu ter beschikking stellen 
voor de tijdelijke opvang van 
gevluchte Kosovaren. SP' er 

Nico Heijmans zet vraagtekens 
bij het edelmoedige aanbod. 
Heijmans was in december 

organisator van de bezetting 
van de Steffenberg uit protest 
tegen het feit dat mensen met 
geld de democratische besluit
vorming kunnen blokkeren. 
Hij zegt nu: 'Het is een kwalij
ke zaak dat de Steffenbergko
pers blijkbaar geen mensen uit 
Afrika willen hebben, maar 
wel Kosovaren. Ze drukken zo 
een eigen stempel op asielzoe
kers: goedgekeurd of afge
keurd.' Opvang van vluchtelin
gen vereist een wijziging van 
het bestemmingsplan. Tijdens 
een speciale raadsvergadering 
over de Steffenberg in januari 

verklaarde de gemeente Vught 
het bestemmingsplan niet te 
wijzigen, zodat de rijkelui niets 
met het aangekochte pand kon
den doen. 'Ik hoop dat de ge

meente woord houdt', zegt 
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Nico Heijmans. 'Maar ik zou 
niet raar opkijken als die wijzi
ging er toch komt en de eigena
ren via een omweg met de Ko
sovaren alsnog hun aangepast 

bestemmingsplan krijgen. Ge
lukkig heeft ook het Centraal 
Orgaan Opvang Asielzoekers 
laten weten geen belangstelling 
te hebben voor een Steffenberg 
exclusief voor Ko ovaren.' 

• 'Statistisch gezien Is de 
jeugd gelukkig, ja. Maar we 

hebben te maken met onder 
meer stijgend alcohol
gebruik. Een kwart van de 

Ter versterking van het politieke ondersteuningsteam 
zoekt de SP-Kamerfractie een 

fractiemedewerker mjv 
op het terrein van Verkeer en Waterstaat. 

Wat verwachten we van onze nieuwe collega? 

• interes&e in de politiek, in het bijzonder in de SP 
• opleiding of ervaring in het vakgebied Verkeer en 

Waterstaat strekt tot aanbeveling 

• alertheid en collegialiteit 

Wat bieden we onze nieuwe collega? 

• boeiend werk in het centrum van de politiek 
• een dynamische en collegiale sfeer 
• Vóór alles: de unieke kans om een belangrijke bijdrage te 

leveren aan een nog forsere oppositie tegen de groeiende 
tweedeling en actief verzet tegen de Schiphollobby en de 
ongecontroleerde macht van Nederland Distributieland. 

Heb je belangstelling? Schrijf dan naar: SP Tweede-Kamer
fractie, t.a.v. Marianne Langkamp, Postbus 20018, 2500 
EA Den Haag. Voor meer informatie bel (070) 318 30 44 
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schoolgaande jeugd splj-
belt. De jeugd Is naast da-

der ook steeds vaker slacht· 
offer van criminaliteit. Eén-

derde van de basisschool-
leerlingen behoort nog 

steeds tot een achterstand-
groep.' Chrlstlne Jol, jeugd-
onderzoekster biJ het CBS. 
• 'Dat onderzoek slaat ze-
ker op de witte groep. Turk· 
se en Marokkaanse jongeren 
mogen blij zijn als ze een 
slaapplaats hebben. In Ma-
rokkaanse en Turkse gezin-
nen lopen de kinderen bij-

voorbeeld vaak weg. Dat 
jongeren tevreden zouden 
zijn merk Ik niet. Dat zie je 
alleen al aan de 1200 zwerf· 
jongeren In Amsterdam.' 
Steve, jongerenwerker In 
Amsterdam In de Volkskrant. 
• 'Ik geloof best dat de 
gemiddelde jongere gelukkig 

Is. Maar wat zegt zo'n ge-
middelde? Hoe ziet het er uit 
aan de onderkant van de 
samenleving? Dakloze jon-
geren bereik je niet met 

zo'n onderzoek. Verder vind 
Ik het nogal schrikbarend 

dat vijf procent van de 
jeugd een wapen op zak 
heeft.' Agnes Kant, Tweede-
Kamerlid van de SP. 
• 'Nederlandse jongeren 
hebben weinig te klagen. Ik 
denk dat te vaak de aan· 
dacht wordt gericht op die 
kleine groep jongeren In de 
Randstad. Dat vijf procent 
van de jeugd gewapend 

rondloopt, verwachtte Ik 
wel. Ik kan me voorstellen 

dat ouders met hun dochter 
afspreken dat ze een spuit· 
bus meeneemt als ze uit-
gaat.' P. Slkkema, jongeren-
onderzoeker van het bureau 
Interview In de Volkskrant. 
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Alarm bij de grootste gifberg van Nederland 

Het MilieuAlarmteam van de SP is in 
het geweer gekomen tegen verontrus

tende taferelen bij de C2-deponi~ op de 
Zuid-Hollandse Maas vlakte. In een verza
melbak van 300 meter lang en 11 meter 
diep wordt hier al het on verwerkbare che
mische afval van Nederland opgeslagen. 
En dat gaat niet probleemloos, ontdekten 

Nieuwe verhoudingen in 
Utrechtse. Staten 

Het lijkt erop dat de uitslag van de 
Statenverkiezingen In Utrecht zijn 

vruchten begint af te werpen. In maart 
won de SP een zetel en ging de meerder
held van CDA en VVD verloren. Dat was 
te merken toen ondanks een negatief 
advles van het College van Gedeputeer-
de Staten een SP-motie werd aangeno
men. Het ging om de plaatsing van Indi
viduele watermeters In 65.000 Utrecht
se woningen, die nu nog met collectieve 
meters zijn uitgerust. Individuele bema
tering bespaart ruim een miljoen kuub 
water en levert een lagere waterreke-
ning voor de mensen opleveren. In okto
ber 1998 werd een eerder SP-voorstel 

hierover verworpen met een 
minimale meerderheld van 
CDA en VVD. SP-fractievoor
zitter Paulus Jansen bracht 
het voorstel opnieuw In stem
ming In de eerste vergadering 

Paulus van de nieuwe Staten. En nu 

SP-milieuspeurder Harry Voss en Kamerlid 
Remi Poppe toen zij poolshoogte kwamen 
nemen. Voss: 'Er zit een enorme scheur in 
de podem van de opslagbak. Je moet er niet 
aan denken dat al dat vergif in het grond
water doorsijpelt. Ooggetuigen meldden 
ons dat er met bulldozers bergen afval 
verplaatst zijn om bij die scheur te komen 
en dat er daarbij gewoon over vaten met gif 
heen gereden is. Het personeel heeft echter 
nauwelijks beschermende kleding voor dit 
werk. Er hangen voortdurend allerlei dam
pen en zware rook en er ontstaan overal in 
de bak spontane brandjes. Ook is er een 
grote brand geweest die een hele middag 
heeft geduurd. En dat in de grootste verza
melplaats van chemisch afval van Neder
land.' Voss sloeg alarm over de situatie in 
de deponie, waarna landelijke dagbladen, 
TV en radio de kwestie al snel oppikten. 
De berichten alarmeerden vervolgens ook 
de Arbeidsinspectie, die het werk in 'de 
bak' prompt stillegde. Daarnaast vroeg 
Tweede-Kamer)jd Poppe miJjeuminister 
Pronk om opheldering over de toestanden 
en zijn ook de gemeente en de provincie 
aangesproken op hun controlerende taak. 

rant. Jansen werd het wel aangenomen. 
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DE WOORDEl:I 
UIT DE I\lOl:ID 

Carlos Fuentes schrijver 

'Altijd hoor je over Colombiaanse 
en Mexicaanse drugsbaronnen, nooit 
over de Amerikaanse baronnen die het 
spul ontvangen, verhandelen en zowel 
landingsstrips als vette bankreke
ningen bezitten.' 

directeur 
SBS6 en Net 5 Fons van Westerlo 

'Dat stigma van ranzige sekszender 
Ols vervelend, maar het scoort wel.' 

Hans van Mierlo oud-minister van 
Buitenlandse Zaken 

'Het Idee dat een bewindsman greep 
kan hebben op het doen en laten van 
duizenden ambtenaren berust op fictie.' 

Mr. Pieter van Vollenhoven 
'In wezen ben Ik een ordinaire straat
vechter.' 

Jeltje v. Nieuwenhoven vz. Tweede 
Kamer 

'Het ergert me wanneer de Kamer 
bewindspersonen niet voldoende het 
vuur aan de schenen legt.' 

vice-voorz. enquête
comm. Bijlmerramp Rob Oudkerk 

'In bed spraken mijn vrouw en Ik meer 
over Den Haag Vandaag dan over 
Ollvler die net zijn eerste melktandje 
was verloren.' 

zanger 

'Mijn motto luidt: je moet geld maken 
om tijd te kopen. Als je geld maakt 
om geld te kopen dan Is je tijd op.' 

ex-doelman van 
het Duitse elftal Toni Schumacher 

'Eredlvlslespelers; mensen als lopen
de waardeobjecten. Dit Idee wordt al 
sinds de pionierstijd door Texaanse 
financiers toegepast. Ze Investeerden 
In vlerbeens wandelend kapitaal: gro
te kudden rundvee.' 

Bronnen: Het Parool, De Limburger; de 
Telegraaf, de Volkskrant, Quote, Aftrap, l.S. 
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Verlos de armste landen van hun molensteen 

Een studie in contrasten. Oeganda besteedt 
jaarlijks 7 gulden per inwoner aan gezond
heidszorg. Daarentegen gaat in het Oost
Afrikaanse land 35 gulden per persoon op 
aan het afbetalen van buitenlandse schul
den. Bangladesh is dubbel zoveel geld kwijt 
aan schuldaflossing, als het aan gezond

heidszorg kan uitgeven. Niger zelfs drie 
keer zoveel. Tegelijkertijd daalde de ont
wikkelingshulp wereldwijd van 35 miljard 
gulden in 1991 naar 23 miljard in 1998. 
Ruim 50 ontwikkelingslanden kunnen on

mogelijk aan hun betalingsverplichtir1gen 
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voldoen. De gigantische schuldenlast van 
grote delen van Afrika en Zuid-Amerika 

smoort iedere poging om uit de misère te 
komen in de kiem. Daarvan is de bevolking 

de dupe. Geld dat gestopt kan worden in on
derwijs en werkgelegenheid, verdwijnt in de 
bodemloze put van rente en aflossingen. De 

gevolgen zijn tragisch. Het percentage 
schoolgaande kinderen tussen zes en elf 
jaar, daalde van 60 procent in 1980 tot min
der dan 50 procent nu . Nóg erger is het 

gesteld met de gezondheidszorg. Wegens 

gebrek aan behandeling en vaccinatie is de 

TRIBUNE 28 MEI 1999 

medische vooruitgang, die in de jaren zestig 
en zeventig geboekt werd, grotendeels on· 
gedaan gemaakt. Ziektes als tuberculose en 
hepatitis tieren weer welig. In Jamaica, 
Zambia en Zimbabwe is het aantal kinderen 
dat vóór het vijfde levensjaar sterft, na jaren 

van daling, zelfs weer stijgende. 
Twintig, dertig j~ar geleden leende het rijke 
Westen enorme sommen geld aan Derde· 
Wereldlanden, die voor de groei van hun 
economie dringend om financiële middelen 

verlegen zaten. Zo werden er leningen voor 

ontwikkelingsprojecten en goedkope ex· 
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portkredieten verstrekt. Dr. Paul Hoebink, 
docent ontwikkelingsvraagstukken aan de 
Nijmeegse Universiteit, stelt vast dat de 
arme landen weinig met de miljardenhulp 
opschoten. 'Ten eerste werd er vaak in ver
keerde projecten geïnvesteerd, wat ook de 
schuld van het IMF en de Wereldbank was. 
Ten tweede vond er met name in Afrika op 
grote schaal wanbeheer plaats. Dictators 
stopten de miljarden maar al te graag in hun 
eigen zak. Tóch ging het Westen gewoon 
door met exportkredieten. Aanvankelijk om 
politieke invloed in bepaalde regio's te be
houden, later vooral om het eigen bedrijfs
leven te stimuleren. Daarbij kwam overpro
ductie in de arme landen. Hun export bracht 
teeds minder op en de import, bijvoorbeeld 

van westerse machlnes, werd alsmaar duur
der.' Vanaf 1979 daalden de grondstoffen
prijzen wereldwijd. Resultaat: de arme lan
den behaalden, ondanks stijgende productie, 
teeds minder inkomsten uit hun koffie, ca

cao, thee en katoen. 
Mede door enorme stijging van de rente 
raakte het merendeel van de schuldenlanden 
in problemen. Om de interest en aflossingen 
toch te kunnen betalen, moesten zij nieuwe 
leningen aangaan, in ruil voor strenge eco
nomische hervormingen, opgelegd vooral 
door het IMF en de Wereldbank. Deze zoge
naamde Structurele Aanpassingsprogram
ma's (SAP's) dwongen de ontwikkelings
landen allengs tot bezuinigen op de sociale 

sector, waaronder de gezondheidszorg. 
Hoebink: 'De schuldenlast hangt als een 
molensteen om de nek van die landen en 
blokkeert iedere economische en sociale 
ontwikkeling. Het IMF-beleid zorgt alleen 
voor een krimpende economie. Interessant 
is trouwens, dat het IMF in 1998 een miljard 
gulden meer uit de ontwikkelingslanden 
haalde dan het erin had gestopt.' 
De bevolking moet daar in de regel voor 
bloeden. Zoals in Niger. Dit Afrikaanse land 
staat met de rug tegen de muur. Er móét 
doorlopend afgelost worden, omdat anders 
nieuwe leningen voor noodzakelijke inves
teringen uitblijven. De Wereldbank heeft 
Niger een SAP opgelegd, waardoor het on
vermijdelijk werd eigen bijdragen te vragen 
aan ziekenhuispatiënten. Hierdoor heeft nog 
slechts éénderde van het volk toegang tot de 
zorg. De kindersterfte is hoog (1 op 5) en de 
massa gaat zwaar gebukt onder ziektes als 
malaria, gele koorts en wormziekten. 

Jubilee 2000: 'Kwijtschelding 
is geen kwestie van geld, 

maar van politieke wil' 

De internationale Jubilee 2000-campagne 
doet nu een beroep op de westerse wereld 
om de armste naties hun zwaarste schulden 
kwijt te schelden. Jubilee 2000 wijst op de 
medeverantwoordelijkheid van de rijke lan
den voor de ellende en dringt tevens aan op 
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bescherming van de mensenrechten in de 
misdeelde streken. Ellen Verheul, program
ma-medewerkster van Jubilee 2000: 'De 
initiatieven van IMF en Wereldbank voor 
schuldenver)jchting zijn totaal ontoereikend 
en de arme landen hebben bij de onderhan
delingen niets in te brengen. Wij willen 
daarom dat hun zwaarste schulden kwijtge
scholden worden en dat het vrijgekomen 
geld in gezondheidszorg en onderwijs geïn
vesteerd wordt. Een onafhankelijke arbitra-

. gecomrnissie van de VN moet leiding geven 
aan open onderhandelingen tussen debiteur 
en crediteur. Zo kan er ook een beleid tot 
stand komen dat een herhaling van de schul
denproblematiek in de toekomst uitsluit.' 
Een schuldenvrije start van het nieuwe mil
lennium is niet onbetaalbaar. Verheul: 'Voor 
80 miljard gulden per jaar zou je al zo'n 100 
landen grotendeels van hun schulden kun
nen bevrijden. Ter vergelijking: de bouw 
van Eurodisney in Parijs kostte 11 miljard. 
Kwijtschelding is geen kwestie van geld, het 
is een kwestie van politieke wil.' • 

Twintig miljoen 
handtekeningen 
Jubilee 2000 wil overheden, banken, 
IMF en de Wereldbank onder druk zet
ten. Inmiddels zijn In 42 landen Jubi
lee-coallties gevormd, met vakbon
den, kerken en andere organisaties. 
Bekende boegbeelden zijn U2's Bono 
en ex-bokser Mohammed All. De Ne
derlandse Jubilee 2000-coalltle be
staat uit ruim honderd organisaties, 
waaronder de SP. Er werden al diver
se activiteiten ondernomen, onder 
meer richting minister Herfkens van 
Ontwikkelingssamenwerking en de 
Nederlandse Europarlementariërs. 
Het eerste grote succes van Jubilee 
2000 Is de toezegging van de Duitse 
bondskanselier Schröder om schuld
reductie hoog op de agenda te plaat
sen van de G8-vergaderlng op 19 juni 
ln Keulen. Die bijeenkomst van de 
rijkste Industrielanden zal opgeluis
terd worden door de aanbieding van 
naar schatting 20 miljoen handteke
ningen, die Jubilee 2000 nu wereld
wijd Inzamelt. Een delegatie van Jubi
lee 2000 - met een vertegenwoordi
ging van de SP - zal per boot vanuit 
Rotterdam naar Keulen varen. U kunt 
ook uw steentje bijdragen aan het 
succes van de Jubilee 2000-actle. 
Een handtekeningenkaart treft u aan 
In deze Tribune. 
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'Circus Kant. noemden ze ons 
vroepr in de buurt. Dat had te 
maken met de manier waarop 
wij - groot gezin. vier kinde
ren, hoop honden- op vakan
tie aïnpn. In eea grote auto, 
grote èaraVID erachter en een 
Opblaásboot op het dak. Al
leeD de paarden van mijn va
der Jin8en niet mee. Kinde
ren en huisdieren puilden uit 
de wagen en zo reed de fami-
lie de straat uit.' 
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Agnes is de jongste van de vier. 
Tot haar tiende jaar wonen de 
Kants in Duitsland. Vader en 
moeder, allebei leraar, geven les 
op een school van een NAVO
basis, waar veel Nederlandse 
militairen en bun gezinnen ver
blijven. 'Op weg naar school 
kwam ik elke morgen langs het 
prikkeldraad waarachter de 
HAWK-vliegtuigen stonden. Ik 
bad als zesjarige geen flauw be
nul waar die dingen voor dien-

TRIBUNE 5 • 28 MEI 1999 

In politiek Den 
Haag staat Agnes 
Kant bekend als 
'het bijtertje'. Een 
bijnaam waar Els 
Borst alleen maar 
mee kan Instem
men. Met de vast
houdendheld van 
een pitbull zet 
Kant haar tanden 
In alles wat niet 
klopt. De regel
maat waarmee ze 
dat doet leverde 
haar tevens de 
titel 'Kampioen 
Kamervragen' op. 
'Oké, Ik stel veel 
vragen. Maar Ik 
heb Je In drie 
ten uitgelegd 
om ze állemaal 
nodig zijn.' 

~·- ___,_,_,_____ __ 
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den. Ik vroeg het me ook niet af. 
Pas toen ik op de middelbare 
school een en ander opzocht 
voor een spreekbeurt, kwam ik 
erachter dat HA WK staat voor 
Human All the Way Killer. En 
nu zie ik op tv die killers de 
lucht in gaan. Op weg naar Joe
goslavië. Een rare gewaarwor
ding, als je bedenkt dat die 
vliegtuigen zowat in je achter
tuin hebben gestaan.' 

'Vanaf het begin was 
duidelijk dat de andere 

partijen geen trek 
hadden in een huwelijk 

met de SP' 

Het gezin Kant is materieel ta
melijk goed af. 'Ik heb geen 
idee hoe het is om in de fabriek 
te moeten staan. Nooit heb ik 
vakantiebaantjes hoeven nemen 
om dingen te kunnen kopen die 
andere kinderen ook hadden. 
Dat wil niet zeggen dat ik blind 
was voor armoede en dat ik me 
er niet boos over maakte. Wel 
kan ik me er moeilijker in ver
plaatsen. Ik ervaar dat wel eens 
als een gemis, als ik met mensen 
praat die het smerigste werk 
hebben moeten doen om hun 
hoofd boven water te houden. 
Maar materieel goed af zijn mag 
geen belemmering vormen om 
je in te zetten voor mensen die 
het slecht hebben.' 
Op de middelbare school komt 
Agnes voor het eerst in aan
raking met de SP. 'Een docent 
maatschappijleer zette eens een 
verkiezingsboekje van de SP in 
het rek. Het roer moet om, heet
te het. Wat daarin stond, paste 
precies in de manier waarop ik 
dacht. Niet dat ik er politiek 
iets mee deed, dat kwam pas na 
mijn studie gezondheidsweten
schappen. En toen ging het 
meteen heel snel.' 
Op de universiteit ontmoet ze 
haar huidige steun en toeverlaat, 
Ineke Palm. In eerste instantie is 
het hun nauwgezette werkwijze 
en drang naar perfectie, die ma-
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ken dat ze het goed met elkaar 
kunnen vinden. 'Gaandeweg 
bleek dat we ook op politiek ge
bied hetzelfde dachten. Toen we 
na onze studie samen bij de uni
versiteit werkten en ik van Nij
megen naar Doesburg was ver
huisd, ging ik me echter pas in
tensief met de SP bezighouden. 
Voornamelijk via buurtwerk. 
Huis aan huis mensen vragen of 
ze tevreden zijn met hun wijk en 
waar de problemen liggen.' 
Niet lang daarna wordt Agnes 
afdelingsvoorzitter. De SP doet 
het goed. Grofweg één op de 
twintig Doesburgers is lid. In 
1994 wordt de SP, met 29 pro
cent van de stemmen, zelfs de 
grootste partij van Doesburg. 
Toch zit een plaats in de coalitie 
er niet in. Geen van de andere 
partijen had trek in een huwelijk 
met de SP. 'Vanaf het begin was 
duidelijk dat ze ons niet moes
ten. Ze wilden gewoon Paars. 
Wel met ons onderhandelen, 
omdat ze niet om ons heen kon
den, maar ondertussen tot geen 
enkele concessie bereid zijn!' 

'Ik heb geleerd 
dingen subtieler aan 

te pakken. Een raadslid 
dat door het lint gaat, 

kan natuurlijk niet' 

Als raadslid windt Agnes zich 
het meest op over het 'giroglu
ren'. De Nieuwe Bijstandswet 
verplicht bijstandsgerechtigden 
de giroafschriften mét hun uit
gaven te tonen aan de Sociale 
Dienst. 'Flauwekul,' zei de wet
houder toen ik het ter sprake 
bracht. Helemáál schandalig 
was zijn reactie op ons zwart
boek, waarin voorbeelden ston
den van hoe mensen door de So
ciale Dienst geschoffeerd wer
den. Dat kunt u nu wel zeggen, 
maar ik weet niet waar die ver
halen vandaan komen, zei hij. 
Daar ben ik zo vreselijk kwaad 
om geworden! Hier kunt u twee 
dingen mee bedoelen, zei ik 
Eén: de mensen verzinnen het. 
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1 
best zijn dat 

I bewin,dslieden 

denken: 

Daarheb je 

haarvan 

Kant weer' 

Twee: wij verzinnen dat mensen 
iets zeggen. Ik vind het tweede 
erg. Maar dat u zou durven sug
gereren dat mensen die het lef 
hebben om hun hele hebben en 
houden voor ons op tafel te leg
gen, dingen verzinnen, vind ik 
te schandelijk voor woorden!' 
Dolkjes schieten uit haar ogen 
en het bijtertje heeft meer weg 
van een vuurspuwend draakje. 
Dan blaast ze een haarlok van 
haar voorhoofd en lacht. 'Als ik 
zó kwaad werd, was ik bijna een 
ongeleid projectiel. Ik heb in
middels wel geleerd dingen sub
tieler aan te pakken. Een raads
lid dat door het lint gaat, kan na
tuurlijk niet.' 
Naast 'veroorzaker van raads
kabaal' is Agnes vanaf 1994 
beleidsmedewerkster gezond
heidszorg van de Tweede
Kamerfractie. Een terrein dat 
prima strookt met haar oor
spronkelijke beroep van epide
mioloog. In de avonduren en 
weekends werkt ze samen met 
Ineke Palm aan hun proef
schrift. 'We ontwikkelden een 
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nieuw oproepsysteem voor be
volkingsonderzoek naar baar
moederhalskanker. Vrouwen 
werden in de regel via een amb
telijk briefje opgeroepen voor 
een onderzoek. In ons systeem 
roepen de huisartsen hun vrou
welijke patiënten zelf op. We 
brachten onze ideeën ook met
een in praktijk. Het bleek dat er 
veel meer vrouwen kwamen op
dagen. Dat komt omdat ze met 
een arts een persoonlijke band 
hebben en een arts kan ook con
troleren of ze echt komen. Een 
computer kan dat niet. Simplis
me ten top dat dit bedacht moet 
worden, eigenlijk. Ons systeem 
wordt nu op verschillende plaat
sen in Nederland gebruikt.' 

'Paars heeft geen 
integraal jeugdbeleid en 
dat maakt het juist heel 

lastig praten' 

Als Agnes in 1998 Kamerlid 
wordt - en Ineke met haar sa
menwerkt op het gebied van ge

. zondheidszorg - zijn ze al zo'n 
tien jaar onafscheidelijk. 'De 
tandem, noemen ze ons wel 
eens. Wie van ons voorop rijdt, 
weet ik niet.' De tandem be· 
schikt over een indrukwekkend 
netwerk van zorgverleners en 
patiëntengroepen en weet, 
mede door werkbezoeken aan 
zorginstellingen, als geen an
der hoe de Haagse besluiten 
uitwerken in de praktijk. Ze 
stonden samen aan de wieg van 
het comité 'Zorg voor ieder
een', waarin talloze werkers uit 
de zorg de krachten bundelen 
tegen de groeiende tweedeling 
in deze sector. 
Gezondheidszorg is Agnes' 
stokpaardje, maar daarnaast 
houdt ze zich bezig met Binnen
landse Zaken, drugs, minderhe
den en jeugd. 'Paars heeft geen 
integraal jeugdbeleid en dat 
maakt het juist heel lastig pra
ten. Zo was ik in debat met mi
nister Van Boxtel van Minder
hedenbeleid. Ik wees op de toe-
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nemende segregatie in het on
derwijs en het ontstaan van 
zwarte en witte scholen. Ik zei: 
Als we het nu hebben over gelij
ke kansen voor kinderen, kinde
ren die later samen onze maat
schappij gaan vormen, dan moe
ten ze toch ook samen op
groeien. Vindt de minister het 
ongewenst dat die kinderen 
apart naar school gaan? Whap, 
meteen de hele Kamer over me 
heen, want Kant zou de vrijheid 
van onderwijs willen aantasten. 
Zwarte scholen zijn een taboe
onderwerp. In drie verschillen
de commissies heb ik het ter 
sprake gebracht en in alle drie 
stonden de leden op hun achter
ste poten. Van Boxtel erkende 
wel dat het een ongewenste ont
wikkeling is en beloofde er met 
staatssecretaris Adelmund van 
Onderwijs over te spreken. 
Maar Adelmund ziet het hele 
probleem van de zwarte scholen 
niet. Ze heeft op dat punt een 
grote blinde vlek en doet er dus 
ook niets aan. Dat geeft wel aan 
dat er geen links gelegd worden, 
dat bewindslieden de samen
hang niet zien. Staatss~cretaris 
Vliegenthart erkent dat het on
gewenst is dat kinderen op
groeien in armoede. Maar zodra 
ik vraag of ze de inkomensposi
tie van de ouders gaat verbete
ren, is het: Ja... nou... dat is 
voor Sociale Zaken, dat is mijn 
departement niet. Hallo, ben je 
nou staatssecretaris van Jeugd
zaken of niet? Alles wordt afge
schoven.' 

'Borst is een slecht 
minister. Ze heeft 

geen verantwoordelijk
heidsgevoel en is 
ontzettend laks' 

De regelmaat waarmee Agnes 
bewindslieden aan de tand 
voelt, leverde haar de titel 
'Kampioen Kamervragen' op. 
Een benaming die zowel een 
compliment als een belediging 
kan zijn. 'Het kan best zijn dat 

bewindslieden denken: Daar 
heb je haar van Kant weer. Ze 
hebben er helemaal geen be
hoefte aan dat de vinger op de 
zere plek gelegd wordt. Maar ie
dereen mag al mijn vragen ana
lyseren en mij laten vertellen 
waar het nou helemaal over 
gaat. Kom maar op! Ik heb in 
drie minuten precies uitgelegd 
waarom ik ze gesteld heb. Je 
kan je afvragen of het commis
sariaat van de burgemeester van 
Den Helder, bij dezelfde verze
keraar waar zijn gemeente een 
collectieve verzekering voor de 
uitkeringsgerechtigden heeft af
gesloten, een serie Kamervra
gen waard is. Ja! De integriteit 
van het bestuur is in het geding. 
Vaak begint iets met het stellen 
van vragen en is het een kwestie 
van volhouden tot je resultaat 
boekt. Zoals met de problemen 
van nierpatiënten. Het aantal 
dialyseplaatsen is veel te klein. 
Nierpatiënten kun je niet op een 
wachtlijst plaatsen, dan gaan ze 
dood. Dus moest er plaats wor
den gemaakt. Patiënten moesten 
terug van drie naar twee keer per 
week spoelen. Dat is onder de 
norm, dan sterven ze eerder. 
Borst dacht dat een keer minder 
spoelen wel niet zoveel kwaad 
zou kunnen. Daar kon ik het 
mee doen. Toen heb ik in een 
debat - en met steun van alle 
fracties in de commissie -
Borst tot actie gemaand. Ze 
heeft moeten toezeggen de 
richtlijnen voor vergoedingen 
bij te stellen.' 
'Borst is een slecht minister. Ze 
heeft geen verantwoordelijk
heidsgevoel. Ze denkt te makke
lijk daar ga ik niet over en is 
ontzettend laks. Neem bijvoor
beeld de kwestie van de voor
rangszorg, het voortrekken van 
bepaalde patiënten tegen beta
ling. Zij heeft een Kamermotie 
aan haar broek hangen dat ze die 
trend in de gaten moet houden 
en tegengaan, maar ik kan tel
kens weer aan de bel trekken 
omdat ze het niet doet!' e 
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Rechtssysteem 

Je gaat naar het winkel
centrum, je hebt je 
huishoudgeld bij je en 

toevallig ook nog wat spaar
geld omdat je wat nieuwe 
kleding moet kopen en je 
vervoersvoorziening is ook 
nog gestort. Feest! Vijf mi
nuten later ben je bestolen 
van ál je geld, pasjes, huis
sleutel, identiteitsbewijs, 
driehonderd gulden en al je 
emotionele waarde. Na twee 
uur op het bureau te hebben 
doorgebracht, bracht de 
politie me netjes naar huis 
omdat ik aan een oog blind 
en aan het andere oog 
slechtziend ben. Een dag 
later zegt de politie niets te 
kunnen doen, want de dief
jes zijn minderjarig en hun 
familie wenst absoluut niet 
mee te werken. Daar sta je 
dan; je WAO-uitkering totaal 
op en geen cent meer om 
boodschappen te doen. Elke 
nacht als ik ga slapen sta ik 
weer in die winkel en ge
beurt alles weer opnieuw. 
Het is verschrikkelijk. Ik 
ben zo wanhopig, vooral 
omdat de politie gewoon 
toegeeft niks aan de zaak te 
doen. Ons zogenaamde 
rechtssysteem deugt van 
geen kanten. Als die kinde
ren me morgen weer zouden 
bestelen dan heb ik weer 
gewoon pech gehad en kan 
ik weer bij een ander geld 
gaan lenen om straks van 
mijn WAO terug te moeten 
betalen. Om nog maar te 
zwijgen over alle extra kos
ten om alles wat ik kwijt ben 
opnieuw aan te vragen. 
Voorlopig zit ik er mee en 
zal ik er nog wel een flinke 
kater en nachtelijke wande
lingen door het huis aan 
over houden. 

Breda 
S. van der Tuin 
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Miljonairs 

I k heb vernomen dat er 
50 à 60 miljoen is opge
haald voor Kosovo. 

Tevens weet ik dat er 
200.000 miljonairs in Ne
derland zijn. Wanneer iedere 
miljonair 100.000 gegeven 
had, dan had dat 20 miljard 
opgebracht. Hiermee is 
aangetoond dat er een hele
boel problemen makkelijk 
opgelost zouden zijn, wan
neer men het geld haalt waar 
het bovenmatig is. 

DenHaag 
H. Knoester 

Jaar van de eeuw ( 4) 

0 mdat er belangrij
kere zaken om ons 
druk over te ma

ken, waag ik nog één poging 
en dan geef ik het op. Neem 
een meetlint (zie Tribune 4) 
en stel elke centimeter voor 
als een jaar, beginnend bij 
de nul. Nul-91-92-93-94-95-
96-97 -98-99 en ja, daar is
ie: 2000! Stop: we hebben 
10 centimeter en dus is het 
millennium volgemaakt. En 
niet nog eens door naar eind 
2000, want dán heb je 11 
centimeter. 

Oldenzaal 
Annemarie Barendsen 

Inkomen 

Vorigjaar kwam 
Fadime Örgü voor 
de VVD in de 

1\veede Kamer. In het blad 
Opzij zegt ze letterlijk: 'Ik 
verdien nu 7000 gulden 
netto per maand en dat vind 
ik eigenlijk veel te weinig 
voor wat je er allemaal voor 
moet doen.' Je moet het lef 
maar hebben! Naar mijn 
mening hoort iemand met zo 
weinig empathie niet eens in 
de Kamer thuis. 

Diemen 
A. Stijntjes 
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jongeren in de SP 

Ondertussen In de 
Rotterdamse haven ... 
... deed Remi Poppe aan 30 jongeren een boekje open over alle 
schondalen waarmee dat gebied aan elkaar lijkt te hangen. 

Heb je ook zo'n 
ergerlijk plaatje op 

YOOI"Clad? Laat de leden 
meegenieten! 

Stuur je ergernis naar: 
Rood , Vijverhofstraat 65, 

3032 SC Rotterdam 

Mensen moeten onder hoge druk werken in gevaarlijke situaties. tot dodelijke ongevallen 
aan toe. Er wordt zwaar giftig afval geloosd; er zijn alleen al twee kunstmestfabrieken die 
meer fosfaat produceren dan alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. De ruimte wordt 
zeer inefficiënt benut; er liggen grote gebieden braak, terwijl er op plekken aan het water 
alleen maar bergen afval of lege contaniners liggen opgestapeld. En 
de directeuren blijven zo doorgaan, want dat levert de meeste 
winst op. Remi voert hier al decennia lang een felle strijd tegen. 

En met resultaat. Mede door zijn acties zijn er al vele bedrijven 
overgegaan tot aanpassing van hun werkwijze, maar er valt nog 

iöJ[~~~~~-;~~' veel te verbeteren. 
Voorlopig zijn we daar nog niet klaar. 
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De openheid van een 
gesloten deur 

Donderdag 10 juni: verkiezingen voor hel 
Europees Parlement. Het enige democra
tisch gekozen orgaan van de Europese Unie. 
Ja, u moet zeker gaan stemmen. Maar dan 
vooral om tegenwicht te bieden aan hel 
gebrek aan democratie in Europa, aan de 
corruptie, de verspilling en aan de over
dracht van Nederlandse bevoegdheden aan 
oncontroleerbare machtscentra. 
Het Europees Pàrlement (met 626 leden, 
onder wie 31 uit Nederland) heeft nauwe
lijks invloed op de echte machthebbers. De 
Raad van Ministers, dáár worden de belang· 
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rijke beslissingen genomen. De stukken 
waarover de Raad praat, zijn geheim. Het 
stemgedrag van landen in de Raad is ge
heim. Er zijn geen notulen. Soms blijven de 
besluiten zelfs geheim. Zo is controle totaal 
onmogelijk. De ministers die Nederland op 
dergelijke topconferenties vertegenwoordi
gen, weigeren zich door het parlement met 
een boodschap op pad te laten sturen. Ze 
willen niet vooraf inzicht geven in ' inzet en 
terugval' . En moeten ze hun besluiten, zoals 
het Verdrag van Amsterdam, achteraf aan de 
Tweede Kamer ter goedkeuring voorleggen, 

dan is het 'slikken of stikken'. Wijzigingen 
voorstellen is onmogelijk. 
Geheim, maar al te bekend is het feit dat in 
de ministerraden de grote lidstaten -Duits
land, Frankrijk, Engeland) de dienst uitma
ken. Hun moeizaam bereikte compromissen 
worden bij kleine landen als Nederland door 
de strot geduwd. Zo kent superstaat Europa 
een middeleeuws gebrek aan openheid, 
democratie en gelijkwaardigheid. De voor
bereiding van de ministerraden gebeurt door 
het Comité van Permanente Vertegenwoor
digers, een machtig, ondoorzichtig old boys 

network (er is nog nooit een vrouw in 
gezien). De uitvoering van de besluiten 
gebeurt onder leiding van de Europese 
Commissie. Dat zijn de 20 topmanagers van 
Europa, die leiding geven aan 16.500 amb
tenaren in Brussel en Luxemburg. 
Op dit hele gebeuren heeft het Europees Par
lement nauwelijks greep. Om nog maar te 
zwijgen van de invloed van de Europese bur
gers. Toch neemt 'Brussel' steeds meer be
voegdheden over van 'Den Haag' en gaat het 
om sloten geld. Elk Nederlands huishouden 
betaalt per jaar 3300 gulden aan Europa. 





Een peperduur reizend 
praatcircus 

Het Europees Parlement vergadert vooral in 
Brussel, sinds kort in een gloednieuw kan
toorpaleis dat maar liefst 2400 miljoen gul
den heeft gekost. Onder druk van de Fransen 
echter moet het EP ook ten minste twaalf 
weken per jaar vergaderen in Straatsburg, 
zelf als er niets op de agenda zou staan. Dus 
verplaatst zich evenzovele keren het hele 
circus van europarlementariërs in luxe 
limousines (kilometervergoeding: f 1 ,67) 
gevolgd doo~ kolonnes vrachtwagens met 
alle dossiers in kisten. Het ge-verhuis alleen 
al kost 200 miljoen per jaar. En ook in 
Straatsburg wacht een gloednieuw euro
ctome van 1000 miljoen gulden. 

Zo vergadert het Europarlement, waarbij 
het alleen maar mag hopen dat er een euro
commissans of een minister uit een lidstaat 
komt luisteren. Want echte zeggenschap 
heeft het parlement nauwelijks, behalve 
over de eigen begroting en onkostenvergoe
dingen. Dat is dan ook al vele jaren een fa
voriet onderwerp van debat. De EP' ers ver
dienen hetzelfde als parlementsleden in hun 
thuisland, maar dat schamele bedrag weten 
ze rijkelijk aan te vullen met onkostenver
goedingen, verzekeringen en pensioenen. 
Zo stegen deze uitgaven voor de leden van 
56.600 gulden per afgevaardigde in 1977 tot 
653.000 gulden in 1999. Een stijging van 
meer dan 1000 procent. Het Europarlement 
heeft z'n eigen champagne-label en eigen 
reisbureau. Voor de dagelijkse warme prak 

~ krijgen de leden een vergoeding van ruim 
~ honderd gulden, terwijl de maaltijdprijs in 
~ de eigen gesubsidieerde 'kantine' slechts 
~ een tientje bedraagt. 
,Jl Na jarenlang in grote eensgezindheid alle 

'vergoedingen' tot ontstellende hoogte te 
hebben opgevoerd, raakte het parlement in 
1998 eindelijk in opspraak. Torenhoge 'reis
kosten' ook voor wie niet reist, en douches 
van meer dan 20.000 gulden per stuk op de 
nieuwe werkkamers in Brussel, schoten pers 
en publieke opinie in het verkeerde keelgat. 
Evengoed verwierp het EP begin mei 1999 
opnieuw een plau om de vergoedingen in te 
dammen. 'Dat kan ik heel goed uitleggen aan 
mijn kiezers,' zei CDA-eurolijsttrekker Hanja 
Maij-Weggen. We zijn benieuwd. 



Zakkenvullerij, 
vriendjespolitiek 
en fraude 
Nauwelijks gehinderd door publieke contro
le gaat het Europees Parlement zich te bui· 
ten aan corruptie, zwendel en nepotisme. 
Bovengenoemd graaien-en-wegwezen-sys
teem is helaas maar één voorbeeld uit vele. 
Het topsalaris en de legale, exorbitant hoge 
onkostenvergoedingen (niet belastbaar in de 
lidstaten) blijken yoor velen nog niet genoeg 
zakvulling. 

Het sociaal Europa begint hier! meldde een 
spandoek waarmee eind 1998 gedemon· 
streerd werd rond het europarlements· 
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gebouw in Brussel. De betogers waren geen 
boeren of arbeiders, maar de eigen mede
werkers van de europarlementariërs. Want 
terwijl die elk 250.000 gulden ontvangen 
om assistenten in dienst te kunnen nemen, 
worden de meeste van de medewerkers 
zwaar onderbetaald. Uit een enquête onder 
93 van hen bleek dat één op de drie zwart 
werkte. Een ander onderzoek toonde aan dat 
dat onder de liberale assistenten zelfs voor 
meer dan de helft geldt. Er wordt geen 
sociale verzekering of belasting voor hen 

betaald en ze verblijven vaak zelfs illegaal in 
België. U begrijpt wel waarheen- na uitbe
taling van de hongerlonen - de rest van de 
vergoedingen verdwijnt. 
Een andere populaire besparing is assisten
ten te aanvaarden die je aangeboden worden 
door bedrijven of industriële groepen. Die 
zorgen er zo voor dat ze een stevige lobby
voet tussen de eurodeur hebben. Maar ook 
de europarlementariërs zelf schnabbelen er
bij in het bedrijfsleven. Zo worden in het EP 
de belangen vertolkt van autofabrikanten, 

drankindustrieën, chemische bedrijven en 
mediamagnaten. Nederlandse Karla Peijs 
vertegenwoordigt het CDA maar tevens -
als commissaris - Aegon, Vendex en Merce
des-Benz. 
Eind 1997 raakt het EP voor de zoveelste 
keer in opspraak. Op kosten van de belas
tingbetaler hebben de volksvertegenwoordi
gers voor zichzelf een fantastisch dubbel 
pensioen verzorgd. Van de 31 Nederlanders 
in het europarlement profiteren er 28 mee 
van de riante regeling. 





Een lustoord voor 
de multinationals 

'Nooit meer oorlog!' was het ideaal van de 
pioniers van de Europese eenwording. De 
volken van het continent moesten elkaar 
beter leren begrijpen en waarderen. Econo
mische samenwerking was een hulpmiddel 
om te komen tot een betere politieke ver
standhouding. 
'Bullshit! Dit levert niks op!' moeten ze 
gedacht hebben in de directiekamers van de 
Europese multinationals. Zij gingen aan de 
slag voor een heel ander Europa. Voor een 
open markt met 320 miljoen consumenten, 
een economisch lustoord waarin hun bedrij
ven grenzenloos en onbelemmerd kunnen 
opereren. 
In 1983 staken drie topmanagers van Euro
pese concerns de koppen bij elkaar: Wisse 
Dekker van Philips, Umberto Agnelli van 
Fiat en Pehr Gyllenhammer van Volvo. Zij 
richtten de Europese Ronde Tafel van Indus-

triëlen (ERT) op om hun gezamenlijke 
belangen krachtig te bevorderen. Sindsdien 
is de ERT dé achterban en gesprekspartner 
van 'Brussel' . De ontwikkelingen laten zien 
dat de industriëlen op al hun wenken 
bediend worden, en supersnel. 
In 1985 lanceren Dekker en de zijnen het 
plan om te komen tot één Europese markt, 
met vrij verkeer van kapitaal en goederen. 
De Europese Commissie antwoord fluks 
met een Witboek dat 285 maatregelen omvat 
om vanaf 31 december 1992 de economi
sche grenzen te slopen. 
Als dit proces eenmaal in gang is gezet, start 
de ERT een nieuwe campagne. Er moet een 
m~netaire unie komen, met een bikkelharde 
eenheidsmunt waarover de landen niets 
meer te zeggen hebben. Weer toont de Euro
pese Unie zich het uitvoerend apparaat van 
de multinationals: in het Verdrag van Maas
tricht krijgen ze !}un monetaire unie. 
Maar de ERT is nog niet tevreden. De ene 
Europese vrije markt moet nog veel vrijer 
worden. Weg met regelgeving en bescher
ming. Minimumloon en uitkeringen moeten 
omlaag en er moet 'flexibeler' gewerkt wor
den. De overheden moeten overal hun handen 
vanaf trekken, inclusief gezondheidszorg, 
openbaar vervoer, nutsbedrijven enzovoort. 
Europese regelgeving moet enkel het belang 
van 'de markt' dienen. Milieu-eisen verval
sen de concurrentie, sociaal beleid is slechts 
een kostenpost en democratie is inefficiënt. 
Braaf hobbelen de Europese regeringsleiders 
van top naar top om de multinationals in het 
hoogst mogelijke tempo te gerieven. 



Op jacht naar 
de euro-schat 

Een Europese richtlijn beperkt de normale 
werkweek tot 'slechts' 6 dagen en 48 uur. 
Dit nieuw verworven recht stelt in de prak
tijk weinig voor, omdat werknemers er in 
hun arbeidsovereenkomst 'vrijwillig' van 
kunnen afzien. Maar dankzij dezelfde richt
lijn hebben werknemers wél het recht verlo
ren om werk te weigeren op zondagen of 
andere onmogelijke tijden. En ook op dit 
punt verslechtert Paars snel de Nederlandse 
wetgeving, zodat ons land niet aan concur
rentiekracht inboet. In alle landen en op alle 
terreinen zie je dezelfde 'race to the 
bottom' . En het putje ligt steevast heel diep. 
De richtlijn betreffende zwangerschapsver
lof is zo slecht, dat ze enkel voor de Britten 
verbetering betekende, en dan nog alleen 
voor ongeveer 2 miljoen werkers met de 
laagst betaalde flexbanen. 
Vrij verkeer van goederen, kapitaal en arbeid 
is het hoofddoel van Europa. Het kapitaal 
maakt al volop gebruik van de verworven 
vrijheid en verkast bedrijven van hot naar her 
in een zoektocht naar de laagste lonen, de 
slapste milieumaatregelen en de minste be
lastingen. En kun je daarbij nog eens Europe
se subsidie opstrijken, dan laatje die natuur
lijk niet liggen. Volkswagen en Ford beurden 
2 miljard om fabrieken in Portugal te openen, 
maar ondertussen zet VW arbeiders in het 
Duitse Wolfsburg aan de kant. Olivetti, Phi
lips en Bull hebben miljarden opgestreken 
voor 'technologische vernieuwing'. De euro
potten waarop de bedrijven aanspraak kun-

nen doen zijn zó vet, dat Siemens er speciale 
'premiejagers' voor in dienst heeft. Ze krij
gen liefst 20 procent provisie over de subsidie 
die ze binnenhalen. 
Europa zou goed zijn voor de werkgelegen
heid. Maar in werkelijkheid is de werk
loosheid in de huidige vijftien EU-landen 
gestegen van 3,7 procent in 1975 naar 
11 procent in 1998. Twintig miljoen Euro
peanen zitten thuis zonder werk. 

1D )[}.~ UC •
[ [ KO .i. R:·rr~ 

Y , EUROPEES V OOR GEVORDERDEN 





Wie biedt het 
minst? 

Europa is er voor de vrije markt, en niet om 
die vrije markt iets in de weg te leggen. Zo· 
als de Europese Commissie het uitdrukt: 
'Het doel van milieubescherming - op 
zichzelf lovenswaardig - zorgt voor nieuwe 
obstakels.' Ook op dit terrein praat de com· 
missie haar souffleurs na van de Europese 
Ronde Tafel van Industriëlen, die schreef 
dat milieumaatregelen 'de concurrentie· 
kracht van de Europese industrie schaden'. 
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Het ontbreken van een Europees milieu
beleid leidt er niet alleen toe dat de bestaan
de vervuiling voortduurt, maar zelfs dat de 
bescherming van natuur en milieu achteruit 
kachelt. Want in de slag om hun eigen con
currentiekracht verslappen de lidstaten hun 
eigen milieuregels. 
heet dat, ofwel 

ook op dit terrein een 'race to the bottom;, net 
als op de gebieden van lonen, arbeidsom
standigheden en belastingen. 
In het uitzonderlijke geval dat een land goede 
milieumaatregelen wil nemen, ligt Europa op 
de loer om het op de vingers te tikken als de 
vrije handel in gevaar komt. Polen, dat graag 
lid wil worden, kreeg alvast de eis te horen dat 
zijn beperkingen op de import van vervui
lende auto's afgeschaft moeten worden. 



Vrije jongens in 
de prikhandel 

De handel in elektriciteit wordt vrijgemaakt. 
Moet van Europa. Het Utrechtse elektrici
teitsbedrijf UNA was onlangs de eerste Ne
derlandse prooi voor de 'vrije jongens ' . 
UNA komt voor 4,5 miljard gulden in han
den van het Amerikaanse Reliant. In 1995 
werd Reliant (toen nog Rouston Industries 
geheten) door de staat Texas verplicht de 
tarieven te verlagen vanwege excessieve 
winsten. Het bedrijf is verder berucht om 
zijn anti-vakbandsactiviteiten en heeft 
meermalen rechtszaken verloren wegens 
wanbehandeling van werknemers. Vorigjaar 
nam Texas het bestuur over van de kerncen
trale van Rouston Industries, wegens wan
beheer. Daarbij werd een boete opgelegd 
van een miljard dollar. 
In Amerika is gebleken dat de private elek
triciteitsbedrijven gemiddeld zo'n 20 pro
cent hogere consumentenprijzen hebben 
dan de publieke nutsbedrijven. In de staat 
New York werd vorig jaar een particulier 
elektriciteitsbedrijf weer door de overheid 
opgekocht omdat er zich te veel storingen 
voordeden en de tarieven onbetaalbaar wa
ren. Er trad na het uitkopen van de aandeel
houders meteen verbetering in. Ook een 
groot aantal waterleidingbedrijven in de 
Verenigde Staten komt weer terug in 
handen van de gemeenschap. 
Waar Amerika- vrije-markteconomie 
bij uitstek - alweer van terugkomt, 
gaat Europa nu enthousiast mee van 
start. Elektriciteit- naast water onze be
langrijkste outsvoorziening - overlaten 
aan de vrije jongens. Jacobse & Van Es-

achtige handelaren kunnen internationaal 
gaan sjacheren met 'prik'. De stabiliteit van 
de stroomvoorziening en de arbeidsomstan
digheden van het personeel verslechteren 
door de privatiseringen. In Nederland was 
de Elektriciteitswet nog niet aangenomen of 
energiebedrijf Eneco besloot in juni 1998 
maar alvast af te slanken met 900 mensen 
(van de 3500). Daarmee volgt Eneco precies 
de trend in andere Europese landen (België, 
Duitsland, Ierland) die de energie-markt 
privatiseerden: de werkgelegenheid kalfde 
er met een kwart af. 





12.000 Kilometer 
extra asfalt 

Sinds de interne markt tot stand kwam, zijn 
de handel en het transport binnen de Euro
pese Unie enorm gegroeid. De eerste twee 
jaar sinds het openen van de grenzen eind 
1992, zorgden meteen al voor 15 procent 
extra stijging, bovenop de normale groei van 
de bedrijvigheid. De open markt, lage trans
portprijzen en winstbejag staan garant voor 
absurde vervoersstromen: Duitse melk die 
met vrachtwagens naar Griekenland gere
den wordt, daar tot feta-kaas gemaakt en dan 
teruggereden wordt naar Noord-Europa 
voor consumptie. Nederlandse varkens die 
duizenden kilometers opeengeperst naar 
Italië moeten afleggen, om daar geslacht en 
tot ham verwerkt te worden, waarna enthou
siast aan de terugreis begonnen kan worden. 
En het wordt nog veel erger naarmate Euro
pa verder integreert. Deskundigen verwach-

ten een verdubbeling van het totale transport 
in de periode 1995-2010. 
Opdat de vervoerders ongehinderd hun ki
lometers kunnen blijven vreten, heeft de 
Europese Unie (in eendrachtige samenwer
king met de Europese Ronde Tafel van In
dustriëlen) het grootste project uit de men
selijke geschiedenis op de rails gezet. 
Trans-European Netwórks (TENs) heet het 
en het omvat een kluwen van 150 plannen 
voor extra snelwegen, vliegvelden ~n hoge
snelheidslijnen. Tot 2005 zou hieraan 800 
miljard gulden besteed moeten worden. Als 
het allemaal doorgaat - en waarom zou het 
niet, de grote bedrijven krijgen steeds hun 
zin in Europa - tellen we over een aantal 
jaren 12.000 kilometer extra snelweg in 
Europa en zullen zestig natuurgebieden 
verwoest zijn. 





Boterberg, melkplas 
en vleesmassa 

Dat je van 'Europa' vrijelijk mag knutselen 
aan genetisch materiaal en de producten 
daarvan even vrijelijk mag verkopen, is een 
belangrijk succes voor EuropaBio, de mach
tige lobby van 500 Europese biotechnolo
gie-bedrijven, waaronder Bayer, Ciba 
Geigy, Nestlé, Monsanto, Solvay, Unilever 
en Rhöne Poulenc. 

In 1993 al noernqe Jacques Delors, destijds 
voorzitter van de Europese Commissie, het 
gemampuleer met levende materie 'een van 
de meest belovende en cruciale technolo
gieën voor duurzame groei in de volgende 
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eeuw'. De publieke angst voor de mogelijke 
gevaren ctie aan biotechnologie kleven, 
evenals de vrees dat boeren en consumenten 
volledig afhankelijk dreigen te worden van 
'gepatenteerde leefvormen' in handen van 
enkele bedrijven- die zorgen deed Delors af 
als 'ongunstige factoren' en 'technologie
vijandigheid'. 
De bevordering van biotechnologie past 
wonderwel in het Europese landbouw
beleid, dat van meet af gericht is geweest op 
rücksichtslose opvoering van de productie. 
Dat heeft geleid tot schaalvergroting, spe-

cialisatie en verregaande mechanisering van 
de landbouw, explosieve groei van de bio
industrie, verkleining van soortenrijkdom 
aan planten en dieren, en overmatig gebruik 
van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 
Met natuurbehoud, duurzaamheid en kwali
teit heeft de Europese Unie niets van doen. 
Om maar te zwijgen van het welzijn van de 
boeren. De tegenstelling tussen arm en rijk 
is op het platteland uiterst verscherpt. Van 
de Nederlandse boeren leeft nu ruim een 
derde onder het bestaansminimum. Uit 
eigen bedrijf heeft 38 procent van de boe-

rengezinnen een inkomen van minder dan 
25 .000 gulden. 
Het subsidiebeleid, ooit bedacht om Europa 
zelfvoorzienend te maken, is volslagen uit 
de hand gelopen. Brussel geeft nu per jaar 
zo'n 90.000.000.000 gulden uit aan het 
bevorderen van een catastrofale overproduc
tie. In plaats van de problemen op te lossen, 
sponsort de Europese Unie TV-spotjes die 
ons erop moeten attenderen tijdig de tulpen
bollen in de grond te doen of om u meer melk 
te laten drinken om botontkalking tegen te 
gaan (hetgeen niet eens schijnt te werken). 
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De keerzijde van 
een vakantiemunt 

Banktransacties en beurskoersen worden al 
genoteerd in de nieuwe Europese eenheids
munt: de euro. In 2002 worden de gulden en 
de andere nationale munten afgeschaft in de 
elf landen die meedoen aan de Monetaire 
Unie. Deze historische stap is gezet tegen de 
wil van een overtuigende meerderheid van 
de Nederlandse bevolking. Alle opinieon
derzoeken toonden aan dat de meeste Ne
derlanders de gulden (en zo de zeggenschap 
over het monetair beleid) willen behouden. 
De euro wordt ons aangepraat als een handi
ge vakantiemunt Maar in feite is het een 
strak monetair keurslijf waarin de deelne
mende landen geperst worden, geheel naar 
wens van de grote bedrijven. Alleen de Euro
pese Centrale Bank beslist nog over de geld
hoeveelheid en de rentestanden. Om deel te 

mogen nemen aan de Monetaire Unie moes
ten de kandidaatlanden hun staatsschuld 
beperken en het financieringstekort omlaag 
drukken naar maximaal3 procent. Die EMU
normen hebben overal geleid tot bikkelharde 
bezuinigingen ten koste van de gewone bur
gers, die zich dan ook heftig verzetten. 
Frankrijk beleefde eind 1995 de grootste 
stakingen sinds 1968, uitgelokt door afbraak 
van de pensioenen en werkloosheidsuit
keringen en kaalslag in de gezondheidszorg. 
Zelfs Duitsland, dat met z'n hardeD-Mark 
model had gestaan voor de EMU, kon 
slechts aan de eisen voldoen met behulp van 
een Sparpaket van 50 miljard, bijeen
geschraapt met lager ziekengeld, minder 
vakantiegeld, verhoging van de pensioenge
rechtigde leeftijd en verslechtering van het 
ontslagrecht. Het leidde tot de grootste so
ciale onrust sinds de Tweede Wereldoorlog. 
In Nederland had de regering de eerste euro
klap al eerder uitgedeeld, met de aanval op 
de WAO in juli 1991. Maar daarmee waren 
we er nog niet. Bezuinigingen op gezond
heidszorg, onderwijs, bijstand en nabestaan
den volgden om Nederland in het EMU
keurslijf te persen. En zo zal het doorgaan. 
Want het Stabiliteitspact legt boetes op aan 
landen die alsnog·de normen overtreden. Bij 
economische tegenwind hebben de euro
landen geen ander middel meer dan verdere 
afbraak van onderwijs, sociale voorzienin
gen, gezondheidszorg en openbaar vervoer. 
De euro wordt duur betaald. 



Een draaikolk 
naar het putje 

Eigen onderzoek van de Europese Commis· 
sie onder 60.000 huishoudens in de eerste 
twaalf lidlanden, toont een scherpe stijging 
van de armoede. In 1993 leven 57 miljoen 
mensen in armoede. Sterkste stijgers zijn 
Engeland en Nederland, waar het aantal ar· 
men klom van 4,8 procent van de bevolking 
in 1988 tot 13 procent in 1993. En die trend 
is verder voortgezet met de golf van bezuini· 
gingen om de EMU-normen te halen. Na
tuurlijk hadden de landen ook hun financiën 
op de gewenste orde kunnen krijgen door de 
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belastingen te verhogen op bedrijfswinsten, 
hoge inkomens en vermogen te verhogen. 
Maar het tegendeel gebeurde, want in het 
vrije Europa verlagen alle landen die belas
tingen juist om aanlokkelijk te worden voor 
de bedrijven. Opnieuw zien we dat 'beleids
concurrentie' zorgt voor een draaikolk naar 
het putje. Ook Nederland heeft het bedrijfs
leven en de hogere inkomensgroepen ver
wend met kolossale lastenverlichtingen. 
Dat de Europese 'structuurfondsen', waaruit 
zwakke regio 's geholpen zouden moeten 

worden, totaal niet functioneren, is inmid
dels een onomstreden 'gegeven. De Europe
se Rekenkamer bekritiseert elk jaar weer de 
besteding van de fondsen . Het Duitse reken
kamerlid Friedman schatte in 1995 dat 
slechts 20 procent doeltreffend uitgegeven 
wordt. Dat betekent dat jaarlijks 40 miljard 
gulden weggegooid wordt aan fraude en zin
loze projecten. Het levert onthutsende beel
den op van ongebruikte halve snelwegen, 
leegstaande fabriekscomplexen en havens 
zonder schepen. Dat Flevoland miljoenen 

ontving als 'zwakke regio' in Nederland, 
werkte wereldwijd op de lachspieren. 
Europa zorgt niet voor meer werk in de arme 
lidstaten, maar wel voor slechtere arbeids
voorwaarden. Hoe armer het land, hoe meer 
flexibilisering er opgedrongen wordt aan de 
arbeidsmarkt. Maar liefst een derde van alle 
banen in Spanje zijn nu tijdelijk. In Portugal 
steeg van 1994 tot 1997 het aantal arbeids
plaatsen zonder enig contract met 30 pro
cent, waardoor het totaal aantal contractloze 
arbeiders steeg tot boven 400.000. 





Ongeleide projectielen 

De basis voor een gezamenlijke defensie is 
al vastgelegd in het Verdrag van Maastricht. 
Weer een nieuw militair blok, dat 'onze' 
belangen gaat afdwingen met wapengeklet
ter. Terwijl er geen machten zijn die Europa 
bedreigen. De enige Europese veiligheids
problemen betreffen regionale conflicten op 
eigen bodem. Die vragen niet om militair 
machtsvertoon, maar juist om conflict
preventie, economische steun en terug
dringing van de grote tegenstellingen in 
rijkdom. 
Joegoslavië laat een fraai staaltje Europees 
vredes- en veiligheidsbeleid zien. Er is niets 
aan gedaan de volken van Joegoslavië eco
nomisch te helpen. Onder druk van het IMF 
raakten begin jaren negentig 30 procent van 
alle werknemers in Joegoslavische staats
bedrijven hun baan kwijt. Armoede en on
zekerheid vormen een voedingsbodem voor 
agressief nationalisme. In plaats van dat te 

dempen, heeft Europa alleen maar olie op 
het vuur gegooid. De afsplitsingen van Slo
venië en Kroatië werden meteen erkend. 
Daarna leidde de militaire bemoeienis in 
Bosnië tot rampen als in Srebrenica. Ook in 
de kwestie-Kosovo was geen sprake van eni
ge preventie, hoewel de tegenstellingen daar 
allang bekend zijn. De landen van de Euro
pese Unie komen niet verder dan blinde 
steun aan de NAVO-bombardementen. Als 
de Joegoslavië model staat voor het buiten
lands beleid van de Europese Unie, dan staat 
ons nog heel wat gewelddadig avontuur te 
wachten. 
Wie gaat zo'n Europees leger eigenlijk aan
sturen? Er is immers geen Europese rege
ring. Het zal wel net zo'n engeleid projectiel 
worden als EuropoL Als het aan de top
bureaucraten in Brussel ligt, krijgt deze 
'Europese FBI' forse bevoegdheden, 'ter 
vergroting van uw veiligheid' . Niet gehin
derd door enige democratische controle of 
gezag, want er is geen Europees Openbaar 
Ministerie en het Europees Parlement heeft 

~ over politiewerk niks te zeggen. Het bestuur 
~ van Europol is alleen verantwoording schul
~ dig aan de Raad van Ministers, en die kan de 
"( 

2 taken van Europol bijna onbeperkt uitbrei
~ 

den. De eerste stappen zijn gezet. Europol 
zorgt voor het verzamelen en uitwisselen 
van gegevens; wordt een knooppunt van dui
zenden Europese databanken. Europol mag 
ook van 'potentiële' verdachten, slachtof
fers, getuigen en informanten dossiers aan
leggen. Daarin mag ook ras, religie, politie
ke overtuiging, gezondheid en seksueel ge
drag worden opgenomen, ondanks machte
loos verzet van het Europees Parlement. Eu
ropa! en al haar agenten zijn immuun voor 
vervolging bij de uitoefening van hun werk, 
zo bepaalt het Verdrag van Amsterdam. 



Verdeel en heers 

Europese subsidies voor de 'ontwikkeling' 
van Oost-Europa worden vooral opgestre
ken door westerse ondernemingen. Ze ko
pen er bijvoorbeeld bedrijven op die gepri
vatiseerd worden. Verder verdienen duizen
den westerse experts een vette boterham met 
adviezen hoe de zaken in het Oosten te run
nen. Alleen al Coopers & Lybrand (manage
ment consultants) kreeg meer dan 50 con
tracten in Midden- en Oost-Europa, ter 
waarde van meer dan 17 miljoen gulden. En 
dat vooral om te vertellen hoe fabrieken en 
bosbouw geprivatiseerd moeten worden. 
Enkele miljoenen guldens subsidie ontvin
gen westerse juristen en accountants om Po
len te vertellen hoe het een fors aandeel in 
autofabriek FSM moest verkopen aan Fiat. 
Als het volk mort- uitverkoop van staatsbe
drijven kost steevast veel banen - schiet de 
Europese Unie opnieuw te hulp. Zo gaf ze in 
1995 een miljoen uit om 'het Sloveense pu
bliek vertrouwd te maken met de voordelen 
en noodzaak van privatiseringen'. 

Europa wil uitbreiden, want hoe groter die 
ene markt is, hoe meer er te verdienen valt. 
De Europese Ronde Tafel van Industriëlen 
droomt al van een afzetmarkt van 500 mil
joen mensen, goedkope grondstoffen en ar
beidskrachten. 'Het is alsof we een nieuw 
Zuidoost-Azië op de stoep hebben!' zegt een 
BRT-woordvoerder enthousiast. De toe
treding van nieuwe, armere landen betekent 
echter ook nieuwe druk op lonen, belastin
gen en milieumaatregelen in West-Europa. 
Over uitbreiding van de Unie wordt nu on
derhandeld met Cyprus, Polen, Hongarije, 
Estland en Tsjechië. Kandidaat, maar verder 
verwijderd van het eindexamen, zijn Roe
menië, Slowakije, Letland, Litouwen, 
Slovenië en Bulgarije. Turkije is al heel 
lang geassocieerd lid, maar het 'echte' 
lidmaatschap laat op zich wachten. 
Omdat het land nog niet helemaal 
voldoet aan de allerbelangrijkste eis 
van Europa: een volledig vrije, kapi
talistische markteconomie. 





Een vriendendienst 

'Ik ben misschien een beetje onoplettend 
geweest,' zei de Franse eurocornrnissaris 
Edith Cresson over het rapport van de Wij
zen; meer spijt over haar gedrag was er niet 
bij. 
Cresson, ex-premier van Frankrijk, was in 
1995 nog geen maand aan de slag als euro
commissaris, of ze bezorgde haar vriend 
René Berthelot zijn eerste fictieve advi
seursbaan voor 8240 gulden per maand. Dat 
was bij Perry, een bedrijf dat met advies
werk miljoenen Europese 'noodhulp' aan 
Bosnië opsoupeerde. 
In maart 1997 kreeg tandarts Berthelot een 
nieuw, nog beter baantje van vriendin Cres
son. Hij werd aangesteld als aids-onderzoe
ker bij de Europese Commissie. Bovenop 
een maandsalaris van 12.000 gulden kreeg 
Berthelot 25 procent toeslag vanwege zijn 
'hoogstaande wetenschappelijke kwalifica
ties ' . De tandarts liep er slechts een paar 
weken rond en bleef vervolgens 'ziek' thuis. 
Enkele maanden later constateerde de finan
ciële controledienst dat Berthelot twee con
tracten niet of nauwelijks had uitgevoerd. Ze 
adviseerde een flink deel van de inmiddels 
aan Berthelot betaalde 270.000 gulden terug 
te vorderen. Cresson hield dat persoonlijk 
tegen. Het bekendraken van dat laatste feit 
was de druppel die de emmer deed overlo
pen. De commissie zag zich gedwongen bo
vengenoemd Comité van Wijzen haar werk
wijze te laten onderzoeken en toe te zeggen 
zich bij de conclusies neer te zullen leggen. 
Toch waagde de Nederlandse eurocommis
sans Hans van den Broek nog een schuchte
re poging de gevolgtrekkingen onderuit te 

halen: 'Je kan je afvragen of zo'n comité 
van accountants en juridische experts in 
staat is in slechts zes weken voldoende in
zicht te krijgen in het functioneren van de 
commissie om zo'n verregaande en politie
ke conclusie te trekken.' 
Het mocht niet baten. Ook Van den Broek 
raakte zijn baantje à 330.000 gulden netto 
kwijt. Aan de Europese wachtgeldregelin
gen mankeert echter niets ... 
Aan de vooravond van de Europese verkie
zingen is nu jan en alleman druk bezig z' n 
straatje schoon te vegen. De goede bedoe
lingen en gedragscodes vliegen ons dage
lijks om de oren. Maar echte maatregelen 
tegen zelfverrijking en corruptie komen 
alsmaar niet te stand. Een blamage van de 
eerste orde. 

HANJA & HEDY , EUROPEES VOOR GEVORDERDEN 

- · ---
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Wie zwijgt stemt toé 
Als ik zie wat er vandaag de dag allemaal gebeurt in de Europese Unie, 
krijg ik schoon genoeg van dit Europa. En ik denk dat ik lang niet de 
enige ben. Toch gaat het maar door: steeds meer macht verdwijnt van 
het Nederlandse parlement naar oncontroleerbare instanties in Brussel 
en Straatsburg. Onze sociale zekerheid en gezondheidszorg worden 
afgebroken in naam van 'Europa'. De gulden gaat de deur uit hoewel 
een meerderheid van de bevolking daarop tegen is. 
Van verzet in het Europees Parlement hoor je bar weinig. Komt er al 
nieuws uit Brussel en Straatsburg, dan gaat het doorgaans over fraude, 
geldverspilling en onkostenvergoedingen. Of over vriendjespolitiek, 
dure douches en gesjoemel met groot geld. Het wordt tijd dat daar 
verandering in komt. U hebt het op 10 juni voor het zeggen. Komen er 
uit Nederland nog meer ja-knikkers in het Europees Parlement, of 
eindelijk een partij met een stevig tegengeluid? 

Ik weet wel dat 'Europa' vaak een ver-van-tnijn-bed-show hjkt. Maar 
het tegendeel is waar. Steeds meer zaken waarmee we in het dagelijkse 
leven te maken hebben worden in Brussel besloten. Het begon al mei 
de afbraak van de WAO. Die was volgens Wim Kok nodig 'vanwege 
Europa'. En nu worden de ziekenfondsen onderuit gehaald, de ener
giebedrijven geprivatiseerd en de busbedrijven verkocht 'vanwege 
Europa' . In de Tweede Kamer krijgen we steeds vaker te horen dat al 
in 'Brussel' besloten is hoe het bij ons moet gaan. De SP heeft daar 
schoon genoeg van. En dat laten we horen ook. In de Tweede Kamer, 
maar ook met allerlei acties tegen afbraak van sociale en democrati
sche rechten. 

Als u op 10 juni op de SP stemt bent u er zeker van dat u uw stem ook 
daarna nog vaak zult horen. Want de SP gaat niet naar Brussel en 
Straatsburg om daar te zwijgen en toe te stemmen - maar juist om 
tegengas te geven aan de steeds verdergaande afbraak van onze rech
ten, en voorstellen te doen vóór een ander en beter Europa en een so
cialer Nederland. Naar thuisblijvers wordt niet geluisterd, naar tegen
stemmers wél. Dat bewijzen we in de Eerste en Tweede Kamer, Pro
vinciale Staten en gemeenteraad_:_ en straks ook in het Europees Parle
ment. Als u ons de kans geeft tenminste! 

~r='~~. 
ievoorzitter SP in de Tweede Kamer 
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... een ondemocratische Europese superstaat. 
Het laatste woord over de Europese Unie hoort te liggen bij de Twee
de Kamer. De inbreng van de Nederlandse regering in de Europese 
Raad van Ministers moet vooraf worden beoordeeld door ons eigen 
parlement. Democratie hoort zo dicht mogelijk bij huis. 

... een a-sociaal Europa. 
In plaats van oncontroleerbaar geschuif van werk en investeringen en 
een steeds verdere afbraak van sociale voorzieningen willen wij een 
Europees offensief tegen werkloosheid en uitsluiting. Daarin past 
een verkorting van de werkweek tot 35 uur. We steunen Europese 
vakbonden en belangorganisaties van werklozen in hun strijd voor 
volledige werkgelegenheid. 

... het onrechtvaardige Stabiliteitspact. 
We moeten af van de krankzinnige belofte van de lidstaatregeringen 
aan elkaar om, ongeacht de gevolgen voor grote delen van de bevol
king, permanent te bezuinigen op de collectieve voorzieningen. 

... het casinokapitalisme en de valutaspeculatie. 
Hef een Europese belasting op flitskapitaal , naar het voorbeeld van 
de tax die is bepleit door Nobelprijswinnaar Tobin (de zogenaamde 
Tobin-tax). En voorkom dat wat binnen een van de Europese landen 
wordt verdiend, wordt weggesluisd naar landen met een lagere 
belasting. 

... de almacht van grote ondernemingen. 
Er moet een eind komen aan de Europese vloedgolf van privatisering 
en deregulering en de uitlevering van alles aan de vrije markt en de 
grote ondernemingen. De vrije concurrentie moet aan banden wor
den gelegd als democratische en sociale rechten in het geding 
komen. 

... een blinde uitlevering aan de euro. 
Maak een noodplan voor herinvoering van de gulden. We moeten 
snel en met de minste kleerscheuren uit de Monetaire Unie kunnen 
treden als de euro een mislukking wordt. 

... een verslechtering van onze eigen milieunormen. 
Wat we hier als minimaal noodzakelijk beschouwen ter bescherming 
van mens en milieu mag niet onderuit gehaald worden door Europese 
regels die de 'vrije concurrentie' beschermen en die van het milieu 
een stiefkindje maken. Organiseer een permanente Europese milieu
conferentie die bevordert dat niet de laagste 
maar de hoogste milieunormen in de hele Euro
pese Unie worden doorgevoerd . 

... de uitbouw tot een militaire 
supermacht. 
Voorkom dat er een militaire supermacht komt 
die legers en wapens kan sturen naar buiten de 
Europese Unie. Hef militaire organisaties als 
NAVO en WEU op en werk aan echte zeker
heirlsgaranties voor heel Europa . 

... de opbouw van een fort Europa 
Laten we ons verzetten tegen een Europese Unie 
die zijn macht misbruikt om de rest van de we
reld eronder te houden en uit te buiten. De rijke 
Europese landen moeten er juist alles aan doen 
om andere mensen ook een kans op een beter Ie-· 
ven te gunnen en te geven. 



Hanja & Hedy 

Twee namen die we kennen uit het Euro
pees Parlement. 
Wie zijn de andere 29 Nederlandse europar
lementariers? 
Vrijwel niemand weet het. 
Van Hanja en Hedy weten we trouwens ook 
bar weinig. Ze waren ooit minister, ze ver
dwenen naar 'Europa' en daarmee uit ons 
gezichtsveld. 

De hele Europese Unie is een onbekend, 
mistig en smoezelig gebied. Toch moeten 
we op 10 juni 31 vertegenwoordigers uit 
Nederland kiezen voor het Europees Parle
ment. Een zaak van belang omdat 'Europa' 
steeds meer macht krijgt en Nederland 
steeds minder. 
Daarom dit 'Europees voor gevorderden': 
Opmerkelijke, verbazingwekkende en vaak 
schokkende informatie over de Europese 
Unie en de gevolgen van de Europese ge
lijkschakeling voor de gewone man en 
vrouw. Alarmerende feiten die we niet via 
de ronkende reclame-spots van Postbus 51 
krijgen, maar die wél onmisbaar zijn om 
echt te kunnen kiezen. 

'Hanja & Hedy, Europees voor gevorder
den' is een enerverend euromagazine dat 
duidelijk maakt dat het de hoogste tijd is om 
naast de vele ja-knikkers nu ook een niet 
mis te verstaan tegengeluid te installeren in 
Brussel en Straatsburg. De beslissing is aan 
u op 10 juni 1999. Lees en huiver- en laat 
ook uw stem horen als u schoon genoeg hebt 
van dft Europa! -Jan Marijnissen, fractie
voorzitter SP in de Tweede Kamer 
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DEZE TRIBUNE 

Het is gelukt! 
Erik Meijer wordt onze waakhond in 

het Europees Parlement! Een belang

rijke doorbraak waarmee we Erik en 

alle 25.000 partijgenoten heel harte
lijk mogen feliciteren. De SP heeft 

geweldig gescoord bij de Europese 

verkiezingen . Vijf procent van de 

stemmen - één op de twintig kiezers 

-dat is anderhalf keer zoveel als we 

ooit behaald hebben bij landelijke 

verkiezingen. Omgerekend naar Ne

derlandse verhoudingen is deze uit

slag van 10 juni goed voor maar liefst 

zeven Kamerzetels. 

De brokkenmakerij van Paars plus de 

bijzonder slechte 

naam die het Euro

parlement zichzelf 

bezorgd heeft, wa

ren ongetwijfeld voor 

veel mensen een 

reden om met hun 

stem uit te wijken 

naar Groenlinks of 

de SP. Maar ik denk dat voor onze 

partij nog iets anders een rol heeft 

gespeeld. Namelijk dat de SP be

schikt over steeds meer trouwe kie

zers , die óók naar de stembus gaan 

als anderen thuisblijven. En daarmee 

nu veilig gesteld hebben dat de SP 
ook op Europees niveau kan zorgen 

voor het broodnodig tegengas. Het is 

een trieste ontwikkel ing dat de op

komst bij elke verkiezing weer lager is. 

Maar dat betekent wel dat uw stem 

steeds zwaarder telt. Een belangrijke 

les voor volgende verkiezingen. 
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Paars gebroken en weer 
gelijmd, de Bijlmee
enquête moeizaam over

leefd, weer in gevaar door het 
dioxinekippen-schandaal, Apo
theker die er de brui aan geeft. 
Paars strompelt van ramp 
naar ramp. Alleen de angst 
voor nieuwe verkiezingen 
houdt het kabinet nog overeind. 

16 
Bedoeld als paradijselijke bui
tenwijk ontwikkelde de Bijlmer 
zich allengs tot 'getto voor zwart 

en arm'. Gedeeltelijke sloop en nieuwe 
,... arbeidsplaatsen moeten 

de wijk uit het slop halen. 
Maar bij die mooie plan
nen voelen de bewoners 
zich alweer gepasseerd. 
'Ons wordt helemaal niks 
gevraagd. We worden 
nergens bij betrokken.' 

2 2 
De viering van 600 
jaar Oss werd 
opgeluisterd 

met een buitengewoon 
theaterspektakel. Het vier
de Beeld brengt de geschie-
denis van de Osse arbeider in 
spel, muziek en fi lm voor 
het voetlicht. 
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24 Stroom wordt 'vrijgemaakt'. 
Elektriciteitsbedrijven én 
stroomhandel komt in han

den .van concerns en speculanten. Grote 
afnemers wrijven in hun handen. Maar wat 
gaat deze liberalisering betekenen voor de 
kleingebruiker? 

2 6 'Als ik iets moet doen, dan zo 

goed. ~?gelij~,' vertelt J~n 
ManJmssen m onze sene 

Kamergenoten. 'Eigenlijk 
ben ik veel geschikter om 
anderen goed te laten func
tioneren. Zij kunnen profijt 
hebben van de fouten die 
ik samen met de overige 
dauwtrappers van de 
SP heb gemaakt.' 
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Energiebedrijf blijft kleinverbruikers tillen 

EDON, de grootste 
energiedistribu

teur In Noord-Oost 
Nederland brengt 
nog steeds ecotax In 
rekening aan klein
verbrulkers die daar 
wettelijk van vrijge
steld zijn. Het gaat 

Remi Poppe 

drang van Reml 
Poppe sommeerde 
staatssecretaris 
Vermeend EDON de 
huishoudens hun 
geld terug te beta
len. Drie jaar later 
blijkt het energiebe
drijf weer uit hetzelf

om huishoudens die per jaar 
mlnder dan 800 kuub gas 
gebrulken of mlnder dan 800 
kilowatt elektrisch. Al In 
april 1996 bleek dat EDON 
deze groep toch ecotax In 
rekening bracht. Op aan-

4 

Zorginstelling 
verkwanselt 
premiegeld 

Mediant, een instel
ling voor geeste

lijke gezondheidszorg, wil 
drie jaar lang de Twente 
marathon gaan sponso
ren met 100.000 gulden 
per jaar. Dit zeer tegen 

Agnes Kant 

de zin van 
de eigen 
onderne
mingsraad 
en van de 
SP, die 
vinden dat 
de instel
ling daar-
mee over

heidsgeld verkwanselt. 
Agnes Kant heeft de 
sponsoring inmiddels 
aangekaart bij minister 
Borst. Het premiegeld 
dat de instelling besteedt 
aan het sportevenement 
is hard nodig voor het 
wegwerken van de wacht
lijsten en voor kwaliteits
verbetering in de zorg. 
Kant wil van Borst weten 
wat zij gaat doen tegen 
deze verspilling. 

de vaatje te tappen. Poppe 
heeft opnieuw gevraagd 
EDON tot de orde te roepen. 
Ook wil hiJ dat de minister 
de nota's van energiebedrij
ven kritisch bekijkt. Voor 
een leek Is het vaak heel 
moellijk vast te stellen of de 
afrekening klopt. 

TRIBUN E 6 

Faber blijft - en de gebrekkige controle 
op vetsmelterijen ook 

Nadat de ministers Borst 
(D66) en Jorritsma 

(VVD) het Bij lmerdebat over
leefd hadden, kon het natuur
lijk niet gebeuren dat staats
secretaris Faber (PvdA) van 
Landbouw wél weggestuurd 
werd. En dus namen de coali
tiepartijen in het debat over 
de dioxinekippen al heel snel 
genoegen met haar sorry voor 
de verkeerde inschatting. Dit 
tot ongenoegen van SP
Kamerlid Remi Poppe die al 
jarenlang pleit voor betere 
controle op vetsmelterijen en 
die het optreden van Faber 
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betitelt als 'verwijtbaar laks 
handelen'. Poppe: 'Op 29 
april werd Fabers ministerie 
gealarmeerd. Op 12 mei wist 
de staatssecretaris zelf wat er 
aan hand was. En pas op 1 
juni, na schriftelijke vragen 
van mij, is de Kamer geïnfor· 
meerd. Dat is ontoelaatbaar. 
Maar weer pikte de Kamer 
het. VVD-woordvoerder Op· 
laat was het helemaal met mij 
eens. Hij stemde echter toch 
tegen de motie waarin het 
optreden van Faber veroor
deeld werd.' 
Poppe heeft de afgelopen 
jaren verschillende keren 
onverantwoorde praktijken bij 
vetsmelterijen onder de aan
dacht van het ministerie van 
Landbouw gebracht. 'Die 
wereld is te vergelijken met 
die van de afvalverwerkers 
voordat daar de controle aan
gescherpt werd. De vetsmelte· 
rijen halen afval uit heel Eu
ropa en verwerken dat tot 
grondstoffen voor veevoer. 
Controle op wat er allemaal 
gesmolten wordt, is er nauwe· 
lijks. Het moest wel een keer 
mislopen.' Om te voorkomen 
dat het vaker fout gaat, drong 
Poppe in een motie aan op de 
instell ing van een effectief 
landelijk controlesysteem. 
'Vetsmelterijen worden nu 
gezien als een grondstoffen
leverancier voor veevoer. 
Maar in fei te produceren ze 
voedsel voor menselijke con· 
sumptie, zij het via de omweg 
van een dier. De voorzorgs
maatregelen moeten dus op 
het peil gebracht worden dat 
geldt voor de productie van 
menselijk voedsel.' Doordat 
de règeringspartijen tegens
temden, kreeg Poppe's voor
stel geen meerderheid en 
blijft het risico van veront
reinigd vet aanwezig. 
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Laksheid minister Korthals nieuwe dreiging voor Paars 

Na alle 'sorry-debatten' van de afgelo

pen weken wacht Paars een nieuwe 
krachtmeting met de Tweede Kamer. Aan
leiding daarvoor zijn de conclusies van een 

Bovendien ... 
1 heeft Jan de Wit aandacht ge
vraagd voor het Inzetten van lilegale 
aspergestekers. Limburgse telers 
maken zich hieraan op grote schaal 

schuldig en bulten daarbiJ de Illegalen 
op een verschrikkelijke manier ult. 
Minister De Vries van Sociale Zaken 
erkent de problemen. Inmiddels heeft 

hiJ In een brandbrief om steun ge
vraagd van zijn collega-ministers; 
1 weigert staatssecretaris Hooger
vorst van Sociale Zaken de motle

Poppe uit te voeren waarin de Kamer 
een vervanglngspllcht eist van oplos
middelen. Hoogervorst heeft met de 
schildersbranche andere afspraken 
gemaakt, waardoor schilders het 
risico blijven lopen OPS te krijgen. De 
SP heeft lnmlddel!! een debat met de 
staatssecretaris geëist; 
1 bliJkt dat particuliere verhuurders 
de afspraken negeren die vorig jaar 
gemaakt zijn om te voorkomen dat 
mensen door de huurverhoging uitko
men boven de huursubsidiegrens. Veel 
huurders dreigen hierdoor op termijn 
hun woning te moeten verlaten. De 
SP-fractie wil dat de vrijblijvende af
spraken omgezet worden In een wet
telijke regeling; 
1 moeten langkampeerders nog 
steeds op grote schaal plaatsmaken 
voor recreatievormen die meer winst 
opleveren. Net als In 1996 heeft Reml 
Poppe weer aan de bel getrokken en 
de regering herinnerd aan de wens 
van de Kamer om de kampeerders 
beter te beschermen; 
1 wil de SP-fractie de groei van de 
regionale luchthavens aan banden 

leggen. Die belasten het milieu onno
dig zwaar, en blijken desondanks te 
groeien als kool: Maastricht verwerk
te In de eerste vijf maanden van dit 
jaar 39 procent méér passagiers dan 
vorig jaar. 

commissie die onderzocht hoe de opspo

ring veranderd is sinds de IRT-affaire. SP
Kamerlid Jan de Wit noemt de feiten waar
mee de commissie komt 'schokkend'. De 

Wit: 'Niet alleen vanwege de enorme hoe
veelheid cocaïne die in het verleden met 
medeweten van Justitie is ingevoerd. Maar 
ook omdat zelfs in 1999 nog drugstranspor
ten gedoogd zijn, en omdat nu blijkt dat het 
ministerie van Justitie ontzettend laks is 
geweest bij het omzetten van de IRT-aanbe
velingen in praktische richtlijnen. Het lijkt 
wel of het men daar geen enkele belang
stelling had voor het veranderen van de 
opsporingsmethoden. Minister Korthals 
heeft heel wat uit te leggen in het debat met 
de Kamer.' 

Armoede onder Paars I 
toegenomen 

De armoede Is onder Paars I niet af
maar toegenomen. Dat blijkt uit 

cijfers die het CBS onlangs publiceerde. 
Bijna een kwart miljoen huishoudens 
leeft langdurig onder de armoedegrens. 
Weliswaar Is de economie, de beurindex 
en de werkgelegenheld In de laatste 
jaren gegroeid, maar ook het aantal 
minimumloners, de Inkomensongelijk
held en het aantal mensen dat langdurig 
op het minimum zit. De SP heeft Inmid
dels minister De Vries van Sociale 
Zaken om een reactie op de cijfers 
gevraagd en aangedrongen op een 
debat met de Kamer. 

Klassejustitie bestaat 

Vrouwe Justitia kijkt 
af en toe onder haar 

blinddoek uit om te zien 
wfe er voor haar staat. Dat 

blijkt uit een onderzoek 
van de Erasmusuniversiteit 

Jan de Wit dat de minister van Justitie 
liet uitvoeren op verzoek 

van SP-Kamerlid Jan de Wit. Mensen met 
een lagere sociaal-economische status 

hebben nadat ze in fout gaan een grotere 
kans om voor de rechter te komen en 
zwaarder gestraft te worden. De Wit wil nu 
snel een debat met de minister over deze 

verontrustende conclusie. 
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MARIJNISSEN 
Eindelijk kans 

op vrede ... 
Na ruim elf weken regelrechte oorlog 

op de Balkan blijven nu de F16's aan 
de grond, is er een resolutie van de 
Veiligheidsraad en een akkoord over 
de terugtrekking van het Joegoslavi

sche leger uit Kosovo en kunnen de 
honderdduizenden vluchtelingen waar

schijnlijk spoedig naar huis. 
Zowel de NAVO als Joegoslavië 
kraaien victorie. Laten we het
gezien het enorme menselijke leed 
en de gigantische materiële schade -
erop houden dat geen van beide 
partijen heeft ge
wonnen en dat dit 
conflict alleen ver

liezers kent. 
Het gaat het er nu 
op de eerste plaats 

om dat het proces 
richting vrede wordt Jan Marijnissen, 
veilig gesteld en dat fractievoorzitter SP 

de resolutie van de 
Veiligheidsraad onverkort wordt uit
gevoerd. Dat betekent: terugkeer van 
de vluchtelingen, zelfbestuur voor 
Kosovo binnen het verband van 
Joegoslavië, een tijdelijk burgelijk 

bestuur onder toezicht van de VN, 
ontwapening van het UCK en statio
nering van een VN-vredesmacht. 

Aan dat laatste heeft ook de SP haar 
steun verleend. Voorkomen moet 
worden dat door incidenten of provo
caties het militaire conflict weer op
laait. Want, hoe je het ook went of 
keert, de vijanden van vandaag zullen 
morgen toch weer gewoon buren zijn 
en moeten proberen in vrede met 
elkaar samen te leven. 
Het is de tragiek van de internationa
le gemeenschap dat zij niemand kan 
dwingen tot vrede, medemenselijk
heid en rechtvaardigheid. Begrip voor 
de betekenis van deze waarden kan 
alleen wortel schieten, groeien en tot 
bloei komen wanneer alle partijen 
beseffen dat het een weloverwogen 

eigenbelang is. De internationale 
gemeenschap kan slechts een bijdra
ge leveren door te helpen de econo
mische en politieke omstandigheden 

optimaal te maken. • 

5 
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Zijn net de scherven van de 'Nacht van Wiegel' gelijmd en de gevaren 
van de Bijlmerenquête bezworen en dan stapt minister Apotheker op, 

Terwijl ook de dioxine-kippen op springen staan en 
de cocaïne als nieuw gevaar om de hoek komt 

kijken. Al een jaar na zijn installa· 
tie strompelt Paars 11 van 

incident naar incident, 
alleen nog voortgedre
ven door de angst voor 
vervroegde ver

kiezingen. 
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De start was al ongelukkig. Langdurig 
vergaderden de schrijvers van het regeer
akkoord over een herkenbaar motto. Ze 
kwamen er niet uit en 
Paars 11 ging aan de 

slag zonder aan-
sprekende leus. 
Erger was, 
dat ook de vi
sie ontbrak. 
Paars I betrok 
in 1994 het uit
gangspunt dat 

De Markt alles beter kan doen dan de 
overheid. In de jaren die volgden bleek dat 
in de praktijk heel anders uit te pakken. 

Van Paars 11 zou je dan ook nieuwe in
zichten verwachten. Maar nee, tijdens 

de kabinetsformatie konden VVD 
en PvdA het niet eens worden - en 
vervolgens werd het probleem op
gelost door maar af te zien van een 
visie. 
Opvallend bij de onderhandelin
gen over Paars 11 waren verder de 

zachte watten waarin D66 gelegd 
werd. Met een verlies van tien Kamer

zetels was die partij bijna gehal
veerd bij de verkiezingen. 

Om het kabinet aan een 
meerderheid te helpen 
in de Kamer was ze 
niet meer nodig. Maar 
toch kreeg D66 haar 
derde minister en 
mocht ze als een grote 

meepraten over het 
regeerakkoord. 

Blijkbaar zagen 
zowel de PvdA 

als de VVD 
het voordeel 
in van een 

schaamlapje, 
een excuus om al
tijd tegen de ach

terban te kunnen 
zeggen: wij wil

den wel, maar 
die andere 
twee lagen 
dwars. 
'Een kabi-

Paars 11 
wordt steeds 

// meer een 
kabinet van 
pappen en 
nathouden 
net van pappen en 
nathouden,' con
stateerde SP
fractievoorzitter 
Jan Marijnis
sen. 'Pit en 
ambitie 
ontbreken 
en het is 
volstrekt 
onduidelijk 
wat men 
wil. ' Marijnis-
sen concludeerde vo
rig jaar verder dat de 
slinkende kiezers
aanhang D66 tot een 
groot risico maakt 
voor de regering. Dat 
bleek al in november 
vorig jaar toen de 
democraten het ka
binet plotseling op 
scherp zetten in een 
debat over asiel
zoekers. D66 bond 
weliswaar snel in, 
maar de onrust 
bleef. En toen 
VVD-senator 
Wiegel het 
referendum 
torpedeerde 
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De vlucht 
blijft beladen 
Op zondagavond 4 oktober 1992 stort 
de El Al-vrachtjumbo 4X-AXG neer op de 
flatgebouwen Groeneveen en Kruitberg 
in de Bijlmermeer. Het ongeluk is ver
oorzaakt door een defecte veiligheids
bout in de ophangslee van een van de 
motoren en kost de vier bemannings
leden en 39 Bijlmerbewoners het le
ven. Na de ramp start een serie knul
ligheden, verkeerde inschattingen en 
regelrechte fouten die in de jaren die 
volgen stukje bij beetje ontrafeld wor
den. Als eind september '98 bekend 
wordt dat het vliegtuig grondstoffen 
vervoerde die gebruikt worden om het 
zenuwgas sarin te maken, is de roep 
om een parlementaire enquête niet 
meer tegen te houden. Op 27 januari 
begint een enquêtecommissie onder 
leiding van CDA' er Meijer haar openba
re verhoren. Ruim drie maanden later 
verschijnt het eindrapport getiteld 'Een 
beladen vlucht'. De commissie kan ein
delijk duidelijkheid scheppen over de 
vracht van het vliegtuig en komt verder 

woordelijke bewindslieden . De minis
ters hebben zich onvoldoende inge
spannen om inzicht te krijgen in de 
vracht; traagheid en onderschatting 
hebben de gezondheidsklachten in 
aantal en aard doen toenemen; de 
Tweede Kamer is te vaak onduidelijk, 
onvolledig, ontijdig of onjuist geïnfor
meerd en ten onrechte is coördinatie 
in de aanpak achterwege gebleven. In 
het debat met de regering steunt de 
hele oppositie - van SGP tot SP - mo
ties van afkeuring tegen de ministers 
Borst (Volksgezondheid) en Jorritsma 
(nu Economische Zaken, in het vorige 
kabinet Verkeer en Waterstaat). De 
PvdA uit in de debatten felle kritiek, 
maar draait op het laatste moment bij. 
Slechts twee van haar Kamerleden 
steunen de moties. Pikant detail is dat 
het CDA een motie steunt waarin ook 
het optreden van Hanja Maij-Weggen 
wordt veroordeeld. Maij-Weggen was in 
1992 minister van Verkeer en tijdens 
de Bijlmerênquete CDA-lijsttrekker 

met harde oordelen over de verant- voor de Euroverkiezingen . 
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(zie kader) , was de boot echt aan. D66 
blies het kabinet op en sprak van een 'on
herstelbare' breuk - om vervolgens toch 
weer snel de scherven op te rapen en te 
lijmen. Waarbij innige hulp werd gebo· 
den door de PvdA, die bereid was haar 
degelijk onderbouwde kritiek op minister 
Borst plotseling opzij te schuiven. 

'Het debat eindigde als het 
zoveelste voorbeeld van de sorry

demoeratle en een nieuwe 
blamage voor de politiek' 

Pvd. 
de iJ 
moe 
fect 
kenr 
lijk ( 
nem 
zone 
is he 
onze 

'Een blamage', 'buitengewoon teleurstel· nee11 

lend' en 'je moet onderhand uit een bijzon· toen 
der hout gesneden zijn om in Nederland wete 
nog naar de stembus te gaan,' reageren de De 0 

SP-Kamerleden die aan het Bijlmerdebat geda 
hebben deelgenomen. Voor Agnes Kant, Kan! 
Harry van Bommel en Jan Marijnissen is ten 
het vooral niet te verteren dat de PvdA we· Bon 
kenlang op de lijn zat die alleen maar kon 
leiden tot een veroordeling van de minis· 
ters Borst en Jorritsma en in de laatste 
schorsing van het afsluitende debat plotse· 
ling radicaal van standpunt veranderde. 
Marijnissen: 'Melkert kreeg van Kok te ho· 
ren dat de fractie moest inbinden in het be· 
lang van het kabinet. Het resultaat was een 
volstrekt overbodige PvdA-motie die voor· 
af goedgekeurd was door Dijkstal en De 
Graaf. Het debat eindigde daardoor als het 
zoveelste voorbeeld van de sorry-democra· 
tie en een nieuwe blamage voor de poli· 
tiek.' 
Van Bommel: 'De enquêtecommissie 
heeft bijzonder werk verricht en zowat 
alle feiten boven tafel gekregen, ook op 
punten waar de regering jarenlang in ge· 
breke is gebleven. Dan komt er een hard, 
maar glashelder rapport met conclusies 
die in belangrijke mate overgenomen wor· 
den door de hele oppositie plus de fractie 
van de PvdA. En dan, in de allerlaatste 
ronde, worden ineens de conclusies om 
zeep geholpen doordat het machtswoord 
gesproken is. Dat is zeer triest. In de eer
ste plaats voor de mensen in de Bijlmer, 
voor wie dit de zoveelste klap in het ge· 
zicht is. En ook voor de Kamer. Er is nog 
niet eerder een ,zo hard en duidelijk rap· 
port geweest van een enquêtecommissie 
waar géén politieke gevolgen aan verbon
den zijn. Hierdoor verliest het middel van 
een parlementaire enquête veel van zijn 
waarde.' 
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'In de krant is minister 
Borst opener dan tegenover 

de Kamerleden' 

PvdA-woordvoerder Van Gijzel concludeer
de in het debat: 'Men had kunnen, sterker, 
moeten weten dat overheidsoptreden een ef
fect heeft op gezondheidsklachten. Met die 
kennis is traagheid en onderschatting eigen
lijk ongepast. Men had het risico niet mogen 
nemen.' Agnes Kant, die in het debat de ge
zondheidsdiscussie voor haar rekening nam, 
is het met Van Gijzel eens. 'Als je onrust en 
onzekerheid laat bestaan bij een ramp, dan 
neem je welbewust het risico dat de klachten 
toenemen. Dat was ook met de stand van de 
wetenschap in 1992 al volstrekt duidelijk. 
De onrust was er en men heeft veel te weinig 
gedaan om hem weg te nemen.' Volgens 
Kant is er geen sprake van incidentele fou
ten van minister 
Borst, maar van 

JUISt vooral plaatsgevonden in het debat 
over de Bijlmerramp. Mijn conclusie is dat 
mevrouw Borst heel wat te danken heeft 
aan Wiegel. Het is te toevallig dat men let
terlijk aan de vooravond van het Bijlroer
debat een principe-akkoord bereikt over 
het lijmen en dat men vervolgens de afron
dende besprekingen twee dagen opschort 
tot na het debat. ' De capriolen van D66 
wekken bij de SP-Kamerleden vooral ver
bazing en afkeuring. Kant: 'D66 was altijd 
fel tegen een raadgevend referendum. Bij
voorbeeld toen wij dat voorstelden over het 
Verdrag van Amsterdam. Dat is een wassen 
neus, een belediging voor de mensen, zei
den ze. En nu claimen ze het als een over
winning. Volgens mij is het een afgang als 
je iets waar je altijd tegen was nodig hebt 
om je omzwaai te camoufleren.' 'D66 heeft 
een enorme inschattingsfout gemaakt,' oor-

deelt Marijnissen. 
'Ze dachten dat de 

een totaal verkeer
de houding. 'Het 
ministerie van 
Volksgezondheid -
en ook Borst -
hebben de zaak 
veel te veel beke-· 
ken vanuit een me
disch-technisch 
oogpunt. Niet van
uit de mensen en 
de klachten. Zo'n 
houding van We 
kunnen niets doen, 
want we kennen de 
lading niet. Maar 

'Zo'n houding van 
mensen het wel 
zouden waarderen 
dat ze principieel 
vasthouden aan 
het referendum. 
Toen dat niet het 
geval bleek te 
zijn, hebben ze 
snel eieren voor 
hun geld gekozen. 
Maar daarmee is 
de geloofwaardig
heid wel enorm 
geweld aange
daan. Het is toch 

We kunnen niets doen, 

want we kennen de lading 

niet. Maar ondertussen 

ook niets doen om achter 

de inhoud van het 

vliegtuig te komen.' 

ondertussen ook 
niets doen om achter de inhoud van het 
vliegtuig te komen. Er is echt met de rug 
naar de mensen gewerkt. En waarvan me 
dan de haren te berge rijzen is dat Borst in 
het debat alles wegwuift en vervolgens in 
interviews daarna wél erkent dat er dingen 
fout zijn gegaan. In de kranten is ze opener 
dan tegenover de Kamerleden. ' 

'066 was altijd fel 
tegen een raadgevend 

referendum en nu claimen ze 
het als een overwinning' 

De regeringspartijen riepen om het hardst 
dat het Bijlmerdebat helemaal los stond 
van de lijm Paars U-operatie. Jan Marijnis
sen ziet het heel anders. 'Het lijmen heeft 

niet uit te leggen 
dat je eerst zegt 

dat er iets onherstelbaars is gebeurd en drie 
weken later verder gaat alsof er niets aan de 
hand is.' 

Met Apotheker weg, Borst en Jorritsma als 
aangeschoten wild, een compleet ongeloof
waardig D66 en een getergde PvdA-fractie 
is er weinig reden voor Paars ll om met een 
gerust hart naar de toekomst te kijken. 'Dit 
kabinet kan op zijn hoogst strompelend de 
eindstreep halen,' stelt Marijnissen. 'Het on
derling vertrouwen ontbreekt om de rit een 
beetje normaal te kunnen uitzitten. Vroeg of 
laat zal er een moment komen waarop één 
van de partijen concludeert dat ze voordeel 
kan halen uit vervroegde verkiezingen. Wij 
moeten dus scherp blijven, en steeds voor
bereid zijn op verkiezingen. ' • 
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Een doekje voor 
het bloeden 

De invoering van een correctief refe
rendum komt voor het eerst serieus 
ter sprake in het regeerakkoord van 
Paars I. Het voorstel wordt uitgewerkt, 
waarbij -vooral onder druk van de WD 
- hoge drempels opgeworpen worden. 
Burgers die een aangenomen wets
voorstel willen verwerpen, moeten 
eerst binnen drie weken 40.000 hand
tekeningen verzamelen voor hun refe
rendumverzoek. Dan start de tweede 
fase, waarin binnen zes weken nog 
eens 600.000 handtekeningen gezet 
moeten worden. Om de wet te verwer
pen moet bij het referendum meer dan 
de helft van de kiezers tegenstem
men. Bovendien moet het aantal te
genstemmers minimaal 30 procent 
bedragen van alle kiesgerechtigden. 
Vooral die laatste eis maakt de moge
lijkheden om een referendum te win
nen bijzonder klein. 
Het referendumvoorstel sneuvelde 
omdat het in de Eerste Kamer één 
stem (die van Wiegel) te kort kwam 
voor de twee-derde meerderheid die 
nodig is om de Grondwet te wijzi-
gen. Bij het lijmen is nu afge
sproken dat er een nieuw 
voorstel komt voor een correc-
tief referendum. Dat zal ech-
ter pas op zijn vroegst in 
2003 aangenomen kunnen 
worden. Om D66 te paaien ---..-~
is daarom afgesproken dat 
er al eerder een raadge
vend referendum komt. 
Voor dat laatste is geen 
Grondwetswijziging nodig. 
Het kan daardoor sneller ge
regeld worden en met een 
gewone meerderheid. Een 
nadeel van een raad
gevend referendum is 
echter dat de regering en 
de Kamer het kunnen ne
geren. De uitslag is niet 
bindend en dat was juist 
voor D66 in het verleden 
een reden om een raad
gevend referendum af 
te wijzen als 'een bele
diging van de kiezer' 

! I 



SP nu op alle niveaus vertegenwoordigd 

van 
De verkiezingen van 10 juni hebben de SP ge
bracht wat ze hoopte te bereiken: een doorbraak 
in het Europees Parlement. En het werd een bij· 
zonder stevige doorbraak. Terwijl de SP op grond 
van de afgelopen Kamer- en Statenverkiezingen 

ErikMeijer, 
onze man zou kunnen rekenen op ongeveer 3,5 procent van 
in Brussel de stemmen, besloten op 10 juni maar liefst 5 pro-

cent van de kiezers hun stem uit te brengen op de 
partij van de tomaat. Daarmee mag lijsttrekker Erik Meijer 
een bijzonder brede zetel in het europarlement innemen om 
daar het oppositionele SP-geluid te laten horen. 

Alle grond voor zeer grote vreugde in het 
SP-kamp. Desondanks leidde de bekendma
king van de uitslag op zondag 13 juni toch 
tot enige teleurstelling. Dat was te danken 
aan de foute prognose die bureau InterNiew 
van Maurice de Hond onmiddellijk na de 

verkiezingen op donderdag presenteerde, en 
die in de media gebracht werd alsof aan die 
uitslag geen cijfer achter de komma kon ver
anderen. Deze prognose schatte de SP
uitslag 0,9 procent te hoog in en daarmee op 
twee zetels. Ook voor de PvdA, GroenLinks 
en de kleine christelijken gaf InterNiew een 
fout zeteltal. Iets meer bescheidenheid over 
de voorspellende waarde van exit polls (pei
lingen onder mensen die juist gestemd heb
ben) zou de betrokkenen dus sieren. 

1,2 Miljoen schuursponsjes 
brachten een serieuze boodschap, 

mét een glimlach 

De SP-entree in het Europees Parlement is 
het gevolg van de al jarenlang voortduren
de groei die de partij doormaakt. En een 
blijk van vertrouwen van de kiezers dat de 
partij die het in Den Haag opneemt tegen 
afbraakpolitiek en gesjoemel, daartoe ze
ker ook in staat is in Brussel en Straatsburg. 
Een grote campagne moest ervoor zorgen 
twijfelaars over de streep te halen en vooral 
duidelijk te maken dat thuisblijven niet 
helpt, maar tegenstemmen wél. De SP was 
de enige partij die een grote campagne 
voerde voor de euroverkiezingen. Duizen
den vrijwilligers verspreiden 1,7 miljoen 
folders en bijna evenzovele schuursponjes 
met de boodschap: 'Schoon genoeg van dit 
Europa? Stem tegen, stem SP'. Een serieu
ze boodschap mét een glimlach, die zeer 
breed gewaardeerd werd. Op markten en in 
stadscentra stond het publiek vaak in de rij 
om zo'n grappig-grimmig tomaat-schuur
sponsje te bemachtigen. Naast tienduizen
den affiches met dezelfde boodschap ver
spreidde de SP ook op grote schaal datgene 
waar de Nederlandse kiezers het meest be
hoefte aan bleken te hebben: onverbloemde 
informatie wat nu eigenlijk dat Europees 
Parlement is en doet, en ,wat de Europese 
Unie betekent voor het dagelijks leven ook 
in ons land. Het kleurrijke magazine 'Ran
ja & Hedy, Europees voor gevorderden' 

Ondanks het feit dat de opkomst nog meer 
dramatisch laag was dan bij de vorige Euro
pese verkiezingen in 1994, wist de SP ruim 
drie keer zoveel kiezers te trekken: 178.666 
tegen 55.306 vorige keer. Daarmee steeg het 
percentage van 1,3 naar een ronde 5,0. Ook 
anderszins lieten de Europese verkiezingen 
bijzondere resultaten zien. GroenLinks 
kreeg ook bijna drie keer zoveel stemmen, 
en klom van 3,7 naar 11,9 procent. De enige 
andere groepering die (kleine) vooruitgang 
boekte, was de gezamenlijke lijst van de 
christelijke partijen. De VVD bleef gelijk, 
het CDA verloor een Europese zetel, de 
PvdA en D66 ieder zelfs twee. Zou deze uit
slag gelden voor de Tweede Kamer, dan zou 
de paarse regeringscombinatie haar ruime 
meerderheid van 97 zetels (van de 150) zien 
slinken naar een minderheid van 70. En de 
SP zou haar Kamerfractie zien groeien van 5 
naar 7 zetels. 

Nu acht SP-parlementariërs 

10 

Juni 1999 bracht niet alleen Erik Meijer als eerste SP-lid in het Europees 
Parlement. Ook in de Eerste Kamer trad een nieuwe SP-fractie aan, ver
dubbeld tengevolge van de succesvolle Statenverkiezingen in maart. 
Naast zittend senator Bob Ruers heeft Driek van Vugt plaatsgenomen in 
de bankjes van de Eerste Kamer. Van Vugt kreeg op de dag van zijn in
stallatie opnieuw veel media-aandacht. Niet verwonderlijk, want de politi
cologie-student is met zijn 19 jaar de allerjongste parlementariër uit de 
Nederlandse geschiedenis. Met het aantreden van Meijer en Van Vugt is 
het totaal aantal SP-parlementariërs op acht beland: vijf in de Tweede 
Kamer, twee in de Eerste Kamer en één in het Europees Parlement. 
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bleek een schot in de roos. In 150.000-voud 
werd het verspreid aan de kramen, op sta

tions, onder de Tribune-lezers en ieder die 
maar om meer informatie vroeg. Uit de 
reacties blijkt dat het magazine van hand 
tot hand is gegaan en heel veel mensen 
overtuigd heeft dat dit Europa géén goede 
zaak is voor mens, milieu en internationale 
samenwerking. 

De doorbraak van de SP 
op alle niveaus, van gemeente tot 

Europa, Is nu voltooid 

Met de entree in 'Europa' is de SP nu op alle 
niveaus aanwezig in volksvertegenwoordi
gingen. De Europese zetel is daarmee de be
kroning van een opmars die vele jaren 
geduurd heeft, maar ook laat zien dat de SP 
het in zich heeft plaatselijk, regionaal en 
landelijk keer op keer vooruitgang te boeken 
en uit te groeien tot een brede beweging . 
Haar eerste vijf gemeenteraadszetels be
haalde de SP in 1974. In de navolgende ze
ven raadsverkiezingen sindsdien wist de 
partij keer op keer haar vertegenwoordiging 
ongeveer te verdubbelen, tot ruim 200 zetels 
bij de laatste stembusslag in 1998. 
Op provinciaal niveau zien we een verge
lijkbaar beeld. De eerste zetel werd in 1987 
behaald in Noord-Brabant, in 1995 versche
nen SP-fracties in zeven provincies en begin 
dit jaar werden het allemaal stevige SP
duo's in acht provineies. 
1994 bracht de landelijke doorbraak voor de 
partij, meteen met twee zetels in de Tweede 
Kamer. Voor een doo~braak op Europees 
niveau bleek dat jaar de SP nog niet groot 
genoeg. Vorig jaar verdubbelde de partij 
haar aantal Kamerzetels ruimschoots naar 
vijf. Daarmee kwam ook een entree in het 
Europees Parlement in zicht. De tiende juni 
bewees dat de SP niet alleen in staat was die 
belofte waar te maken, maar ook nog eens 
een percentage te behalen dat anderhalf keer 
zo hoog lag als in 1998. 

Alle horden zijn genomen. Op alle niveaus 
kunnen SP' ers hun pleidooi houden voor 
een maatschappij gebaseerd op menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidari
teit. En daarom tegengas geven aan de neoli
berale trend van ieder-voor-zich en de be
langen van de grote bedrijven vóór alles. 
Een belangrijke mijlpaal voor de SP. Maar 
allesbehalve een eindstation. Op plaatselijk 
niveau laat de partij her en der al zien dat ze 
in staat en bereid is uit te groeien tot een bre
de volkspartij, met een kwart tot een derde 
van de kiezers achter zich. Er liggen dus 
plaatselijk, landelijk en op Europees niveau 
nog volop uitdagingen voor ons. • 

Totaal-uitslag Nederland 
1994 1999 

PartiJ 

CDA 
PvdA 
WD 
GroenUnks 
SGP/GPV/RPF 
D66 
SP 
Eur. PartQ 
CD 

Stemmen 

1.271.840 
945.843 
740.451 
154.362 
322.793 
481.826 

55.306 

43.300 

% Ztls 

30,8 10 
22,9 8 
17,9 6 

3,7 1 
7,8 2 

11,7 4 
1,3 0 

1,0 0 

Stemmen 

954.938 
713.027 
698.069 
419.952 
309.617 
205.674 
178.666 

23.241 
17.743 
13.235 

% Ztls 

26,9 9 
20,1 6 
19,7 6 
11,9 4 

8,7 3 
5,8 2 
5,0 1 
0,7 0 
0,5 0 
0,4 0 EVPN 

Ujst Sala 
Overige 

10.581 0,3 0 
117.588 3,9 

TOTAAL 
OpkOIUt 

4.133.309 100 

Gemeente 
1994 

Abs. % 

Alkmaar 639 2,8 
Almelo 183 1,2 
Alphen a/d R. 495 2,9 
Amsterdam 2961 1,9 
Arnhem 687 2,1 
Assen 213 1,3 
Bergen op Z. 149 1,5 
Bernheze 328 4,8 
Boxmeer 
Boxtel 
Breda 
Brunssum 
Culemborg 
De Bilt 
Delft 
DelfziJl 
Den Bosch 
Den Haag 
Deventer 
Doesburg 
Dongen 
Dordrecht 
Eindhoven 
Emmen 
Enschede 
Goor 
Gouda 
Groningen 
Haarlem 
Heerlen 
Helmond 

161 2,4 
191 3,2 
299 1,0 
352 6,2 
207 3,8 

81 0,6 
410 1,5 

90 1,2 
871 3,2 

1325 1,3 
234 1,3 
187 7,0 
368 7,0 
263 1,1 

Hengelo 
Hoogez . ..Sapp. 
Horst 
Landgraaf 

1120 2,3 
362 1,6 
533 1,4 

58 1,5 
161 0,9 

1692 3,1 
312 0,8 

234110,6 
787 5,6 
648 2,4 

99 1,3 
116 2,7 
666 6,1 

3&,8% 

1999 
Abs. % 

1724 9,5 
679 6,6 
861 6,9 

9431 7,2 
2202 7,5 

699 4,7 
660 6,6 
646 10,6 
874 12,2 
666 9,2 

2032 6,6 
1039 18,3 

541 10,2 
436 4,2 

1160 6,2 
363 6,2 

2113 8,3 
3782 4,8 

874 4,7 
389 14,2 
695 13,2 

1123 6,0 
3393 8,1 
1154 6,4 
1441 6,0 

186 5,9 
939 6,7 

3693 8,0 
1530 4,9 
3701 21,6 
1590 11,4 
1741 9,6 

425 6,2 
369 9,4 
869 12,2 
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0 

31 3.544.743 100 31 

Gemeente 

Leeuwarden 
Lelden 

1994 
Abs. % 

271 1,1 
862 2,6 

Leidschendam 307 3,0 
Lelystad 481 3,6 
Maastricht 468 1,6 
Menterwolde 
Mlddelburg 
Nieuwegein 
NIJmegen 
Oss 
Raalte 
Roosendaal 
Rotterdam 
Schiedam 
SchiJndel 
Smalllngerl. 
Tilburg 
Uden 
Utrecht 
Valkenburg L. 

95 3,1 
117 1,0 
163 1,2 

1381 3,5 
1810 12,7 

89 1,0 
214 1,6 

3049 2,6 
259 1,7 
492 9,6 
140 0,8 

1826 6,4 
584 6,6 

1334 2,1 
89 1,6 

Valkenswaard 122 1,1 
Veldhoven 
Venlo 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Weert 
Winschoten 
WIJchen 
Zaanstad 
Zandvoort 
Zeist 
Zevenaar 
Zoetermeer 
Zutphen 
Zwolle 

210 2,1 
192 1,3 
794 4,6 
127 1,3 
149 1,4 

69 1,2 
88 1,0 

369 1,2 
23 0,5 

121 0,7 
58 0,8 

1319 4,9 
229 2,5 
207 0,7 

29,9% 

1999 
Abs. % 

1304 6,4 
2018 6,9 

774 9,0 
660 6,6 

1500 6,3 
282 10,2 
589 6,2 
760 6,0 

3712 10,0 
2888 20,9 

208 3,0 
716 6,4 

7731 8,1 
1119 8,4 

717 16,6 
644 4,6 

3027 9,2 
1030 12,4 
3923 6,9 
462 10,2 
549 8,4 
862 9,5 
506 4,3 

1307 9,0 
715 8,9 
501 5,2 
209 
489 

1765 
165 
769 
292 

1809 
792 

1122 

4,8 
6,2 
7,0 
5,0 
4,9 
5,1 
8,2 
8,8 
4,2 

1.1 



De demonstratie die gelukkig niet doorging 

Er is gelukkig een einde 
gekomen aan de waanzin. 

Ik ben blij dat er een diploma
tieke oplossing in zicht is.' Zo 
reageerde SP' er Ni co Schouten 
op het akkoord dat de NAVO en 
Joegoslavië op 9 juni sloten over 
de terugtrekking van de Servi
sche troepen uit Kosovo en de 
beëindiging van de bombarde
menten. Schouten was secretaris 
van de Initiatiefgroep 19 juni, 
opgericht op voorstel van de SP 
om- op 19 juni- een landelijke 
demonstratie te organiseren 
tegen de oorlog. Door het ak
koord werd de demonstratie 
uiteraard afgelast. Schouten: 
'Als SP hebben we vanaf het 

begin van de oorlog veel energie 
gestoken in het uitleggen van 
ons standpunt. We organiseer
den een reeks Beter dan Bom
men-debatten, we plaatsten 
advertenties, startten een ket
tingbrief-actie en we deelden op 
grote schaal informatiekranten 
uit. Gaandeweg nam de steun 
onder de bevolking voor de 
bombardementen af en kregen 
wij steeds meer contacten met 
gelijkgestemde personen en 
organisaties. De tijd was geko
men om een landelijke demon
stratie te houden. In de initiatief
groep zaten naast enkele SP' ers 
ook mensen uit diverse vredes
groepen, met elkaar verbonden 

À In Groningen vond de plaatselijke SP een moderne manier 
van protesteren tegen de oorlog. Vanaf een stand naast het 
gemeentehuls konden voorbijgangers rechtsreeks per e-mail 
vredesboodschappen sturen naar premier Kok en de presiden
ten Cllnton en Mllosevlc 
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in het Landelijk 
Beraad Vredesorganisaties. In 
het comité van aanbeveling 
zaten onder andere Jan Wolkers, 
Nouchka van Brakel, Jan Tim
man en Cox Habbema.' 
Het bereikte akkoord maakt . 
volgens Schouten de oorlog nog 
onzinniger dan hij al was. 'Op 
belangrijke punten heeft de 
NAVO nu tegemoetkomingen 
gedaan aan de Serviërs die 
eerder onbespreekbaar waren. 
Er komt nu een troepenmacht 
onderVN-vlag in Kosovo, en 
geen NAVO-leger. De troepen 
hebben niet meer het recht in 
heel Servië te opereren. Het 
uitzicht op afscheiding van 
Kosovo, iets wat opgesloten zat 
in het akkoord van Rambouillet, 
is van de baan. Als de NAVO in 
Rambouillet iets minder arro
gant was geweest, had de oorlog 
voorkomen kunnen worden en 
was de mensen in Kosovo en de 
rest van Joegoslavië veel ellende 
bespaard gebleven.' 

2& JUNI 1999 

2000 stappen voor 
kernontwapening 

Tweede-Kamerlid Harry 
van Bommel, SP'ers van 

het jongerenteam 'Rood' en 
de afdeling Rotterdam heb
ben een etappe van de voet· 
tocht '2000 stappen voor 
kernontwapening' meegelo
pen. Met de tocht, die biJ 
het Internationaal Gerecht. 
hof In Den Haag begon en 
twee weken later bij het 
NAVO-hoofdkwartier In Bru• 
sel eindigde, riep organisa
tor 'Voor Moeder Aarde' op 
tot onmiddellijke multi
laterale onderhandelingen 
voor een verdrag dat tegen 
het jaar 2000 alle kern
wapens verbiedt. 'Voor Moe
der Aarde' wijst daarbiJ op 
een verklaring uit 1996 van 
het Internationaal Gerechts
hof, dat de dreiging van 
kernwapens In strijd Is met 
de regels van Internationaal 
humanitair recht. 'We bren
gen het Internationaal recht 
naar de NAVO In Brussel,' 
aldus Voor Moeder Aarde. 
'Rood' liep de etappe Den 
Haag-Delft. Harry van Bom
mel en de Rotterdammers 
wandelden van Delft naar 
Rotterdam. Na afloop van 
die etappe vond biJ het Rot· 
terdamse gemeentehuls een 
manifestatle plaats. Onder 
het motto 'Beter broodjes 
dan bommen' deelde de SP 
honderden broodjes aan de 
wandelaars ult. 
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Atlas van de Macht luidt actie 
voor bibliotheken in 

De SP in Alkmaar heeft vier 
exemplaren van de Atlas 

van de Macht aan de plaatselij
ke bibliotheek aangeboden. De 

Bedrieglijke 
'keuzevrijheid' 

op kabel 

De SP-afdeling Utrecht Is 
met de oprichting van 

het actiecomité Deze 'Keu
zevrijheid': NEE!! In het 
geweer gekomen·tegen 
kabel-tv-exploitant Casema. 
Aanlelding daarvoor Is de 
opmerkelijke 'keuzevrijheid' 
die het kabelbedrijf van 
Utrecht en omgeving aan 

overhandiging luidde een hand
tekeningenactie tegen de kaal
slag onder de openbare biblio
theken in, waardoor steeds 

meer filialen met sluiting be
dreigd worden. Jan van Schaik 
van de Alkmaarse SP: 'De 
bibliotheken gaan steeds meer 
gebukt onder de marktwerking. 
Ze krijgen minder geld van de 
overheid en moeten hun kosten 
op de gebruikers verhalen. In 
Alkmaar werden een poos 
geleden de bibliotheken in de 
wijken Hoefplan en Overdie 
gesloten. Heel slecht, want juist 
daar wonen veel kinderen met 
een taalachterstand. Sluiting 
van bibliotheken verkleint de 
kansen in de maatschappij voor 
die kinderen. We roepen met 
onze actie de bevolking op om 
tegen die botte marktwerking te 
protesteren. De Atlas van de 
Macht is daarbij een prachtige 
ondersteuning.' De 'Atlas ' is 
nu in alle filialen van de Alk
maarse bieb te leen. 

zijn abonnees voorschotelt. 
De kljkers kunnen kiezen uit 
een basispakket en een 
pluspakket. Dat pluspakket 
Is duurder, maar biedt grof 
genomen hetzelfde pakket 
als het oude standaardpak· 
ket. Het basispakket Is 
weliswaar goedkoper, maar 
mist zenders als RTL, Vero
nica, SBS6 en NETS. Het 
actiecomité verspreidt In de 
hele regio een folder met 
standaardbrief, waarmee de 
bewoners kunnen aangeven 
dat ze deze verraderlijke 
keuzevrijheld niet pikken. 
Tevens zal de Utrechtse SP 
een klacht tegen CASEMA 
Indienen biJ de Nederlandse 
Mededlnglngs Autoriteit 
wegens misbruik van de 
monopoliepositie. 

SO.OOOste protestkaart voor IKEA 

S P-Kamerlid Harry van 
Bommel heeft op 5 juni 

de 50.000ste protestkaart tegen 
kinderarbeid bij IKEA over
handigd aan de directie van de 
meubelgigant Dat gebeurde 
tijdens een actiedag bij het 
IKEA-filiaal in Amsterdam 

TRIBUNE 8 

Zuidoost. Actiecoördinator 
Peter de Jonge is verheugd 
over het feit dat zoveel mensen 
de oproep hebben onderte
kend, maar neemt geen genoe
gen met de reactie van IKEA. 
'Adjunct-directeur Martens 
nam de 50.000ste kaart in 
ontvangst, maar wilde niet 
inhoudelijk reageren. Direc
teur Karis durfde niet eens 
naar buiten te komen. IKEA 
wil maar niets zeggen over de 
garantie voor kinderarbeidvrije 
productie die wij eisen. Als dat 
zo blijft, zullen we de actie 
nóg verder gaan uitbreiden,' 
zegt De Jonge. 

2& JUNI 1999 

MINISTER PRONK van 
VROM staat voorlopig 
geen vervoer van hoog 
radioactief kernafval naar 
een opslagruimte in het 
Zeeuwse Borssele toe. De 
SP'ersdie in februari 
samen met Greenpeace 
fel actie voerden tegen 
die opslag in een onveili
ge loods in Borssele, zien 
daarmee hun protesten 
beloond. 

DIEFSTAL VAN IDEEËN 
noemt de SP-deelraads
fractie Amsterdam-Oost 
een motie van D66 en 
WD voor het houden van 
lokale referenda. De SP 
diende in 1997 een vrij
wel identiek voorstel in, 
maar toen was met name 
de WD vierkant tegen. De 
Amsterdamse SP heeft 
honend gereageerd op 
deze opmerkelijke me
ningswijziging. 

EEN VERSLAGGEVER 
van de Twentsche Cou
rant Tubantia beging een 
lelijke typfout toen hij het 
optreden van het Goorse 
SP-raadslid Henk Hense
ma vergeleek met de 
NSDAP, de nazi-partij van 
Hitler. Hij bedoelde na
tuurlijk de SOAP, de voor
loper van de PvdA. De 
journalist schrok zelf van 
de fout en bood de SP 
zijn excuses aan. 

VIJFENDERTIGDUIZEND 
actievoerders, waaronder 
een groep SP'ers, namen 
op 29 mei in Keulen deel 
aan een grootscheepse 
demonstratie voor een 
sociaal en democratisch 
Europa. Daaraan vooraf 
ging een mars van 
Brussel naar de Domstad, 
waar enkele dagen later 
de Eurotop zou plaats
vinden. 
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Het succes van liedjes als Welterusten meneer 

de President en De eeuwige soldaat brandmerk· 

· te Boudewijn de Groot als 'protestzanger'. Het 

kostte hem jaren die ongewenste titel kwijt te 

raken. 'Eigenlijk wilde ik me helemaal nérgens 

mee bemoeien. Ik ging alleen wel eens een 

eindje met verschillende stromingen mee. Tot ik 

het niet meer leuk vond.' Bij een politieke partij 

wil De Groot ook niet horen. 'Ik ben niet eens lid 

van een omroep.' 

vonk oversloeg en de band een landelijk 
succes werd. Ik kan me voorstellen dat zij 
wél zoiets hadden van 'Ja, gelukt! ' 
De hitparade had vroeger lang niet zo' n gro· 
te impact en economisch belang als nu. Het 
was onderdeel van het grote geheel, maar 
geen absoluut doel waar je je als artiest op 
richtte. In de trant van: als ik op tien sta, heb 
ik het gemaakt en als ik op één sta heb ik het 
nog veel meer gemaakt. We hadden een hit 
en dat was leuk, meer niet. Tegenwoordig 
moeten artiesten constant in de hitparade 
staan. Je móét hits blijven maken, anders 
zak je weg. Het publiek van tegenwoordig is 
veel sneller uitgeluisterd en wil ook sneller 
weer iets nieuws. En dat kan. Het aanbod is 
enorm. Als ik in die specialistische CD
winkels kom, staan er honderden namen in 
de schappen waar ik nog nooit van heb 
gehoord. Ik heb me nooit zorgen gemaakt 
om mijn plaats in de hitlijsten. Mijn platen 

Boudewijn 

'Ik hoef niet zo nodig 
ergens bij te horen' 

Boudewijn de Groot (SS) timmert 
al ruim dertig jaar aan de weg als 
zanger. Met zijn vaste tekstschrijver 
Lennaert Nljgh tekende hij onder 
meer voor hits als Meester Prlkke
been, Land van Maas en Waal en 
Jlmmy. Na jaren van stilte verscheen 
de cd Een nieuwe herfst. Onlangs 
werd het tweetal geridderd In de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. 
In januari speelt De Groot voor het 
tweede seizoen de titelrol In de 
musical Tsjechov. 

14 

Op mijn eenentwintigste 
werd ik bijna van de ene 
op de andere dag beroemd. 
Dat besefte ik eigenlijk 

pas achteraf. Op het moment zelf ging het 
totaallangs me heen. Het was ook niet zo'n 
euforisch gebeuren, darurvoor ging het alle
maal veel te snel. In 1964 waren Lennaert en 
ik begonnen met twee liedjes die het niet zo 
goed deden. Begin 1965 kwam Een meisje 
van zestien uit en dat werd meteen een hit. Ik 
heb niet zo hard hoeven knokken zoals bij
voorbeeld De Dijk, die eerst tien jaar in klei
ne cafés en jeugdclubs werkte, tot opeens de 
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waren zo weinig hitgevoelig dat ze over een 
heellange periode bleven verkopen. Pieken 
waren er wel altijd even. Net na het uitko
men, bij een her-release en toen de LP over
ging in de CD. Maar dat had meer te maken 
met de naam die ik had opgebouwd, dan dat 
de plaat veel op de radio werd gedraaid. 
Toen mijn zoons de muziek in wilden, heb 
ik nooit gezegd: 'Jongens waar beginnen 
jullie aan .' Uit eigen ervaring weet ik dat 
het niet per se een onzeker bestaan hoeft te 
zijn. Wat ik niet weet is, of het in je voor- of 
nadeel werkt als je een beroemde vader 
hebt. Kind zijn van schept altijd verwach
tingen. Als je succes hebt kan je bovendien 
verweten worden, dat dat alleen te danken 
is aan de aanwezigheid van een kruiwagen. 
Natuurlijk, het is waar dat er voor Marcel 
en Jim - als zoons•van Boudewijn de Groot 
- makkelijker deuren opengingen. Maar 
zonder talent, waren ze er nooit gekomen. 
Zoons van mij of niet. Mijn dochter (actri
ce Caya de Groot - red.) heeft het helemáál 
op eigen kracht gered. Nu heb ik geen 
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naam in de toneelwereld, dus ik kón haar 
niet eens van dienst zijn. 

Ik ben best kritisch ten aanzien van mijn 
kinderen. Te kritisch soms. In het begin was 
ik bang om alleen maar de trotse ouder te 
zijn, dus begon ik vaak onmiddellijk kritiek 
te spuien. Totdat mijn dochter op een gege
ven moment aangaf daar ontzettend van te 
balen. Als je nou eerst eens zegt wat er wél 
goed is, zei ze, dan wil ik daarna wel naar je 
adviezen luisteren. 
Kritiek heb ik zelf ook genoeg gehad. Vooral 
in de tijd dat Welterusten, meneer de Presi
dent uitkwam en ik ineens werd gebombar
deerd tot protestzanger. Nee, dat is niet het 
mooiste wat een linkse jongeling in de jaren 
zestig kan overkomen. Een linkse jongen 
wil helemaal niet gebonden zijn aan wat 
voor ketenen of aan wat voor beperkende 
omstandigheden dan ook. Meneer de Presi
dent en De eeuwige soldaat was het enige 
wat we aan protestsongs hebben uitge
bracht, maar toch heeft het jaren geduurd 
voor ik protestzanger-af was. De kritiek die 
we op die nummers kregen was, dat we het 
voor het geld hadden gedaan. We zouden 
meevaren op de stroom van het pacifisme en 
de anti-oorlogsbeweging. En wat deed ik 
dan allemaal wel niet met de vele guldens 
die de platen opleverden .. . Dat soort din
gen. Onzin! Onze hele generatie was bezig 
met Vietnam en protesteren en schoppen te
gen heilige huisjes. Lennaert en ik waren 
geen uitzonderingen. Net als veel anderen 
werden we meegesleept door de golf van 
wat er op dat moment gebeurde. Het liefst 
had ik me helemaal nergens mee bemoeid, 
maar ik vond dat ik een standpunt moest in
nemen. Dus liep ik mee met de provobewe
~ng en stemde ik PSP. De CPN sprak me 
niet zo aan. Dat vond ik té politiek, té ex
treem. Provo voerde meer het antimilitaris
me en vrede in het vaandel dan harde poli
tieke zaken. Wereldrevolutie was niet aan 
mij besteed. Extremiteit ligt niet in mijn na
tuur. Lennaert ging nog meer zijn eigen 
gang dan ik. Hij bekeek zaken van een af
tand. Het was vooral op mijn verzoek dat 

hij de provo-ideeën in zijn teksten verwerk
te. Een paar jaar later waaide de flower po
wer over vanuit Amerika Toen de Beatles 
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit
brachten, riep ik tegen Lennaert: 'dat kun
nen wij ook!' Het leek me geweldig een 
beetje met arrangementen en geluidseffec
ten te experimenteren. Bovendien had Hit
week, een popblad uit die tijd, ons er min of 
meer toe uitgedaagd. Dat konden we natuur
lijk niet over onze kant laten gaan. Dus ·ging 
Lennaert achter de schrijfmachine zitten en 

schreef de teksten voor Picknick. Of hij het 
écbt zag zitten, weet ik niet. Maar dat wist je 

nooit met hem. Hij zag het zitten 
om een plaat te maken, dat 

was genoeg. Len
naert was net zo 
min hippie 
als hij enige 

voor pro
vo was 
geweest, 
hij vond 
het allang 
leuk dat er 
iets gebeurde. 
De burgermaat
schappij ging 
gewoon door en 
daaruit schoten 
stromingen omhoog, 
zoals de nozems met 
hun rock 'n' roll, de 
beatniks en de jazz, de 
provo's, de hippies en 
de punk. Dat vond 
Lennaert interessant. 
Zelf bevond hij zich 
in de smalle marge 
tussen de burger
maatschappij en de 
erupties. Hij was alleen 
toeschouwer, ik ging steeds 
een eindje met de stroom 
mee. Tot ik het niet meer 
leuk vond. 
Ik heb me nooit echt beziggehouden 
met politiek. Ik probeer wel affiniteit 
te hebben met een partij, maar hoef 
niet zo nodig ergens bij te horen. Lid 
worden van een politieke partij zal ik 
nooit, ik ben niet eens lid van een om
roep. Stemmen doe ik wel, maar daar 
blijft het bij. Ik zweeflinks van het midden. 
D66 was het de laatste keer. Daar ben ik niet 
echt blij meer mee, maar dat ben ik eerlijk ge
zegd met geen enkele partij. De scheidslijn 
links-rechts is niet zo duidelijk als hij vroeger 
was. PvdA is flink richting midden opgeschoven. 
Ook PSP en PPR waren voor hun eenwording 
met GroenLinks veel progressiever. Het lijkt 
wel een soort natuurwet dat eens in de zo
veel tijd een linkse club naar het 
midden wordt gezogen en er 
als tegenhanger iets nóg 
linksers uitplopt. Over 
een jaar of tien krijgen 
we dan de Semi
Anarchisten, 
Katholiek-

menen 
of zo.' 





ceert de gemeente Amsterdam binnenkort 
een project, dat 700 banen in de Bijlmer
meer moet scheppen. Melkeetbanen wel te 
verstaan. Met het plan is ruim zes miljoen 
gulden gemoeid. Het is de bedoeling dat er 
een bijdrage mee wordt geleverd aan de 
sociale opwaardering van de Bijlroer en dat 
de bewoners er weer vertrouwen in de toe
komst door krijgen. Maar de mensen zijn 
moe en zelfs wantrouwend geworden van al 
die gemeentelijke projecten vol goede be
doelingen en mooie woorden. 

De 'paradijselijke woonsituatie ' Is 
veranderd in een verloederd 

eindstation voor zwart en arm 

De hele geschiedenis van de Bijlmermeer is 
er een van teleurstellingen en frustraties . 
Begin jaren zestig gingen de eerste palen de 
grond in voor wat, volgens de folders, een 
'paradijselijke woonsituatie' voor meer dan 
honderdduizend mensen zou worden. Licht, 
lucht, groen en ruimte waren troef in het pla
nologische concept en er werden imposante 
parken met vijvers aangelegd. De ruime en 
moderne flats zouden ideale huizen zijn 
voor hordes Amsterdamse gezinnen die op 
zoek waren naar een woonomgeving 'op 
stand'. 
Maar de traditionele gezinnen waarop de 

Volgens de beleidsmakers Is de combina
tie van sloop en Melkartbanen de beste 
remedie tegen de verloedering In de 
Bljlmermeer. De bewoners denken daar 
heel anders over. 
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tekenaars en planologen gehoopt hadden, 
lieten het afweten. Zij kwamen veel minder 
massaal dan verwacht en degenen die het 
konden betalen, verruilden de Bijlmer al 
snel voor meer landelijke oorden als Lely
stad en Almere. Toen halverwege de jaren 
zeventig de onafhankelijkheid van Surina
me werd uitgeroepen en grote groepen 
'rijksgenoten' naar Nederland kwamen, 
werden zij door de overheid maar wat graag 
in de met langdurige leegstand bedreigde 
Bijlmer geplaatst. Momenteel wonen er 
zo'n 18.000 Surinamers, bijna éénderde van 
de totale wijkbevolking. In de jaren tachtig 
kwam daar nog een groep van 3000 Antillia
nen bij en inmiddels is er nauwelijks nog 
een land op de wereldkaart te vinden dat er 
niet vertegenwoordigd is. Concreet: zeven
tig nationaliteiten op zes vierkante kilometer. 
Te laat beseften de beleidsmakers waartoe 
een dergelijke concentratie van uiteenlopen
de culturen, religies en levensopvattingen 
kan leiden, wanneer je de mensen alleen 
maar huisvest en verder aan hun lot 

Het is meer over1even 
dan leven in de Bijlmer 

multiculturele bevolking kan juist een meer
waarde en een verrijking voor de samen
leving betekenen,' zegt hij. 'Maar dan moet 
er wel een passend beleid voor de mensen 
komen. Een beleid dat je samen met hen 
ontwikkelt. En dat is er niet. Kijk maar naar 
de 16.000 werklozen die uitzichtloos in een 
flatje zitten. Als je iets voor hen wilt verbe
teren, moet je ze bij de maatschappij zien te 
betrekken. Anders lukt het niet.' 
En het lukt inderdaad niet. Het in 1992 ge
starte vernieuwingsproject, dat de Bijlmer
meer op sociaal-economisch en ruimtelijk 
gebied nieuw leven moet inblazen, gaat op 
alle fronten letterlijk en figuurlijk aan de be
woners voorbij. Onderdeel van de ruimtelij
ke vernieuwing is bijvoorbeeld de sloop van 
een aanzienlijk aantal flats, die plaats dienen 
te maken voor laagbouw. Woondifferentia
tie heet dat in planologische termen. 'De 
mensen gaan er op echt vooruit,' jubelt een 
medewerkster van het voorlichtingsbureau 
dat het project begeleidt. 'De flatbewoners 

upgrading op maaiveldniveau. Maar tijdens 
de juridische procedures stelde de rechter de 
gemeente keer op keer in het gelijk. En dus 
ging de sloop gewoon door. 

Zelfs het monument van de 
Bijlmerramp is door een aannemer 

van buitenaf gebouwd 

Het twee miljard gulden kostende ruimtelij
ke vernieuwingsproject in de Bijlmer staat 
in schril contrast met de twintig miljoen die 
voor sociaal-maatschappelijke vernieuwing 
is uitgetrokken. Ten behoeve van onder an· 
dere scholing, werk en cultuur stelt de Euro· 
pese Commissie zelfs gelden beschikbaar 
uit bet zogenaamde URBAN-programma 
voor achterstandsgebieden. Toch wil het 
maar niet vlotten. Zo lopen de bewoners bij
voorbeeld allesbehalve warm voor diverse 
projecten om werklozen aan een baan te hel· 
pen. SP'er Willem van Driel vindt dat niet 
vreemd: 'Het zijn allemaal Melkertbaantjes. 
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overlaat. Want toen een aantal jaren 
geleden - met de omstreden sloop 
van een hoeveelheid flats -de eerste 

'Wat nou vooruitgang?' De nieuwhou vee 
serieuze pogingen werden ondernomen om 
leefbaarheid en imago op te krikken, stond 
de Bijlmerallang bekend als een verloederd 
eindstation voor zwart en arm. De combina
tie van onder meer het lage opleidingsni
veau van de bewoners (70 procent is niet of 
nauwelijks geschoold), de hoge huren (bij
voorbeeld 919 gulden voor een flat), de pro
blemen op de scholen (kinderen spreken 
soms geen Nederlands) zorgde al jaren voor 
criminaliteit, armoede en een buitengewoon 
hoge werkloosheid. 

'Het ergste is, dat ons helemaal 
niks gevraagd werd. 

We worden nergens bij betrokken' 

Volgens Willem van Driel, SP-fractievoor
zitter van de Amsterdamse deelraad Zuid
oost, hebben de problemen in de Bijlmer 
echter geen zuiver etnische oorzaak. 'Een 

kunnen in de Bijlmerblijven en tegelijkertijd 
stijgen ze op de maatschappelijke ladder.' 
Bijlmerbewoner Albert Bendanon moet 
daar hartelijk om lachen. 'Wat nou vooruit
gang?' schampert hij . 'De nieuwbouw is 
veel te duur voor de meesten van ons. Bo
vendien gaat het veelal om koopwoningen. 
Wie kan die hier betalen? Het ergste is, dat 
ons helemaal niks gevraagd werd. We wor
den nergens bij betrokken. Dat voorlich
tingsbureau 'informeert' ons door in een 
kraampje op de markt dikke pakken papier 
uit te delen waar geen mens wat van snapt. 
Maar naar ons toe komen doen ze niet. Ge
dumpt worden we gewoon en gedwongen 
om te verhuizen. We staan buitenspel, nie
mand luistert naar onze protesten.' 
Terwijl die er toch genoeg waren. Bewoners 
trokken fel van leer tegen de lokale autori
teiten. Verbeten vochten zij om het behoud 
van hun woningen en pleitten voor algehele 

Die worden zo slecht betaald, dat je onder· 
hand met een uitkering nog meer over· 
houdt. Wil je de mensen motiveren om te 
gaan werken, dan moetje ze een volwaardi· 
ge b~an met fatsoenlijk loon aanbieden.' 
Albert Bendanon voegt daaraan toe: 'Er is 
ook een project in de bouw. Maar daar werkt 
slechts een handvol mensen uit de Bijlmer 
zelf. Wat kan je anders verwachten; de aan· 
nemer komt uit Brabant. Waarom hebben ze 
er niet een van hier aangesteld? Bij de bouw 
van de ArenA, vlak om de hoek, was ook al 
niemand van ons betrokken. En dat terwijl 
de werkloosheid zo hoog is.' 
En zo gaat het maar door. De kinderopvang 
wordt sinds kort geregeld door een bureau 
uit de kop van Noord-Holland, de buurt· 
werker komt uit Amersfoort en ook voor de 
verdeling van de URBAN-subsidies zijn 
krachten van ver buiten Amsterdam ge· 
haald. Dat mensen uit 'eigen' gelederen wel 
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eens veel beter inzicht in en binding met de 
pecifieke situatie zouden kunnen hebben; 

daar staat kennelijk niemand bij stil. Zelfs 
het monument van de Bijlmerramp is door 
een aannemer van buitenaf gebouwd, terwijl 
de direct betrokkenen er zelf zo graag aan 
mee hadden willen werken. 

Speelale initiatieven vechten 
tegen de financiële bierkaal of 

sterven een vroege dood 

Eigen sociale initiatieven van de bewoners, 
zoals een oppasproject voor tiener-moeders 
en een speciale stichting voor migranten uit 
de Dominicaanse Republiek, vechten voort
durend tegen de (financiële) bierkaai, of 
sierven een vroegtijdige dood. Aansluiting 
bij instellingen (de 'welzijnsmaffia') zou 
betekenen dat de leiding uit handen gegeven 
moet worden en juist dat willen met name de 
zwarte initiatiefnemers niet. 
Ook 'gekleurde' plannen voor werk en be-

Het is meer overleven 
dan leven in de Bijlmer 

middelende functies, geheel tegen de ver
houdingen in, nog steeds bekleed worden 
door blanke 'Hollanders ' . De weinige ge
kleurde ambtenaren voelen zich nauwe
lijks serieus genomen. Tekenend daarvoor 
is het verhaal van een Surinaamse ambte
naar, die tijdens zijn inwerkperiode door 
zijn blanke begeleider gevraagd werd, of 
hij ook wist wat een 'kopie' was. Willem 
van Drie!: 'Er heeft zich hier in feite een 
dubbele tweedeling voltrokken; namelijk 
die van arm en rijk en tegelijkertijd die 
van zwart en wit. Een tweedeling dus 
langs etnische lijnen. Dat maakt de men
sen extra moedeloos.' 
'Vind je het gek? ' vraagt wijkbewoner 
Ben Toppin. 'Wat hier gebeurt heeft niks 
meer met democratie te maken. Als wij 
met onze klachten en protesten telkens 
onze neus stoten, dan denken we op een 
gegeven moment gewoon: Ach, laat ook 
maar zitten.' 
Om de betrokkenheid van met name de 

'Onze mening interesseert 
de gemeente niets. Ze willen de 

arme zwarte bevolking hier 
gewoon wegjagen' 

Het geduld van de Bijlmerbewoners raakt 
langzamerhand echter op. Sommigen begin
nen het idee te krijgen, dat de hele sociale en 
ruimtelijke vernieuwingsoperatie in de wijk 
om iets heel anders draait dan om henzelf. 
Met argusogen slaan zij de nieuwste bouw
activiteiten 'aan de overkant van het spoor' 
gade. Daar werd onlangs, op een steenworp 
afstand van de woonflats, gestart met de 
bouw van de Arena Arcade en de Villa 
Arena, hypermoderne gebouwencomplexen 
voor gespecialiseerde winkels en kantoren . 
De opzet is, dat het hele Arena-gebied het 
tweede bruisende centrum van Amsterdam 
wordt. Met de Bijlroer- vanwege de ideale 
ligging en de prima verbindingen met 
Schiphol - als toplocatie. 'Nu is het bijna 
een eer om in Zuidoost te wonen, straks zal 

bou eel te duur voor de meesten van ons 
het een eer zijn, ' zei Hannah Belliot 
trots tijdens het officiële begin van 
de bouw. Op de vraag wat een wo-

onder
I over
tOrn te 
raardi
Jeden .' 
•'Er is 
werkt 

,ijlmer 
~aan

:>en ze 
bouw 
pok al 
erwijl 

pvang 
•ureau 
puurt
)Or de 
; zijn 
n ge
In wel 

drijvigheid stranden bij bosjes. Het nota 
bene door de gemeente gepropageerde 'etni
sche ondernerningsschap' loopt in de prak
tijk spaak op eindeloos juridisch en bureau
cratisch geharrewar en omdat er geschikte 
ruimtes (garages onder de woonflats) ont
breken. Dat is extra treurig, want heel wat 
werkloze Bijlmerbewoners hadden hun 
hoop juist gevestigd op deze 'garage-econo
mie'. Ook ontstonden er talloze oudeme
minkjes in de informele sector, die werden 
gestald onder de welzijnsparaplu. Maar ook 
hier weer: Melkertbaantjes. 

'Er heeft zich hier een dubbele 
tweedeling voltrokken. Dat maakt 

de mensen extra moedeloos' 

Vooral tegen die achtergrond ergert en 
frus treert het de zwarte bewoners mate
loos, dat vrijwel alle bestuurlijke en be-

zwarte bewoners een impuls te geven, 
schoof de PvdA van de deelraad in Amster
dam Zuidoost de Surinaamse Hannah Bel
liot naar voren voor de gemeenteraadsver
kiezingen van 1998. Maar afgezien van een 
hoge opkomst en een eclatante verkie
zingsoverwinning voor de Partij van de 
Arbeid bekleedt deze eerste zwarte 'burge
meester' in Nederland voor de Bijlmerbe
woners tot nu toe niet meer dan een sym
boolfunctie. Belliot vindt het 'jammer' dat 
veel mensen zo ontevreden zijn, maar weet 
te melden dat het maar om 'een bepaalde 
groep' klagers gaat. 'De vernieuwingsope
ratie begint zijn vruchten af te werpen,' 
vertelt ze. 'De criminaliteit is het afgelopen 
jaar sterk verminderd en voor de werkgele
genheid staat een aantal veelbelovende 
projecten met het bedrijfsleven op stapel. 
Alles heeft zijn tijd nodig; je moet geduld 
hebben.' 

ning op de ' toplocatie' Bijlroer gaat 
kosten, antwoordt ze: 'Daar heb ik als deel
raactsvoorzitter geen invloed op. Dat is zaak 
van de woningcorporaties en de gemeente.' 
Een paar honderd meter verderop ziet Albert 
Bendanon met een paar wijkgenoten de 
sloop van een van de Bijlmerflats met lede 
ogen aan. 'Ach, het zal best mooi worden , 
die laagbouwwoningen,' verzucht hij. 'Ik 
vraag me alleen af wie het kan betalen. ' 
'Onze mening interesseert de gemeente 
niets. Laat staan onze problemen,' roept een 
andere Bijlmerbewoner. 'Ze willen de arme 
zwarte bevolking hier gewoon wegjagen. 
Kunnen d' r rijken komen wonen. Zó zit dat 
hier. ' Machteloos schopt hij een steentje 
voor zich uit. 

De Bijlmerbewoners voelen zich machte
loos en In de steek gelaten. Hun eigen 
Initiatieven worden niet ondersteund. 



Hartje Binnenhof 
Oppositie tegen Paars 111 
Een uitdaging voor jou? 

Terwijl de lijmlucht nog opstijgt in de 
gebouwen van de Tweede Kamer, bouwt 
de SP verder aan een versterkte oppositie 
tegen de afbraak van de sociale zekerheid 
en voorzieningen, de groeiende twee
deling, de aantasting van rechten van 
mens en dier, de onverantwoordelijke 
beknibbelingen op onderwijs en gezond
heidszorg, kortom Paars. 
De Kamerfractie van de SP wordt daarbij 
zeer actief ondersteund door een 'politiek 
team' dat de ontwikkelingen in de maat
schappij op de voet volgt, contacten 
onderhoudt met betrokken mensen en 

organisaties, samen met de SP-Kamer
leden debatten, Kamervragen en wet
geving voorbereidt, maar ook actieve 
deelname aan buitenparlementaire activi
teiten niet schuwt. 
Voor de SP-fractie is er steeds meer werk 
aan de winkel. Het aantal Kamerleden 
uitbreiden kunnen we niet totdat er nieuwe 
verkiezingen komen. Het P-team alvast 
uitbreiden kan gelukkig wel. De SP-Ka
merfractie zoekt daarom een aantal 

enthousiaste medewerkers, 
met name voor ondersteuning op de vol
gende terreinen: 

Justitie Voorlichting en mediacontacten 

Secretariaat en algemene ondersteuning Milieu 

Sociale Zaken 

Wat verwachten we van je? 

• Interesse in en een behoorlijke basiskennis 
van de politiek 

• Sterke verbondenheid met de ideeën en de 
werkwijze van de SP 

• Alertheid, accuratesse en stressbestendigheid 
• Een collegiale houding, teamgeest en goede 

omgang met mensen 
• Uiteraard strekt vooropleiding, kennis en 

ervaring op een van genoemde gebieden 
tot extra aanbeveling 

Verkeer en Waterstaat 

Wat hebben we je te bieden? 

• een full-time baan metgebruikelijke 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• enerverende, afwisselende, boeiende en 
leerzame werkzaamheden 

• collegiale samenwerking in een leuk en 
enthousiast team op het Binnenhof 

• en vooral: de unieke kans om een heel directe 
bijdrage te leveren aan een forse oppositie 
tegen Paars 

Heb je belangstelling? Schrijf dan naar: 
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Leg de wildgroei 
van GSM-masten 

aan banden 

W elke gevolgen voor de 
gezondheid hebben 

GSM-masten die op daken van 
woningen geplaatst zijn? De SP 
zet zich in om antwoord op die 
vraag te krijgen nu steeds vaker 
bewoners ongerust zijn over de 
mogelijk schadelijke invloed 
van de zendmasten. 
In het Limburgse Brunssum 
heeft SP-fractievoorzitter Klaas 
Overdijk samen met bewoners 
het actiecomité 'De Waakzame 
Burger' opgericht. Twee jaar 
geleden werd plotseling een 
serie zendmasten op flats in 
Brunssum, Nuth en Simpelveld 
geplaatst. Sindsdien klaagt een 
aantal flatbewoners onder an
dere over hoofdpijn en slaap
stoornissen. Ze vermoeden dat 
dit ligt aan de straling van de 
zendmasten. Hoewel er nog 
veel onduidelijkheid bestaat 
over de gezondheidseffecten 
van GSM-zenders, hebben 
wetenschappelijke studies 
intussen wel uitgewezen dat 
nadelige gevolgen op omwo
nenden niet uit te sluiten zijn. 
In Rotterdam maakte SP-raads· 
lid Marijke Folmer met het 
rapport 'GSM-masten: het dak 
op of de boom in' duidelijk dat 
gemeenten volop juridische 
mogelijkheden hebben om de 
plaatsing van masten tegen te 
houden. 'In Duitsland is plaat
sing van GSM-masten in enke
le woongebieden al verboden 
en Italië hanteert na een gron
dig onderzoek naar gezond
heirlseffecten strengere nor
men . ..De Nederlandse overheid 
moet ook zo'n kritisch stand
punt innemen,' aldus Folmer. 
Ook in andere plaatsen heeft de 
SP haar ongerustheid over de 
masten geuit. 
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Ruim baan voor de riJke clubs In nieuwe Europacup 

DankziJ twee goals In blessuretijd 

won Manchester Unlted eind mei de 

laatste Champlons League oude stijl. 

Vanaf komend seizoen 

gaat het heel anders. Het 

aantal deelnemers aan de 
strijd om de voormalige 

Europacup groeit naar 32, 

de prijzenpot krijgt aan

zienliJk meer Inhoud en 

toernooi.'- Jaap van Essen, sportredac
teur In De Gelderlander 
• 'WIJ zijn de motoren van alle voetbal

het wordt de clubs uit 

Italië, Engeland, Spanje 

en Duitsland een stuk 

gemakkelijker gemaakt 

Champions League-winnaar 
Manchester United 

verenigingen. Daarom 

willen we ook meer geld.' 

- Kari-Helnz Rummenlgge, 
v/ce-voorzitter van Bayern 
München In De Telegraaf 
• 'De nieuwe formule Is 
een knieval voor de rijke 

clubs. Maar helaas denk 

Ik dat dit voor de UEFA 

het maximaal haalbare Is. 

door Invoering van een landenrang//jst. 
Met deze maatregelen zwichtte de Euro

pese Voetbalbond (UEFA) voor de veer

tien rijkste voetbalclubs, de 'G14', die 
dreigden met de oprichting van een 

eigen competitie. De nieuwe opzet verze

kert de G14 van de vele miljoenen die ze 

eiste. Leuk voor de boekhouders van 

clubs als Bayern München, AC Mllan, 
Barcelona en Manchester Unlted. Maar 

wat betekent het voor het voetbal? 

• 'Dinamo Kiev Is qua· sportleve presta
tles een topclub, maar afkomstig uit een 

klein voetballand, de Oekraïne. Dat Is 

pech. Kiev zal zich voor de komende 

Champlons League door twee kwalifica

tieronden heen moeten worstelen voor 

het kan deelnemen aan het eigenlijke 

Ophef om asbest 
in Schiedam 

Maar liefst 37 vragen stelde de SP
fractie in Schiedam aan het college 

naar aanleiding van een asbestvondst op 
een sloopterrein. De Arbeidsinspectie legde 
de sloopwerkzaamheden stil en verbaliseer
de de sloper. Die negeerde vrijwel alle 
regels voor het verwijderen van asbest uit 
slooppanden. Zo werden met grote hamers 
asbestplaten uit kozijnen geslagen en wer
den asbesthoudende vloertegels 'over het 
hoofd gezien'. De SP wil weten of er geva
ren waren voor de gezondheid, of er een 
goede asbestinventarisatie is uitgevoerd, 

wie de extra kosten draagt en of de aanbe
steding wel volgens de regels is verlopen. 

Als de G14 een eigen 

competitie hadden opgericht, dan had de 

commercie er helemáál van afgedropen. 

Dan had de tv-kijker op den duur voor 

ledere minuut Europees voetbal kunnen 

gaàn betalen. Nu kan de UEFA het ten

minste voor de kijker nog een beetje 

toegankelijk houden.'- Cees van Cullen
borg, hoofdredacteur van Voetbal Interna
tional. 
• 'De commerclëlen denken alleen maar 

aan zichzelf en niet aan het voetbal. 

Wellicht zou Ik In hun positie hetzelfde 

doen, maar het Is zaak dat de UEFA het 

Europese voetbal In bescherming 

neemt.'- Lennart Johansson, voorzitter 
van de UEFA In Het Parool 
• 'In sportlef opzicht Is het tragisch. Dit 

Is gewoon de volgende fase van de com

mercialisering van de topsport. Een feno

meen als clubliefde gaat steeds meer 

verdwijnen. Je ziet hier de topsport als 

afspiegeling van de samenleving. Het Is 

een uitwas van deze tijd.'- Jan Marljnl• 
sen, fractievoorzitter van de SP. 

Stop de afvalstort in de 
3• Merwedehaven 

De SP-milieutandem Remi Poppeen 
Harry Voss organiseerde op 8 juni 

een forum over de afvalstort bij de 
3• Merwedehaven in Dordrecht. Een zaal 
vol inwoners van Dordrecht en Sliedrecht 
hekelde het lakse optreden van de over
heden en steunde de SP-eis dat lozingen 

op de vuilstort gestopt moeten worden 
zodra het stortcontract afloopt. 
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DE WOORDEli 
UIT DE IüOJ:ID 

Kim van Kooten 

'Ik heb alleen een zoemtoon In mijn 

hoofd. Ik heb een keer een Interessan
te gedachte gehad, maar die ben Ik 

vergeten.' 

nieuwslezer RTIA 
(over het NOS-journaal) 

Jeroen Pauw 

'Je ziet ze zwabberen.' 

Fons de Poel presentator/eind
redacteur Netwerk 

'Ik zit niet In de amusementssector, 

dus Ik word ook niet gekust en ner

gens vallen caissières flauw.' 

zangeren 
amateurpoliticus 

Henk Westbroek 

'Sinds Gorinchem kan de muziek van 

de Turkse zanger Tarkan niet meer.' 

Rob Scholt~ kunstenaar 

'Het was meer dan alleen mijn benen 

verliezen, het Is ook je vorm en aan

zien. Dat heeft miJ op het verkeerde 

been gezet.' 

stand-up comedian 

'Voetbal Is uitgevonden omdat kerels 

elkaar niets te vertellen hebben. Om 
de pauzes tussen de biertjes te vullen.' 

Carsten Jancker Duitse voetballer 

'Als je denkt dat je wat bereikt hebt, 

ben je opgehouden lets te worden.' 

hoofd OVSE in Albanië Daan Everts 
'Eerst maakten we ons druk over hoe 

we de vluchtelineen de winter door 
helpen. Nu Is het hoofdbreken: hoe 

voorkomen we een massale onge

controleerde terugkeer naar Kosovo.' 

Frits Bolkestein oud-VVD-leider 

'Wieeel heeft de VVD een laatste klap 

toegediend.' 

Bronnen: VPRO-gids, NRC, BBC, Play
boy, Radio 3FM, Nieuwe Revu, RTL 
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van emar 
Theater voor en door en vooral óver het volk. Dat 
bracht theatergroep SPektakel, een gelegenheids
formatie op initiatief van de SP-afdeling Oss, 
onlangs op een openluchtpodium het centrum van 
Oss. Voor een afgeladen kerkplein werd in vijf 
fragmenten de geschiedenis van de Osse arbeider 
in spel, muziek en film in beeld gebracht. 
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Het vierde Beeld speelt zich af tegen de ach· 
tergrond van de Grote Kerk. Belangrijkste 
decorstukken zijn de drie beelden op het 
plein daar voor. Het stuk is een raamvertel
ling. Twee kraaien op de stellage van het 
podium becommentariëren de Osse geschie
denis van de - bijna - afgelopen eeuw. Tus
sen hun dialogen door wordt telkens een 
episode uit de geschiedenis in beeld 
gebracht. Allereerst de industriële revolutie. 
In het fragment, dat sterk doet denken aan 
Frans Weisz' film Daens, wordt het lot van 
de fabrieksarbeider en de opkomst van het 
'arbeiders eenheidsfront' bezongen en 
wordt hoofdpersoon Netje Tompe aan het 
publiek voor gesteld. Netje is de vrouw van 
de legendarische Ossenaar Jan Tompe, die 
eind vorige eeuw in een plaggenhut op de 
hei woonde. Zij staat als het 'vierde beeld' 
symbool voor het volk. 
'We wilden als SP iets doen met het zeshon
derdjarige bestaan van Oss,' zegt Ni co Jon· 
gen, schrijver van Het vierde Beeld. 'Maar 
niet de uitgekauwde stukken Osse geschie
denis die iedereen al kent. We hebben ervoor 
gekozen om de invalshoek van de gewone 
mensen te kiezen. De geschiedenis wordt al 
veel te veel bepaald door de midden- en 

hogere 
SP-lid. 
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hogere klasse.' Een deel van de spelers is 
SP-lid. Fractievoorzitter in de gemeenteraad 
Anneke de Bres speelt viool, afdelingsvoor
zitter Paul Peters verzorgde de filmbeelden. 
Het stuk heeft Comedia dell' Arte-achtige 
invloeden. Jongen: 'Dat is een theatervorm 
die in de late Middeleeuwen in Italië heel 
populair was. Reizende toneelgroepen 
speelden op platte houten wagens politiek 
kritische stukken.' 
Naarmate het donkerder wordt, worden de 
filmbeelden scherper en ook de spelers lij
ken meer af te steken tegen de kerk. Mooie 
belichting maakt dat het toch al zware on
derwerp extra lading krijgt. De kerk torent 
dreigend boven de arbeiders uit. Een mooi 
neveneffect van spelen op locatie. 'In eer
ste instantie waren we van plan het stuk in 
een zaaltje op te voeren,' vertelt Jongen, 
'maar dat doet iedereen al. Bovendien 
werpt de schouwburg toch een drempel op 
voor de mensen die wij binnen wilden ha
len. Door het op het plein te doen, hebben 
we heel duidelijk het signaal afgegeven dat 
het gratis en voor iedereen is.' 
Tijdsprongetje naar de Tweede Wereldoor
log. 'Slechts een paar Ossenaren wilden of 
konden hun joodse stadsgenoten voor 

deportatie behoeden,' krassen de kraaien. 
Als de Duitse soldaat even niet kijkt, trekt 
Netje snel de gele davidsster van de jas van 
een klein meisje dat met enkele anderen 
staat te wachten op deportatie. Op het film
scherm rollen de namen van omgekomen 
Osse joden voorbij. Tijdsprongetje naar de 
wederopbouw. Polygoonbeelden illustreren 
het mimespel van de acteurs. Oss wordt 
weer op poten gezet. 
Vrouwen spelen de hoofdrol in Het vierde 
Beeld. 'Zo was het vroeger ook,' zegt Jon
gen. 'De vrouw had een voortrekkersrol in 
de emancipatie van de arbeider. Zfj was de
gene die brood op de plank wilde zien voor 
de kinderen en moest zorgen dat de man niet 
zijn hele dagloon opzoop in de kroeg.' 
Het messenlied noemt in rap tempo alle 
mogelijke functies die een mes kan hebben, 
waaronder de mogelijkheid er een ander 
mee om te brengen. En in Oss zijn dat er 
altijd net een paar te veel, geeft Jonge in een 
tekstregel de subtiele verwijzing naar de 
Osse bende. 
Nog een tijdsprongetje. Een Turkse saz-spe
ler begeleidt zingend de gastarbeiders die, 
met almaar herhaalde handbewegingen, het 
monotone lopende-bandwerk verbeelden. 
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Sprongetje naar de provo's en de hippies. 
Boudewijn de Groot, Beatles en Hair klin
ken uit de boxen. Alleen de wierook 
ontbreekt. Blommenkinders dansen op het 
podium en lachen een voorbijgaande arbei
der uit die wél gaat werken. 
Love en peace worden wreed verstoord door 
piepende GSM-telefoontjes. Woodstock
beelden maken plaats voor een snelle MTV
achtige clip van Sterreclames. Hardwerken
de colberts instrueren mobiel 'kopen' of 
'verkopen' en mantelpakjes op naaldhakjes 
trippelen bedrijvig over het toneel. Negen
tiende-eeuwse Netje staat erbij, kijkt ernaar 
en snapt er niks van. Er is in de afgelopen 
honderd jaar maar weinig veranderd. Zo 
luidt ook de conclusie in het slotlied: We 
hebben het wel beter dan die sloebers van 
weleer, maar we zijn en blijven slaven van 
de markt evenzeer. 
Jongen is tevreden. 'Twee avonden volle 
'zaal' en het weer hield zich goed. Het stuk 
is wel heel anders geworden dan ik aanvan
kelijk in mijn hoofd had. De regisseur heeft 
een heleboel tekst vervangen door mime en 
film. Eigenlijk heeft iedereen die meedeed 
wel iets weggelaten of toegevoegd. Het is 
echt een stuk van ons allemaal. ' • 
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hennetje de voorste. Er moet concurrentie 
komen in de productie en distributie van 
stroom. Dat zal garant staan voor lagere 
prijzen en meer keuzevrijheid voor de 
consument. Jorritsma spiegelde de Twee-

de Kamer een 'welvaartsvoordeel' van 400 
miljoen gulden voor, maar ze vertelde er 
niet bij voor wie. Zowel de Tweede als de 
Eerste Kamer hadden ernstige bedenkingen, 
maar de minister kreeg toch haar zin. 

'Soms koop je van klanten 
die de dag daarvoor nog 
stroom van ons kochten' 

Sinds februari geldt dat de 650 grootste 
stroomslokkers van Nederland vrij kunnen 
bepalen waar en van wie zij hun elektriciteit 
inkopen. Vijftigduizend kleinere bedrijven 
zijn in 2002 aan de beurt, en voor de consu
ment geldt 'vrijheid blijheid' in het jaar 
2007. Tot die tijd worden de tarieven voor 
Jan Modaal gemaximeerd door de overheid, 
daarna mag iedereen zelf gaan onderhande
len met de distributeurs. Op dat punt lag de 
grote pijn voor kritische parlementariërs, 
waaronder die van de SP. Grootgebruikers 
kunnen de hele markt afschuimen op zoek 
naar de goedkope stroom, maar hoe moet de 
kleinverbruiker dat gaan doen? En wie ziet 
toe op de bedrijfszekerheid van de centrales 
en een stabiele distributie? Allemaal geen 
probleem volgens Paars. Als de ene produ
cent voor te veel storingen zorgt, lopen de 
klanten vanzelf naar de ander. Zo heilzaam 
is de Markt! 
De privatisering is al volop in gang. Begin 
maart werd UNA, het elektriciteitsproduc
tiebedrijf van Noord-Holland en Utrecht, 
verkocht aan het Amerikaanse Reliant Ener
gy. Achter de schermen zijn volop onder
handelingen gaande over de overname van 
de drie andere stroomproducenten, EZH, 
EPZ en EPON. Ook de energiedistributiebe
drijven maken zich op voor een uitverkoop 
aan particuliere ondernemers. Op het vin
kentouw zitten vooral grote buitenlandse 
concerns - zoals Preussen Elektra uit Duits
land, EDF uit Frankrijk, Enron en Reliant 
uit de Verenigde Staten, Bastem Group uit 
Groot-Brittannië - en het Nederlands-Britse 
Shell-concern. Buitenlandse stroomprodu
centen, zoals het Franse EDF met een groot 
aantal kerncentrales, bestormen met dump
prijzen de Nederlandse markt van grote af
nemers. Dat zet de inheemse producenten en 
distributeurs extra onder druk. Hoe moeten 

zij hun stroom nog kwijt? De PNEM fusw· 
de vorig jaar met MEGA en samen gaan die 
weer een fusie aan met EDON in een poging 
zelf een positie op te bouwen om buiten Ne· 
derland overnames te kunnen plegen. Dal 
zal niet meevallen want Frankrijk en Duits· 
land zijn slim genoeg de Europese richtlijn 
zo traag mogelijk uit te voeren en schennen 
hun markten maximaal af. 
De vrije elektriciteitshandel is ook een 
prachtige nieuwe uitdaging voor de specu· 
!anten. Behalve in effecten, olie, koffie en 
andere 'comrnodities ', kan sinds 25 mei ook 
in elektriciteit gehandeld worden op de Am· 
sterdam Power Exchange, APX. Komt er 
een voetbalfinale aan? Dan snel wat mega· 
watturen hamsteren om die op de piekuren 
aan de meest-biedende te verkopen. Hande· 
laar Perkins vertelt enthousiast aan de krant 
'Soms koop je van klanten die de dag daar· 
voor nog stroom van ons kochten. ' UNA· 
opkoper Reliant zit ook dik in deze handel, 
en vindt het mede daarom prettig zelf ook 
een productiebedrijf te hebben. 'We willen 
een grote speler worden op de Europese 
markt,' zegt president-directeur Letbetter. 
'Daarom zijn we altijd op zoek naar moge· 
lijkheden.' 

'Bij nutsbedrijven Is de vrije markt 
een grap, een fantasie in de 

hoofden van professoren' 

De verkoop van UNA aan Reliant Energy 
deed veel stof opwaaien. Eind vorig jaar kon 
de DNA-directie zijn ogen niet geloven, 
toen Reliant een bod deed van 4,5 miljard 
gulden op het bedrijf, dat volgens taxaties 
maximaal2 miljard waard is. De provincies 
Noord-Holland en Utrecht en de steden Am· 
sterdam en Utrecht waren dolgelukkig en 
verkochten de boel. De enige tegenstemmer 
in de Provinciale Staten van Utrecht was 
SP' er Paulus Jansen. 'De rekensom is sim· 
pel,' zegt hij. Als Reliant 4,5 miljard neertelt 
en een rendement wil van laten we zeggen 
12 procent, dan moet er jaarlijks een winst 
van 540 miljoen 'worden gemaakt. De winst 
van UNA is nu 130 miljoen. Dus kun je al· 
leen maar verwachten dat de botte bijl zal 
worden gehanteerd en de tarieven zullen 
stijgen.' 
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De zorgen van het SP-Statenlid worden be
lestigd door de Amerikaanse econoom Gre
gory Palast, die in april Europa bezocht en 
het ene na het andere congres toesprak over 
rijn negatieve ervaringen met private nuts
bedrijven in de Verenigde Staten. Hoewel 
hij studeerde bij de extreem liberale goeroe 
Milton Friedman, zegt Palast 'Bij nutsbe
drijven is de vrije markt een grap. Een fanta
sie in de hoofden van professoren. Een nuts
bedrijf is geen koekjesfabriek. Nutsvoorzie
ningen zijn per definitie een monopolie en 
de privatisering ervan is op den duur altijd 
slecht voor de consument. In de Verenigde 
Staten hanteren private stroombedrijven ho
gere tarieven dan de publieke bedrijven. De 
private hebben maar één doel: winst maken. 
Dat realiseren ze door de tarieven te verho
gen en de service terug te schroeven.' Daar
om worden zelfs bedrijven weer terugge
kocht door de overheid, zo vertelt hij . Zoals 
het stroombedrijf op Long Island in de staat 
New York, omdat er te veel storingen waren 
en de tarieven tot onbetaalbare hoogte ste
gen. Er trad na het uitkopen van de aandeel
houders meteen verbetering in. 
'In tegenstelling tot wat men in Europa 
denkt, zijn de VS niet éen land van onge
breidelde privatisering,' zegt Palast. 'Er is 
een enorm strenge regelgeving en toezicht. 
Bedrijven als Reliant komen nu naar Euro
pa, omdat hier de regelgeving veel minder 
gedetailleerd is. In de hele Europese discus
sie mis ik praktische kennis van de gelibera
liseerde markt. ' In Amerika staan de private 
nutsbedrijven onder toezicht van maar liefst 
50.000 regulators. 
Palast, die zelf regulator was, waarschuwde 
in diverse media speciaal voor Reliant Ener
gy, dat zich eind maart met donuts, Coca
Cola en Amerikaanse muziek presenteerde 
aan het DNA-personeel. Het bedrijf - tot 
voor kort Rouston Industries geheten - was 
verwikkeld in tal van schandalen. Een jaar 
geleden nam de staat Texas het bestuur over 
van de kerncentrale van Rouston Industries 
in Zuid-Texas, vanwege wanbeheer. Daarbij 
werd een boete opgelegd van een miljard 
dollar. Drie jaar eerder verplichtte de staat 
Texas het bedrijf de tarieven te verlagen 
vanwege excessieve winsten. Reliant staat 
verder bekend om voortdurend tegen~er-

king van vakhondsactiviteiten in haar be
drijven. Ze heeft meermalen rechtszaken 
verloren van werknemers. Twee jaar gele
den kocht Rouston Industries een energie
bedrijf op in Rio de Janeiro. Bij dit Brazili
aanse bedrijfwerden in korte tijd 5000 men
sen ontslagen. Het netwerk werd zo slecht 
onderhouden dat er voordurend storingen 
ontstonden. Het aantal klachten hierover 
steeg met 400 procent. Het bedrijf maakte 
het zo bont dat WallStreet Joumal de vrees 
uitsprak dat de gehele privatiseringsoperatie 
in Brazilië in diskrediet zou raken. Op ken
nismakingsbezoek in Nederland ontkent 
Reliant-topman Letbetter dit alles uiteraard. 
'Veel van de beschuldigingen zijn oud en de 
meeste hebben we inmiddels weerlegd. • 

Straks gaat het niet meer om 
de vraag of uw licht brandt, 

· maar of u wel winst oplevert 

Hoe het ook zij, Reliant-stroom is in Texas 
34 procent duurder dan die van het over
heidsbedrijf CPS. Utrechts Statenlid Paulus 
Jansen houdt dan ook zijn hart vast. 'Alles 
wijst erop dat vooral de kleinverbruiker 
slechter af zal zijn met de privatiseringen. 
Internationale vergelijking leert dat de pro
ductiviteit van onze centrales hoog is en de 
elektriciteitspeijzen laag. De stabiliteit van 
de stroomvoorziening ligt heel hoog. Op al 
die terreinen kan het alleen maar minder 
worden door de privatiseringen.' En er is 
nog een kwestie die Jansen zorgen baart: het 
milieu. 'De overname van UNA is nog niet 
geheel beklonken, omdat de kwestie van de 
bakstenen nog geregeld moet worden. Dat 
zijn investeringen die de elektriciteitsbedrij
ven op aandringen van de overheid gedaan 
hebben met het oog op energiebesparing en 
schonere productie. Zo ligt er een contract 
met Noorwegen om via een kabel stroom uit 
waterkracht te importeren. Er zijn de inves
teringen in de kolenvergassing in Bugge
num, duur maar zeer efficiënt en milieu
vriendelijk. En de stadsverwarmingsprojec
ten, die zorgen voor nuttig gebruik van koel
water. Het is nog onduidelijk wie voor al 
deze kosten gaat opdraaien, maar zeker is al 
wel dat in de toekomst dergelijke projecten 
niet meer opgestart zullen worden als de 

markt in private handen is. En dat is een 
groot verlies.' 
Indirect wordt het betoog van de SP' er 
bevestigd vanuit Amerika. Bij ons draait 
een centrale gemiddeld dertig jaar en dan 
wordt hij vervangen door een beter, scho
ner, zuiniger exemplaar. In de Verenigde 
Staten ligt die termijn al gauw op vijftig 
jaar. 'Jullie hebben veel meer moderne 
productiebedrijven,' zegt consultant Har
vey van het Amerikaanse bureau McKin
sey. Hij voorspelt dat de Europese centra
les ook veel langer gebruikt zullen wor
den. Want: 'Wij willen hoge bouwkosten 
voorkomen.' 

De elektriciteitssector zal in het nieuwe 
millennium niet meer draaien om de 
vraag of uw licht wel brandt, maar om de 
vraag of u wel winst oplevert. • 
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Initiatieven aan. 
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Op de HBS ontwaakt zijn poli
tieke bewustzijn. Via het Osse 
Vredesbureau, waar Jan actief 
is, maakt hij kennis met de SP. 
'We organiseerden een aantal 
avonden over economie, milieu 
en onderwijs en dat soort din
gen. De Nijmeegse afdeling 
van de voorloper van de SP 
kwam bij ons scholing geven 
over marxisme en socialisme. 
Op een gegeven moment ben ik 
met een man of vijftien de af
deling Oss gaan vormen.' 
Het activisme van de partij 
sprak hem het meest aan. Bo
vendien vond hij de andere 
partijen niet veel soeps. 'PvdA 
was een conservatieve oude
mannenpartij, PSP was te veel 
geitenwollen sokken en de 
CPN vond ik een enge sektari
sche club. Iedereen die een 
jaar lid was, nam onmiddellijk 
het taalgebruik van Marcus 
Bakker over. En vreselijk kri
tiekloos ten opzichte van de 
Sovjet-Unie.' 

'We kregen gelijk, 
maar eerst waren we 

tien jaar voor 
leugenaar uitgemaakt' 

In 1971 gaat de afdeling Oss 
van start. Acties tegen hoge hu
ren, slechte huizen en beroerde 
verkeersveiligheid volgen el
kaar in rap tempo op. Provoce
rende pamfletten over slechte 
arbeidsomstandigheden en dito 
loon worden uitgedeeld aan fa
briekspoorten en leiden tot ge
ruchtmakende stakingen. • Snel 
wonnen we het vertrouwen van 
de mensen. In 1974 hadden we 
al enorm veelleden en kwamen 
we met drie man in de gemeen
teraad. Een jaar later ging er ie
mand weg en kon ik, zijn plaats 
innemen. Ik was net 23, dus 
volgens de wet van toen net 
oud genoeg.' Dan trots: 'We 
hebben in Oss nog nóóit een 
verkiezing verloren. De stij
gende lijn bleef en nu hebben 
we dertien zetels en drie wet
houders!' 
Oss dankt haar succes vooral 
aan de vele acties. Ons Me
disch Centrum (OMC) biedt 
laagdrempelige medische zorg 
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aan iedereen die dat nodig 
heeft. Philips wordt dankzij 
SP-acties gedwongen zijn ver
vuilde grond af te graven. 
Het grootste succes is echter de 
actie tegen Akzo-dochter 
Diosynth. Het bedrijf, dat op 
struikelafstand van Jan's wo
ning is gevestigd, maakt halffa
brikaten voor geneesmiddelen 
en loost giftig afval waar en 
wanneer het uitkomt. Een uit
gelekt geheim rapport van Pro
vinciale Waterstaat ontmaskert 
Diosynth als de grootste ver
vuiler van Brabant. 
'Maar eerst waren we wel tien 
jaar lang voor leugenaar uitge
maakt. Pas toen dat rapport uit
lekte, zag de gemeente het 
licht. We hebben toen voor de 
zoveelste keer de buurt en de 
arbeiders gemobiliseerd en een 
poortbezetting gehouden. De 
gemeente kon niet anders meer 
dan ons steunen. Diosynth 
heeft zijn koers totaal moeten 
veranderen en is van paria een 
lichtend voorbeeld geworden. 
De uitstoot verminderde met 
negentig procent en op ons aan
dringen werd er voor het eerst 
in Nederland een milieu
accountant aangesteld, die een 
stoffenboekhouding bijhoudt. 
Hij noteert wat er aan stoffen 
binnenkomt en uitgaat. Zo kon 
worden nagegaan wat er elders 
geloosd wordt. Deze manier 
van controle heeft veel navol
ging gekregen.' 

'Eigenlijk ben ik 
veel geschikter om 

anderen goed te 
laten functioneren' 

Jongste gemeenteraadslid, eer
ste Statenlid, eerste Kamerlid, 
lijsttrekker én partijvoorzitter. 
Jan staat overal met zijn neus 
bovenop. 'En ik ben niet eens 
zo'n haantje de voorste. Dat ligt 
niet in mijn karakter. Wel heb ik 
een uitgesproken verantwoorde
lijkheidsgevoel. Als ik iets moet 
doen, dan zo goed mogelijk. Ei
genlijk ben ik veel geschikter 
om anderen goed te laten func
tioneren. Maar als je aangewe
zen wordt als lijsttrekker kan je 
niet zeggen laat maar.' 

TRIBUNE 

Ook is Jan de initiator van het 
comité Zorg voor Iedereen, 
coacht hij de jongeren van 
Rood en is hij de motor achter 
het Plan van de Jeugd, dat ar
moede en tweedeling onder 
kinderen in kaart gaat brengen 
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en bestrijden. 'Ik zie het als 
mijn verantwoordelijkheid als 

voorzitter om steeds weer 
nieuwe toepassingsmogelijk· 
heden en uitingsvormen van 
ons gedachtegoed te beden· 
ken. Nee, dat is geen kwestie 
van moeilijk kunnen delege· 
ren. Ik heb gewoon een ontzet· 
te'nde hekel aan het idee dat 
leiding geven achteroverleu· 
nen en orders geven is. Boven
dien heb ik zo'n beetje alle 
functies in de partij bekleed. 
Anderen kunnen profijt heb
ben van de fouten die ik samen 
met de overige dauwtrappers 
van de SP heb gemaakt.' 

'We hebben nooit 
het probleem gehad 

dat er niet serieus naar 
ons geluisterd werd' 

Na vier jaar met Remi Poppe in 
een tweemans-Kamerfractie te 
hebben geopereerd, kan het 
werk nu mede verdeeld worden 
over Jan de Wit, Agnes Kant en 
Harry van Bommel. 'Ik snap 
nog steeds niet hoe we het ooit 
met zijn tweeën aankonden, zo 
druk als we het momenteel 
hebben. We doen nu wel meer 
en wat we doen, doen we beter. 
We hebben meer tijd ons in za
ken te verdiepen, alternatieven 
te bedenken. Ik hoef niets meer 
te laten schieten, omdat een 
commissievergadering samen· 
valt met een vergadering in de 
plenaire zaal.' 
Met vijf man is de SP voor an
dere fracties meer dan ooit een 
factor om rekening mee te hou· 
den. 'Maar we hebben nooit het 
probleem gehad dat er niet se
rieus naar ons geluisterd werd. 
Nooit zijn Remi en ik bejegend 
op een toon van het is de SP 
maar. Vaak gaven onze stem
men de doorslag in een beslis
sing. Ik herinner me de motie 
waarmee Hirsch-Ballin en Van 
Thijn ten tijde van de IRT-affai
re naar huis werden gestuurd. 
Die motie werd met twee stem
men verschil aangenomen. Dus 
daar hebben Remi en ik hoe 
dan ook een rol in gespeeld. Nu 
vertegenwoordigen · we vijf 
stemmen. In totaal bezet links 
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de helft van de Kamerzetels. En 
aangezien rechts vaker absent 
is dan links, komt het regelma
tig voor - pas nog bij een aantal 
amendementen van Jan de Wit 
-dat links als één blok stemt en 
het linkse standpunt manifest 
wordt.' 

'In de PvdA zit nog 
enig links geweten 

dat wij steeds 
kunnen aanspreken' 

'Indirect reikt onze invloed het 
rerst. De sociale voorzieningen 
zouden zonder ons echt een to
tale vrije val hebben gemaakt. 
GroenLinks bijvoorbeeld was 
een groene splinterpartij, maar 
toen wij in de Kamer kwamen 
begrepen ze ineens dat ze het 
sociale aspect niet mochten 
vergeten. Dat hebben ze toen 
'enorm opgepoetst. Hetzelfde 
geldt voor de PvdA. Er zit daar 
natuurlijk wel enig links gewe
ten dat wij steeds kunnen aan
spreken. Sommige PvdA-Ka
merleden zeggen soms: fijn dat 
jullie er zijn, dat geeft ons in de 
fractie weer wat steun. Mocht 
Borst besluiten weer een geval 
van voorrangszorg goed te keu
ten, dan weet ze dat ze daarover 
een stevig debat met Agnes te
gemoet kan zien. Want w.ij heb
ben de meerderheid van de Ka
mer achter een SP-motie staan, 
dat voorrangszorg niet wordt 
geaccepteerd. En als ik hoor 
hoe triomfantelijk De Grave 
van Defensie zegt dat de SP 
steun verleent aan de vredes
macht die nu naar Kosovo gaat, 
is het wel duidelijk dat onze 
standpunten van belang worden 
geacht.' 
Kamerleden hebben de nei
ging om naast de koffieauto
maat totaal andere dingen te 
roepen dan in het openbaar. 
Jan kan zich daar wel iets bij 
voorstellen. 'Als een woord
voerder van de PvdA bijvoor
beeld grote bezwaren zou heb
ben tegen een beslissing om
trent de WAO en hij zou dat 
wereldkundig maken, heeft die 
man geen leven meer. Daar 
zorg ik wel voor. Want ik zal 
hem natuurlijk blfjven achter-

volgen met die uitspraak. Er 
zijn altijd redenen voor politici 
om niet te zeggen wat ze vin
den. Dat zag je ook weer met 
het geval van staatssecretaris 
Faber en de dioxinekippen. De 
VVD was buitengewoon kri
tisch over Faber. Maar op een 
geven moment trekt de partij 
toch haar keutel in, omdat het 
tot grote paniek binnen Paars 
zou leiden als de VVD een 
motie van wantrouwen zou 
steunen. Bovendien had de 
PvdA Jorritsma gematst met 
de Bijlmerenquête, dus nu 
matst de VVD de PvdA door 
Faber te laten zitten. Zo'n koe
handel is het.' 

'Wij zijn lastig 
voor Paars, 

leggen de vinger 
op de zere plek' 

Wie ook nog regelmatig met 
oude uitspraken wordt gecon
fronteerd is Wim Kok. Zodra 
Jan het spreekgestoelte beklimt 
trekt de premier een gezicht 
van zeven dagen onweer. 'De 
man heeft natuurlijk een hele 
geschiedenis achter zich. Als 
voorzitter van NVV, FNV en 
PvdA beweerde hij allerlei din
gen, die haaks staan op wat hij 
nu doet. Meer dan eens heb ik 
dat aangetoond in de Kamer. Ik 
ben ervan overtuigd dat hij 's 
nachts, als hij niet kan slapen, 
soms naar het plafond staart en 
denkt: ja Wim, er was een tijd ... 
Ergens moet er nog zo'n vlam
metje flakkeren. En als ik er op 
blaas, dan wakkert het weer een 
beetje aan. Verder zijn we poli
tieke concurrenten. Veel men
sen die vroeger PvdA stemden, 
stemmen nu op ons. Boven
dien zijn wij allesbehalve 
makkelijk. Ik heb Kok bij
voorbeeld een aantal keren ge
vraagd waarom we dat eurole
ger, waar hij zich sterk voor 
maakt, nou zo nodig moeten 
hebben. Hij is nooit verder ge
komen dan: dat wilden we al
tijd al. Ja, maar waaróm? Wij 
zijn lastig voor Paars, nemen 
geen genoegen met halve ant
woorden. Wij leggen de vinger 
op de zere plek.' 
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Kerk 

0 p de jaarmarkt in 
ons dorp kreeg ik 
een blad van de 

SP in mijn handen gedrukt. 
De laatste pagina (De strip 
Theo de Buurtconciërge in 
de Tribune van mei-red.) 
bevestigde mij in de me
ning dat de SP een negatie
ve partij is. Als je de kerk 
en de gemeente van God 
belachelijk maakt, sluit je 
de steun van een grote 
groep uit. Ik vind het niet 
fair en nog minder opbou
wend om dit te publiceren. 

De Bilt 
Jolanda Hagens 

Waterschappen 

I n de Tribune van mei 
vindt SP-Statenlid 
Mienk Graatsma dat de 

waterschappen opgeheven 
kunnen worden en dat de 
provincie de waterhuishou
ding over neemt. Hij heeft 
het grootste gelijk. Het is 
ook bij waterschap Hoog
heemraadschap Schieland 
een rommeltje op velerlei 
gebied. Slecht onderhoud, 
gebrekkige communicatie 
etc. Dus: het is goed dat de 
SP voor overname van het 
waterbeheer door Provin
ciale Staten pleit. 

Rotterdam 
H. van der Linden 

Gehandicapt 

Graag wil ik reage
ren op het ver
haal van Theo 

Verweij (Tribune mei -
red.). Ik heb twee kinderen. 
Mark is verstandelijk ge
handicapt en kan tot zijn 
18e naar school. Daarna is 
er een groot en diep gat. 
Wij leven van een bij
standsuitkering. Er bestaat 
wel pgb, maar er is een 
wachttijd van 4 tot 5 jaar. 
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AlsofMark's leven bij 18 
ophoudt. Peter heeft dys
trofie. De kleine aanpas
sing die hij op school no
dig heeft, hebben we zelf 
moeten betalen: 1100 gul
den. Mijn kinderen willen 
graag gaan werken, maar 
deze maatschappij wil hen 
niet. Zijn mijn kinderen 
dan geen mensen? En hoe 
moeten wij in de toekomst 
rondkomen? Hoe houd ik 
hen bezig, én in leven? 
Gelukkig dat de SP opkomt 
voor hen en voor mij. 

Dosterbeek 
An Huybrechts 

HA WK-vliegtuigen 

I n de aflevering van 
Kamergenoten in num
mer 5 van de Tribune 

wordt geopperd dat 
HAWK-vliegtuigen tegen 
Joegoslavië worden ingezet 
en dat HA WK staat voor 
Human All the Way Killer. 
Naar mijn beste weten 
bestaan er HA WK-lucht
doelraketten en staat 
HA WK voor Homing All 
The Way Killer. De afkor
ting slaat dus op het gelei
dingssysteem en geeft weer 
dat de raket tijdens de 
vlucht voortdurend wordt 
bijgestuurd naar het doel 
dat door de radar wordt 
waarnomen. Het doel is 
een vliegtuig. 

Maastricht 
G.B.A. Paquay 

Het een sluit het ander 
niet uit. - redactie. 

Het Brltlsh Aeropspace 
HAWK-gevechtsvllegtulg 
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jongeren in de SP 

Op 29 & 30 mei werd er op Berg en Bos in Apeldoorn de 'Game Fair' 
gehouden: een grootschalig jachtevenement, waar heel jagend Ne
derland elkaar ontmoette. Er waren diverse demonstraties, schiet
wedstrijden en aanbiedingen voor jachtpartijen. Elke rechtgeaarde 
dierenschieter kon er zijn hart ophalen. Dit feestje kon ROOD toch 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In de vorm van een ludieke acte 
werd de jacht op de jagers geopend. De bezoekers van de naastgelegen 

Apenheul werden uitgenodigd met verzwaarde knuffeltomaten te gooien op 
de jagers, gerepresenteerd door een toren van 10 blikken, met Willem
Aiexander steevast als bovenste. Aan het toe
stromend publiek hebben we ook de folder 'Ja
gen is bij de konijnen af uitgedeeld. De Apen-

heul-bezoekers namen deze dankbaar in ont
vangst, maar de reacties van de jagers op het aanbieden van de 
folder waren zeer opmerkelijk te noemen. Meestal werden de 
folders teruggegeven, soms demonstratief verscheurd en op 
de grond gegooid (natuurliefhebbers), als prop naar ons terug

gegooid, en zelfs een enkele 
keer uit de handen geslagen. 
Ook de verbale reacties wa
ren zeer divers. Een kleine 
bloemlezing: • 'Rot op met die 
kutfolder!' • 'Steek dat ding maar in je togus' • 
horen hier niet' • 'Je bent zeker niet in de natuur gebo
ren' • 'Nee bedankt, ik ben van GroenLinks' • 'Ha lekker, 
een konijn' • 'Ich verstehe nicht' • 'We beschérmen de 

natuur juist' • 'Niet aannemen, Henk-J ani' • 
'Heb je wel op school gezeten?' • 'Ik jaag AANBII!D/NG 

niet op konijnen' • '0 leuk, een folder van ·-::::~~~·~ .• 
de Game Fair' • 'Maar jagen is toch leuk?' :;::;:::...~::.. 

~~ • 'Sorry, ik kan niet lezen' • 'Zijn er nog :::=::'"_ 
konijnen dan?' • 'Ga gewoon eens mee, --een jachtcursus volgen' • 'Wat is er ALL·IN FL r..m.-

mis met jagen?' • 'NEE!!' • 'Jullie 
hebben geen verstand van jagen' 

• 'Mooi WC-papier' • 'Ja maar ik 
heb net mijn jachtexamen ge

haald' • 'Ik ben hier eigen
lijk niet zo blij mee' • '0, 

is dit tégen jagen?' 
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In drie weken op 
uw ideale gewicht met het 

SuperSlank Alantiplan®! 
Vier, tien, 
twintig ... 
hoeveel 
kilo's wilt 
u kwijt? 

Watertandend toekijken terwijl andere maar door blijven eten? Dat is 
verleden tijd met het nieuwe revolutionaire SuperSlank Alantiph 
U mag alles naar binnen werken wat u te pakken kunt krijgen. En 
toch valt u af. Gegarandeerd. 

Vanaf nu krijgt u de jaloerse blikken 
De Franse hoogleraar Jean Maigre ging voor de ontwikkeling van zijn unieke vermage· 

ringsplan te rade bij de Alanti-stam in Centraal-Ethiopië. Al jarenlang brengen de Alanu 
uitsluitend slanke kinderen voort, die ook als ze ouder worden geen gram

metje vet op de botten krijgen. Maigre ontdekte dat het geheim van deAlanti 
schuilt in het ontbreken van voedsel. De landbouwstructuur 

die de stam in de loop der eeuwen ontwikkeld had, is in de 
jaren 50 vernietigd door de gedwongen overschakeling op 

de productie van veevoer voor Amerikaanse runderbaron
nen. De markt daarvoor zakte in, en de grond raakte 

uitgeput door het uitsluitend verbouwen van soja. 
Voor deAlanti was deze ontwikkeling een zegen. Ze ontwikkelden er 
hun superslanke lichaam door en kunnen sindsdien rekenen op ja· 
loerse blikken uit de rest van de wereld. Gelukkig is er nu ook voor 
u goed nieuws. Dankzij •P' ,-\I nk® hoeft u niet langer jaloers re 

zijn op de Alanti. U kunt er zelf nét zo uitzien! 

Enthousiaste 
gebruikers vertellen 
hoe het SuperSlank 

Alantiplan<1!1 hun leven 
veranderde: 

janny E. tut AII.'TntUtr: 
'Ik boekte na mijn 
verblijf in het Alan
tidorp meteen nog 
drie weken bij. Ik 
moest wel, want mijn man liet me 
het huis niet meer in. Hij geloofde 
niet dat ik het was!' 
Piettn· R. uit Ztumdam. r-:_; 
'Dankzij Supc.-Slank® I 
heb ik, na jaren zoe
ken, eindelijk werk 
gevonden. Ik kreeg 

Vcrlit·s t 'Ïntig kilo in drie weken 
Besteed uw romervakantie aan het Supt ,. I ~ Alantiplar en 
u verliest al uw overtollig gewicht. Speciaal voor u hebben wii 
in Biddinghuizen een Alan
tidorp nagebouwd. 
Wetenschappelijk onder
wek heeft uitgewezen dat 

u daar tijdens een verblijf 
van één week minstens 
vier kilo kwijtraakt. In 
twee weken is het 
gewichtsverlies al 

opgelopen tot 10 kilo. En neemt u drie weken 
deel aan het SuperSI:~nk Alantipl • , dan 

wordt u minimaal 20 kilo lichter. Hier· 
voor krijgt u een schriftelijke garantie 
van SuperSlank . 

bij het arbeidsbureau te 
horen dat ik alleen ge
schikt zou zijn voor su
moworstelaar. Nu ben ik 
aangenomen als jockey 
voor de paardenraces!' 

Mieke]. uit Hst' 
'Al,s ik met m'n 
dochter door de 
stad loop, zeggen 
de jongens tegen 
háár ga aan de kattt, oudje!' 
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Doe Centrum Politieke Partijen 
Oude Boteringestr 52 
9712 GL GRONINGEN 

Conciërges· pikken 
het niet meer 

'Wij willen loon naar werk' 
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DEZE TRIBUNE 

Een goede oogst 
Gaat u mét deze Tribune zonwaarts 

of komt u al terug en treft u hem 

tussen de stapel onbeantwoorde 
post? Hoe het ook zij , ik hoop dat u 

zich een vakantie kunt permitteren en 

dat het een geslaagde vakantie is. En 
eerlijk gezegd gun ik dat het meest 

aan al die SP-vrijwilligers die zich 

weer een heel 'politiek seizoen ' het 

vuur uit de sloffen gewerkt hebben. 

En met wat voor resultaat! Ik som 

maar even een en ander op. Eind 

vorigjaar een doorbraak voor de 

asbestslachtoffers: een instituut dat 

Herman Beekers, 

hoofdredacteur 

stelling. In maart 

een stijging van het 

SP-zeteltal in de 
provincies van 12 

naar 19. Op 1 mei 

na grondige voorbe

reiding een uiterst 
nuttig SP-congres. In 

juni de doorbraak 

naar het Europees parlement. En na 

negen maanden actie om IKEA in 

beweging te krijge'n tegen kinderar
beid , opnieuw succes! Eindelijk scha

kelt de meubelmultinational externe 

controle in op haar doen en laten. 

Ja, al dat werk doen we gelukkig niet 
voor niets. Het is nauwelijks nog voor 

te stellen dat we ruim vijf jaar gele

den nog een onbekend partijtje zon

der plaats in het parlement waren, 

terwijl we nu in de peilingen al op zes 

zetels staan. Maar er is ook nog zo 

veel te doen ... na de vakantie . 
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6 Een groot aantal - vaak demente -
bejaarden wacht onder onhoudbare 

levensomstandig

heden op een plaatsje in 
het verpleeghui s. Thuis

zorg, famil ie én tehuizen 
zitten met de handen in het 

haar. Kamerlid Agnes Kant 

trekt ten strijde tegen deze 

onaanvaardbare situatie. 

Hoe we van 
natuurbos 

een produc 10 
tiebos moeten maken, 

dat weten we al eeuwen. 

Maar als die productie 

niet meer nodig is, hoe geef 

je het bos dan weer terug aan 

de natuur? Het 'SP-college' in 

Oss schakelde er kunstenaars voor in. 

14 'God pikt dit niet,' sprak domi

nee Hans Visser tot de sl acht

offers van het RSV-faillisse-

ment. De manier waarop de rebel se predi 

kant opkomt voor drugsver
slaafden, prostituees, werk

lozen en illegalen, maakt 

hem niet overal populair. 

Maar dat ontmoedigt Vi sser 

geenszins. 'Ik kies graag de 

radicale weg,' zegt hij . 

TRIBUNE 2 3 JULI 1 999 

16 Belgische vetsmelterijen 

kregen de zwartepiet toege

schoven over het geknoei met 

de grondstof voor mengvoeders. Maar 

intussen blijkt Nederland steeds duidelijker 

de spi l in een obscure Europese handel. De 

Tribune volgt het vettige spoor. 

2 2 Hij is receptionist, ordedienst, 

pakezel en psycholoog. Al s hij 

besluit een dag te gaan vissen, 

ligt de hele school plat. Toch verdient de 

conciërge nauwelijks meer dan 

de schoonmaker. Een dag uit 

het onderbetaalde leven van 

de boze conciërge Jan 

van de Schee, die de ~k~at~-~~~~~ 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

12 Aktie 

20 Bulletin Board 

21 De woorden uit de mond 

26 Kamergenoten: Jan de Wit 

29 Brieven 

30 Rood , jongeren in de SP 

31 Theo de buurtconciërge 

32 ReclameSpot 
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Het Binnenhof 

Actie voor veiligheid op basisscholen Ongekende milieuramp door NAVQ.bommen 

Jaarlijks worden zo'n twin
tigduizend kinderen van 

nul tot twaalf in het zieken
huis behandeld voor verwon
dingen die ze hebben opgelo
pen op school. Onderzoek op 
negentien basisscholen in de 
provincie Utrecht, wees daar
naast uit dat het slecht gesteld 
is met de fysieke veiligheid 
op scholen. Als oorzaken 
werden genoemd achterstallig 
onderhoud en de het ontbre
ken van preventieve voorzie
ningen door geldgebrek. Aan
leiding genoeg voor landelijk 
onderzoek, vond de SP-frac
tie. Staatssecretaris Adelmund 
van onderwijs ziet dat anders. 
Volgens haar valt het wel mee 
en is veiligheid vooral de 
verantwoordelijkheid van de 
scholen zelf. 

Compensatie voor 
oud-banenpoolers 

Voor zes- tot zevenduizend 
voormalige banenpoolers 

die nu in de WIW zitten, was 
de toekenning van de huur
subsidie een koude douche: 
de subsidie ging op 1 juli 
omlaag met een bedrag dat 
opliep tot 250 gulden per 
maand. Meteen regende het 
telefoontjes op de SP-Alarm
lijn en meteen reageerde ook 
de Tweede Kamer. In een 
motie, mede-ondertekend 
door de SP, werd minister De 
Vries gedwongen een com
pensatie te geven. De terug
gang In huursubsidie wordt 
nu stapsgewijs ingevoerd in 
vijf jaar. SP-Kamerlid Jan de 
Wit: 'WIJ zullen De Vries daar
bij goed In de gaten moeten 
houden. Eerst wilde hij hele
maal niets weten van com
pensatie. Nu moet het van de 
Kamer, maar het Is nog maar 
afwachten waar hij preeles 
mee komt. 

4 

Dus startte Harry van Bommel 
een eigen onderzoek. Alle 
basisscholen in Nederland 
hebben een checklist gekregen 
waarmee ze de fysieke veilig
heid kunnen meten. Terugge
stuurde lijsten zullen aan Adel
mund worden aangeboden. 

Volgens een vertrouwelijk 
VN-rapport hebben de 

NAVO-bombardementen op 
Joegoslavië enorme milieuscha
de aangericht. Vooral de Donau, 
die drinkwater levert aan zo' n 
10 miljoen mensen in vijflan
den, is zwaar vervuild door de 

Schoolzwemmen moet in het lespakket 

Agnes Kant pleit voor de 
Invoering van verplicht 

schoolzwemmen. Vooral on
der allochtone kinderen Is 
het percentage dat zonder 
zwemdiploma van school 
komt, onverantwoord hoog. 
Veel basisscholen schaften 
de afgelopen jaren het 
schoolzwemmen af omdat de 
kinderen al particulier op 

zwemles zitten. Kinderen 
waarvan de ouders dat niet 
kunnen betalen, en kinderen 
biJ wie zwemles niet gebrul
keiijk Is In de cultuur, vallen 
echter bulten de boot. ' In 
een waterrijk land als het 
onze moet leder kind goed 
leren zwemmen,' zegt Kant. 
'Dus moet je het verplicht 
stellen op school .' 

JU Hf~f 9Aî JON& 
V~K'?~B1! 
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vernietiging van olieraffinaderij· 
en en chemische fabrieken aan 
de rivieroevers. Een ander groot 
milieuprobleem in Joegoslavië 
is de straling die vrijgekomen is 
door bommen die verzwaard 
zijn met verarmd uranium. 
Harry van Bommel heeft inmid· 
deis opheldering gevraagd aan 
de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Defensie. Van Bom
mel wil weten waarom de VN
gegevens niet openbaar gemaakt 
worden en hij wil duidelijkheid 
over eventuele gezondheidspro
blemen voor de burgers en de 
KFOR-militairen. 

De vuurdoop 
van Superdriek 

De kersverse negen
tienjarige SP-senator 

Drlek van Vugt heeft In zijn 
eerste debat In de Eerste 
Kamer, zijn zogenaamde 
'maidenspeech' , een lans 
gebroken voor het presta
tlebeurs-vriJ houden van de 
OV-jaarkaart voor studen
ten. De regering wil dat 
een student die niet op tijd 
zijn diploma haalt, hiJ niet 
alleen zijn beurs, maar ook 
zijn OV-kaart met rente 
terugbetaalt. Onzin, vindt 
van Vugt. 'De Invoering 
van de kaart ging destijds 
gepaard met een fikse 
kort ing op de basisbeurs. 
Studenten betalen bijna de 
hele kostprijs zelf.' 
Het wetsvoorstel dwingt 
studenten dus twee keer 
te betalen voor lets waar
van ze maar één keer ge
bruik maken, rekende Van 
Vugt de senaat voor. Het 
voorstel werd desondanks 
aangenomen. Maar met 
een meerderheld van 

slechts één stem. J 
~"""""""'"""""""'"""""""'"""""' 
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Acties en druk in de Kamer leveren 
extra geld op voor ouder- en kindzorg 

Groeigemeenten waar veel kinderen 
worden geboren, krijgen op korte 

termijn extra geld voor ouder- en kindzorg. 
Staatssecretaris Vliegenthart zei dit 
zogenaamde 'baby boomgeld' toe in 
een spoeddebat dat Agnes Kant had 
aangevraagd na enkele alarmerende 
rapporten van de inspectie voor 
gezondheidszorg en TNO over 

met alle gevolgen van dien. Consultatiebu
reaus zijn immers heel belangrijk om zaken 
als luie ogen, heupafwijkingen, kinkhoest 

en gedragsproblemen in een vroeg 
stadium te ontdekken. 
Vliegenthart vindt de sluiting van 
de consultatiebureaus de verant
woordelijkheid van de thuiszorgin
stellingen zelf. Toch zegde ze toe 

ouder- en kindzorg. Het Landelijk 
Platform Behoud Consultatiebu-

Agnes Kant hierover overleg te gaan voeren met 

reaus- een initiatief van verschillende SP-
afdelingen -luidde onlangs met een petitie 
de noodklok bij Marijke Essers, voorzitter 
van de Kamercommissie Gezondheidszorg. 
Vooral onder consultatiebureaus is een 
kaalslag gaande. In de laatste vijf jaar is 
ruim een kwart van de bureaus wegens 
bezuiniging gesloten. Zeker in dunbevolkte 
gebieden, zoals Friesland, waar 20 van de 
57 consultatiebureaus gesloten werden, is 
dit een probleem. Ouders moeten nu veel 
verder reizen voor een consult en zullen er 
in een aantal gevallen helemaal vanaf zien, 

Bovendien ... 

1 verzet de SP-fractie zich tegen 
spreekrecht voor Europarlementariërs 
In de Tweede Kamer. Het Europees 
Parlement heeft niet de taak de na
tionale regering te controleren en dus 
hebben de leden ervan niets te zoe
ken In het nationaal parlement. 
1 vindt Harry van Bommel het on
aanvaardbaar dat de directeur van 
de Arnhemse academie voor bouw
kunst weigert de Servische studente 
Jelena Dadic aan te nemen om de 
reden dat zij 'afkomstig is uit een 
land dat een ander volk wreed onder
drukt'. De directeur wekt hiermee de 
Indruk dat ledere Serviër de daden 
van Mllosevic is aan te rekenen. 
1 hebben de SP-Kamerleden Kant, 
De Wit en Van Bommel samen aan
gedrongen op betere voorzieningen 
voor intelligente autisten. Die zijn 
sterk zorgafhankelijk, maar kunnen 
nauwelijks een beroep doen op bud
getten voor begeleiding. 

de thuiszorg. Ook vindt ze dat er 
een sluitend systeem van oproepen moet 
komen, en actief optreden als ouders niet 
komen opdagen. 
Kant is maar gedeeltelijk gerustgesteld 
door de toezeggingen van de staatssecreta
ris. 'Om ouder- en kindzorg in de toekomst 
veilig te stellen is een wettelijke veranke
ring van het basispakket nodig en een toe
reikend budget om het uit te voeren. Ik ben 
blij dat de staatssecretaris er nu werk van 
maakt. Maar om in tussentijd verdere af
braak te voorkomen, is een voorlopige 
voorziening nodig. Het toegezegde 'baby
boomgeld' is niet voor alle regio's een 
oplossing.' 

Vervuilde sloten bedreigen 
gezondheid vee 

Het slootwater in Noord-Holland is 
ernstig vervuild. Dat blijkt uit een 

onderzoek van het Hoogheemraadschap. 
Aanleiding tot het onderzoek was het 
alarmerend grote aantal veegezondheids
problemen. 
Al in 1995 trok veehouder Pauw uit 
Beets aan de bel vanwege ernstige ziek
te onder zijn koelen, waaraan hiJ zijn 
complete veestapel verloor. Remi Poppe 
heeft zich ter plaatse laten voorlichten 
en heeft de kwestie onder de aandacht 
gebracht van de Kamer en de minister 
van landbouw. Na lang touwtrekken is er 
toen door de commissie Ouwerkerk een 
'papieren' onderzoek ingesteld dat con
cludeerde dat de problemen van Pauw te 
wijten waren aan 'bedrijfsinterne om
standigheden'. Deze conclusie heeft 
Poppe altijd bestreden. Poppe en Pauw 
lijken nu gelijk te krijgen. Poppe heeft er 
bij staatssecretaris Fabér op aangedron
gen snel nader onderzoek te verrichten. 
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MAftiJNISSEN 
Paars: Hoe 
lang nog? 

Strompelend heeft Paars 11 de vakan
tie gehaald. Incident na incident, 
permanente crisis, groeiend wantrou
wen binnen de coalitie, en 'doe jij wat 
voor mij, dan doe ik wat voor jou'. 
Het vertrouwen van de mensen in 
Paars staat op een historisch diepte
punt, en dat is niet verwonderlijk 
gezien wat zich de laatste tijd op het 
Binnenhof heeft afgespeeld. Maar 
steun of niet, in principe moeten we 
het nog drie jaar doen met deze ploeg 
van PvdA, WD en D66. 
De oppositie kan 
een kabinet per 
definitie niet naar 
huis sturen, dat kan 
alleen een deel van 
de coalitie ... samen 
met de oppositie. 
D66 alleen is niet Jan Marijnissen, 

voldoende: of (een fractievoorzitter SP 

deel van) de PvdA of 
de VVD moet er mee de brui aan 
willen geven. De WD wil blijven zitten 
waar ze zit, want de kans dat de 
liberalen in een nieuw kabinet mogen 
meedoen is klein. D66 heeft tot nu 
toe alleen maar betaald aan Paars en 
er niets voor teruggekregen. De pei
lingen zijn slecht en er is geen uit
zicht op verbetering. Blijft over de 
PvdA. Deze partij wordt al jaren ge
confronteerd met een sterke groei 
van Groenlinks en SP. Men wordt er 
duidelijk zenuwachtig van. Maar ook 
intern heeft de PvdA problemen : een 
politiek leider die niet van verande
ring houdt, een opvolgingskwestie, en 
-het belangrijkste- tegenstellingen 
binnen partij en fractie. 
Het voortbestaan van een coalitie is 
echter niet alleen afhankelijk van de 
inzichten van de afzonderlijke par
tijen. Ook de verhoudingen binnen 
het kabinet zelf spelen een rol: hoe 
staat het met het onderlinge vertrou
wen, is er een gezamenlijke missie, 
en hoe ligt het kabinet bij de bevol
king? Wel, op alle drie de punten 
scoort Paars 11 slecht. 
Een nieuw millennium, een nieuw 
begin ... verkiezingen in 2000. 
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erwar~, 

Toen minister Borst -

vorig jaar september 

in het actualiteiten· 

programma Nova -

werd gevraagd wat 

ze ging doen aan de 

wachtlijsten in de 

ouderenzorg, beloof. 

de ze ongeveer dat 

daar spoedig paal en 

perk aan gesteld zou 

worden. Niets bleek 

minder waar. De 

wachtlijsten worden 

zelfs langer. Voor de 

ouderen is die situa· 

tie, letterlijk, levens

gevaarlijk. 
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Mevrouw B. is al jaren demente
rend. In haar verwardheid heeft ze 
voordurend toezicht nodig. Zo 

zwieif ze op straat, knoeide met gas 
in de keuken en besmeurde het toilet 
met haar eigen ontlasting. Haar 
echtgenoot, net als zij de tachtig 
gepasseerd, werd het allemaal te 
veel. Toen mevrouw B. door een 
griep nog verder verslechterde, 
vroeg hij een spoedopname aan. 
Drie weken lang belde hij dagelijks 
naar alle verpleeghuizen in de 
regio. Uiteindelijk werd er een 
noodbed geregeld. 

De 'ouderen van mevrouw Kant' noemt de 
Tweede Kamer de veelal demente bejaarden 
clie onder onhoudbare levensomstanclighe
den wachten op opname in een verpleeg
huis. 'Laten we wel even afspreken dat het 
de ouderen van ons allemaal zijn,' protes
teert Agnes Kant tegen de niettemin ver
eliende titel. Want regelmatig trekt het SP
Kamerlid aan de bel, om de onacceptabele 
toestand van zorgbehoevende bejaarden aan 
de kaak te stellen. Zo maande zij minister 
Borst al tot het nemen van maatregelen inza
ke de stopwatchzorg, de ellenlange wacht
lijsten in de thuiszorg, de onvoldoende aan
dacht die ouderen in verpleeg- en verzor
gingshuizen krijgen, en de zorgabonnemen
ten waarmee slimme verzekeraars bejaarden 
proberen te laten betalen voor zorg waarop 
ze - op basis van de AWBZ-premies - so
wieso al recht hebben. 
Tijdens een van haar werkbezoeken zag ze 
dat een thuiszorgmedewerker een cliënte, na 
die verzorgd te hebben, voor eigen veilig
heid opsloot in haar woning. 'Dement als 
die mevrouw was, wist ze toch donders goed 
wat er gebeurde,' vertelt Kant. 'Huilend en 
schreeuwend bonkte ze op de voordeur, als
maar roepend: Ik wil eruit! Laat me eruit!' 
De Kamer noemde het 'een incident' en 
maakte er verder weinig woorden aan vuil. 
Kant wilde echter weleens weten of deze 
mevrouw écht de enige was clie als gevange
ne in haar eigen huis moest leven en startte 
een onderzoek. RIAGG's, verpleeghuizen 
en GGZ-instellingen werden opgeroepen 
hun ervaringen met wachtlijstproblemen 
door te geven. De resultaten, gebundeld in 
het rapport Onaanvaardbaar en geen uitzon
dering, zijn ronduit schokkend. 
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Het aantal 
bejaarden dat 
maandelijks 
overlijdt door 
gebrek aan 
adequate zorg is 
niet te tellen 

Meer dan achtduizend ouderen wachten op 
een plaats in een verpleeghuis. Als er alleen 
sprake is van lichamelijke klachten, duurt 
dat gemiddeld zeven weken. Demente be
jaarden kijken tegen een wachttijd van 
meer dan achttien weken aan. Sommige 
verpleeghuizen spreken zelfs van acht à 
negen maanden. Voor bijna de helft van al 
deze ouderen is de situatie zo nijpend dat 
ze niet langer kunnen wachten. Familie en 
vrienden die de zorg maar op zich hebben 
genomen, vallen weg door overlijden of 
raken door hun veel te zware taak gewoon 
opgebrand. Ook bij de thuiszorginstellin
gen - die eveneens karnpen met te veel pa
tiënten en te weinig tijd - ontbreken dik
wijls de middelen om voldoende hulp te 
bieden. Met als gevolg, dat ouderen vaak 
verward, verwaarloosd en vervuild moeten 
wachten tot er een bed in een verpleeghuis 
vrijkomt. Áls ze dat al halen. Het aantal 
bejaarden dat maandelijks overlijdt door 
gebrek aan adequate zorg, is niet te tellen, 
zegt Tinus de Ruyter ( elivisie-directeur van 

de psychiatrische instelling Bavo, in het 
Rotterdams Dagblad). Niet alleen degenen 
die van elke hulp verstoken zijn sterven, 
ook ouderen die door familie worden ver· 
zorgd lopen risico op een voortijdig einde. 
De Ruyter: 'De familie kan van alles doen, 
maar het zijn geen deskundigen. Mensen 
sterven door ondervoeding en verdorsting. 
Vooral dat laatste is een vreselijke dood.' 
Landelijk gezien gaan jaarlijks zo'n vijf- à 
zesduizend ouderen dood vóór ze de top 
van de wachtlijst bereiken en het aantal 
slachtoffers neemt elk jaar toe. Het kan niet 
anders of de langer wordende wachttijden 
spelen hierin een rol.' 
Agnes Kant: 'Die lijsten konden zo lang 
worden, omdat ongeveer tien jaar geleden 
het beleid erop gericht was ouderen zolang 
mogelijk thuis te laten wonen. Daar is op 
zich niks mis mee, als clie thuiszorg maar 
geïntensiveerd wordt. En dat is onvoldoende 
gebeurd. Bovenetien werd in het kader van 
dit beleid het aantal verpleeghuisbedden 
verminderd. Een enorme denkfout. Want 
nieuw beleid of niet, vroeg of laat moeten 
die ouderen toch worden opgenomen. Je 
stelt alleen het moment uit.' 

Niet alleen ouderen die van elke hulp 
verstoken zijn sterven vroegtijdig, ook zij 
die door familie worden verzorgd lopen 
dat risico. 'De familie kan van alles 
doen, maar het zijn geen deskundigen.' 
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Vorige week vertelde meneer D. , 
echtgenoot van een dementerende 
vrouw, in tranen dat hij haar af en 
toe slaat. Uit pure onmacht. Omdat 
hij de hele situatie niet meer aan
kan. Hij schaamt zich vreselijk, 
want slaan is in hun huwelijk nooit 
voorgekomen. Toch kan ik deze 
vrouw niet direct opnemen, want 
alle bedden liggen vol. De cynische 
werkelijkheid is dat ik moet wach
ten tot er iemand doodgaat in ons 
verpleeghuis voor ik deze vrouw 
kan opnemen.' 
(Een medewerker van een verpleeg
huis) 

Ook komt het voor dat ouderen in de thuis
situatie regelrecht gevaar lopen. 

Mevrouw Y. is 92 jaar en bewoont 
een oud flatje in het centrum van 
Groningen. Ze is nooit getrouwd 
geweest en heeft geen kinderen. 
Haar enige contact is met een nicht. 
Mevrouw is al enige jaren dement. 
Ze is zo gedesoriënteerd, dat ze 
regelmatig verdwaalt en door de 
politie moet wordel'! thuisgebracht. 
Ook koopt ze, door haar vergeet
achtigheid, vaak voedingsmiddelen 
die ze allang heeft. Daardoor puilt 
de koelkast uit van bedorven etens
waar. Thuiszorg en haar nicht be
sluiten de vrouw, in afwachting van 
opname, op te sluiten in haar flat. 
Niet alleen vanwege het dolen en 
dwalen, wat vooral bij vrieskou erg 
gevaarlijk is, maar ook omdat de 
straat waarin ze woont een actief 
uitgaanscentrum is met veel vanda
lisme. Ongure types zijn al eens 
onder valse voorwendselen haar 
huis binnengedrongen. 

In de commissie 
gezondheidszorg 
ondervindt Agnes 
Kant niets dan 
tegenwerking 

Verward, verwaarloosd 
en vervuild 

Agnes Kant kent 

als geen ander 
Kamerlid de 
situatie uit de 
praktijk. Dat 
wordt haar door 
de collega-parle
mentariërs ech

ter niet altijd in 
dank afgeno

men ... 

De demente 'ouderen van mevrouw 
Kant' zijn de ouderen van ons allemaal 

Is de situatie écht onaanvaardbaar, dan kan effectief besteed kan worden zijn we een 
er een rechterlijke machtiging worden uitge- hele tijd verder,' zegt Kant. 'Voor die men-
sproken om mensen tegen hun wil te laten sen moet nu een oplossing komen.' Kant 
opnemen. In de praktijk worden dergelijke pleit voor een extra fonds waarmee direct de 
procedures vaak niet of te laat in gang gezet, ergste nood geledigd kan worden. In de 
vanuit het besef dat er toch_ge_en..bed . .he.::.. _ cormrusste gezondheidszorg ondervond 
schikbaar is. Een vervelend bijverschijnsel Kant echter niets dan tegenwerking. 'Me-
is, dat het bij gedwongen opname altijd gaat vrouw Kant moet het weer eens van voor-
om iemand die niet op de wachtlijst staat. beelden hebben,' bitste PvdA-woordvoerder 
Omdat de persoon weigert opgenomen te Khadija Arib. In niet mis te verstane be-
worden, is de indicatie namelijk nooit afge- woordingen beschuldigde zij Kant er zelfs 
rond. Wordt een rechterlijke machtiging af- van de bejaarden te gebruiken om het SP-
gegeven en is er een bed vrij, dan passeert de gedachtengoed erdoor te drukken. 'Ik be-
patiënt de hele wachtlijst. grijp best dat u het niet leuk vindt dat ik de 

De echtgenoot van een dementeren
de vrouw doet een zelfmoordpoging, 
nadat hij maandenlang alleen de 
zorg voor haar heeft moeten dra
gen. De kinderen werken allemaal 
en kunnen niet voldoende hulp 
bieden. Na opname van vader 
neemt een zoon zijn moeder in huis. 
De wachttijd duurt echter zo lang, 
dat schoondochter dreigt in te stor
ten. Als de familie de vrouw op een 
keer niet meer afhaalt bij de dagbe
handeling, komt de lang verwachte 
opname erdoor. 

Staatssecretaris Vliegenthart erkent de pro
blematiek en heeft extra geld toegezegd om 
de wachtlijsten weg te werken. 'Dat is ont
zettend hard nodig, maar voordat dat geld 
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vinger op de zere plek leg,' vuurde Kant 
vaardig terug. 'Tenslotte heeft het onder het 
bewind van onder meer uw partij tot derge
lijke schrijnende situaties kunnen komen!' 
Ook de oppositie liet het afweten. CDA' er 
Siem Buijs noemde het rapport ('Onaan
vaardbaar en geen uitzondering') te veel sig
nalerend en te weinig oplossend. 'Nogal 
goedkoop, vind ik.' GroenLinks-parlemen
t~iër Corrie Hermann beperkte zich ge
woontegetrouw tot gemeenplaatsen. 'Wat 
nou geen oplossingen?' protesteert Kant. 'Ik 
heb toch duidelijk aangegeven dat de regio's 
met het extra geld de individuele situatie van 
mensen kunnen bekijken en zonodig met 
onorthodoxe oplossingen kunnen komen. 
Plaats maar ergens een bed bij , waar het ei-
genlijk niet kan. Regel een nachtoppas als 
iemand niet alleen kan blijven. Of breek het 
fonds aan om een legertje extra thuiszorgers 
naar die ouderen te sturen. Desnoods men
sen met een stoomcursus. Het zijn noodgre
pen, maar echt noodzakelijk.' • 
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'Ommuurde Tuin' 

Herintroductie van de 'oerboom' 

De elementen 'vuur' ... 

uns 

10 

... en 'lucht' 

en aars ~~~:~;~~i:: ::sis e1genhJk maar een 
saaie verzameling 

en 
dennen, die keurig op gelijke 
afstand van elkaar staan te 
wachten tot ze verwerkt worden tot 
plank of lucifers. Dat moet anders, 
vond de Osse gemeenteraad en 
besloot het bos terug te geven aan 

de natuur. Maar niet voordat een elftal 
kunstenaars hun visie op bosomvorming op 
locatie mochten weergeven. Het resultaat is een 
kunstroute, waarvan de werken mettertijd door 
het bos zelf overwoekerd en verteerd worden. 
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'Een nieuw Jaargetijde' 

Behalve weinig inspirerend is de Maashorst 
als productiebos nauwelijks rendabel. In 
vroeger tijden dienden de bomen als stutten 
voor de mijngangen van Zuid-Limburg. Met 
de sluiting van de mijnen verviel de nood
zaak om de dennen - clie in de Nederlandse 
bossen niet eens thuishoren - te handhaven. 
De Maashorst moet weer teruggegeven wor
den aan de natuur, vindt de Osse wethouder, 
SP' er Jules Iding. Daarom wordt het bos in 
de komende jaren omgevormd tot het na
tuurbos dat het ooit was. 
Voor een deel gebeurt dat kunstmatig. Door 
open plekken in het bos te maken, zoals die 
in de 'oersituatie' door stormen of grote gra
zers ontstonden. Bomen worden omgetrok
ken, afgebroken en afgezaagd en blijven lig
gen op de plaats waar ze geveld zijn. Het 
dode hout en de open en beschutte plekken 
creëren situaties die thuishoren in het oor-

spronkelijke bos-ecosysteem. Ze bieden 
leefruimte aan schimmels en insecten en 
zorgen voor schuil- en nestgelegenheid voor 
vogels, reptielen en kleine zoogdieren. Door 
de open plekken komt er licht in het bos, 
waardoor nieuwe plantensoorten zich kun
nen ontwikkelen: bosweiden, kruiden- en 
struikenlagen. 
'Wat zouden kunstenaars maken van die 
open plekken?' vroeg Iding zich af, toen hij 
op zijn kaplaarzen door de Maashorst ban
jerde. 'Eigenlijk was het verbouwen van 
voedsel indertijd de eerste motivatie van de 
mens om het natuurbos aan te tasten,' zegt 
Mariëlle Lapidaire, maakster van het werk 
De Volkstuin. 'Op de overgang van maak
naar natuurbos plaats ik het verbouwen van 
voedsel terug in het bos, ter omkering van de 
geschiedenis, als mijlpaal.'_Lapidaire is één 
van de elf selecteerde kunstenaars die hun 
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'De dans van de Bosnimf' 

'Bosomvormlng' volgens kinderen 

gedachten rond bosomvorming gestalte 
mochten geven. 'Normaal wandelen mensen 
en dieren door het bos, nu wandelen de bo
men. De natuur gaat haar eigen gang,' ver
klaart Ruth van der Pol de gedachte achter 
haar Wandelende Bomen. 
Enkele kunstwerken - zoals het mergelste
nen Oer Zaad en Ommuurde Tuin - zijn 
helemaal uit natuurlijke materialen vervaar
digd en zullen op den duur door de natuur 
worden opgenomen. Dans van de Bosnimf 
en de Wandelende Bomen, bevatten metaal 
en zullen in oktober uit het bos worden ver
wijderd. 
Uiteindelijk moet natuurpark de Maashorst 
zich zonder bemoeienis van de mens kunnen 
ontwikkelen. Grote grazers hebben dan de 
rol van de beheerders over genomen en zor
gen voor een gevarieerd en aantrekkelijk 

natuurbos. • 
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Natuur in de knel 
door Betuwelijn 

Dood spoor, kreeg de 
actie als naam die SP

mllieuspeurder (en amfibieën
kenner) Harry Voss voerde 
tegen het NS-plan voor graaf
werkzaamheden in een na
tuurgebied nabij het Gelderse 
Duiven. In de poelen In het 
gebied leven tal van zeldzame 
dieren, waaronder de kamsala
mander. De NS wil er precies 
in de periode waarin de dieren 
hun eitjes leggen aan de slag 
met de aanleg van de Betuwe
lijn. Voss: 'Dat is fataal. Sala
manders en padden hebben 
geen rugzakje om hun eieren 
naar een andere plaats mee te 
nemen.' En dus sloeg Voss 

midden op de toegangsweg 
tot het terrein een tenten
kampje op. 'Niet alleen voor 
de dieren in dit gebied, maar 
ook om duidelijk te maken dat 
de aanleg van de Betuwelijn 
langs het hele traject een 
ramp is voor de natuur.' 
Actie 'Dood spoor' trok veel 
aandacht van de media. En 
ook de NS kwam hals over 
kop naar het actieterrein om 
de verzamelde pers uit te 
leggen dat de aanslag op de 
natuur echt nodig is, omdat 
de gigantische kosten van de 
Betuwelijn anders nog verder 
oplopen. 
Ook uit wetenschappelijk 
hoek klinken gelulden dat de 
Betuwelijn helemaal geen 
voordelen oplevert voor het 

milieu. RIVM-onderzoeker Van 
Wee zei dit onlangs in de 
Volkskrant. Hij zet hiermee 
het RIVM-onderzoek dat het 
tegendeel beweerde en dat 
door het kabinet altijd als 
argument werd aangevoerd 
de lijn erdoor te drukken, op 
losse schroeven. De Kamerle- ~ 
den Poppe (SP) en Van der 3: :; 
Steenhoven (Groenlinks) ~ 

hebben inmiddels Kamervra
gen gesteld over de zaak van 
de kamsalamander. Ook zal 
Poppe een verzoek indienen 
bij de Rekenkamer om een 
onderzoek In te stellen naar 
de kosten-batenverhouding 
van de aanleg, nu de milieu
baten verdampt blijken. Tot 
die tijd, vindt Poppe, moet de 
Betuwelijn In de Ijskast. 

Verstandelijk 
gehandicapte 

jongeren eisen 
zinvolle 

dagbesteding 

M eer dan 250 verstandelijk 
gehandicapte schoolver

laters demonstreerden op 15 
juni samen met ouders, leer
krachten en het actiecomité 
'Thuiszitten Taboe' op het 
Plein bij de Tweede Kamer 
voor een menswaardig bestaan 
na hun schooltijd. Tijdens de 
actie hekelde SP-Kamerlid 
Agnes Kant (die het initiatief 
nam voor het actiecomité) het 
ontbreken van dagopvang voor 
verstandelijk gehandicapte 
schoolverlaters. Directeur Pen
nekamp van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport nam ruim 2000 handteke
ningen voor meer opvangmoge
lijkheden in ontvangst, plus een 
zwartboek met schrijnende 
ervaringen van scholen uit het 
hele land. Yvon Wienk van het 
comité 'Thuiszitten Taboe': 
'Veel verstandelijk gehandicap
ten vallen in een gat als hun 
ouders niet genoeg geld hebben 
voor dagopvang. Hun rest 
slechts thuiszitten en ze komen 
in een maatschappelijk isole
ment. En hun ouders zij n lang 
niet altijd in staat om ze te 
verzorgen. Dat is natuurlijk een 
totaal onacceptabele situatie.' 
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Doorbraak na negen maanden actie en 53.000 'rode kaarten': 
IKEA schakelt accountants in bij controle kinderarbeid! 

Meubelgigant IKEA gaat, 

na maandenlang doel
wit te zijn geweest van SP

acties, externe accountants 
Inschakelen bij de controle 

van kinderarbeid in het pro

ductieproces. Dat zegde di

recteur Bart Karis van IKEA 
op 7 juli toe in een overleg 

met een SP-delegatie. 

Sinds de uitzending in oktober 

'98 van een onthutsende tv
documentaire over het gebruik 

van kinderarbeid bij IKEA, 

heeft de SP daar actie tegen 

gevoerd. Bijna wekelijks werd 
er gepost bij alle acht vesti

gingen van het bedrijf. Ruim 

75.000 IKEA-klanten steun-

den de actie: eerst door een 

waarschuwende gele kaart in 

te vullen, later door met een 
rode kaart te vertellen dat ze 

geen tapijten uit India meer 

kopen. Doel van de actie was 

IKEA zo ver te krijgen dat ze 

betere garantles tegen kinder

arbeid afgeeft dan de woorden 
van de eigen controleurs. En 

dat gebeurt nu. 

Een gerenommeerd. accoun

tantskantoor zal de controles 

checken van IKEA en van de 

onafhankelijke bureau.s die 
ook ingeschakeld worden. 

Bovendien geeft IKEA haar 
klanten het recht spullen te 

Honderden winkeldagen postten de actievoerders bij IKEA 

rullen als onverhoopt blijkt 

dat ze door kinderhanden 
gemaakt zijn. 

SP-secretaris Tiny Kox Is heel 

tevreden met het bereikte 

akkoord. 'Het is heel positief 

dat IKEA nu m~t ons op één 

lijn zit over kinderarbeid. De 

toezeggingen bieden de ga

rantie waar wij al die tijd om 

gevraagd hebben en onder

strepen het succes van onze 

acties. WIJ zullen nu IKEA ten 

voorbeeld stellen aan andere 

bedrijven die veel artikelen 

uit de Derde Wereldlanden 

betrekken.' Om de geboorte 

van de bijzondere overeen

komst met IKEA na negen 

maanden campagne te vie

ren, hebben SP'ers op zater

dag 10 juni beschuit met 

muisjes uitgedeeld aan de 

klanten bij alle IKEA-winkels. 

Onze bus moet terug 

Niemand achter de geraniums! 

Brabants statenlid en 

Roosendaals raadslid Hu go 

Polderman heeft de bevolking 

van Roosendaal opgeroepen om 

massaal in protest te komen 

tegen de nieuwe dienstregeling 
van het bus vervoer. M et name 

oudere passagiers zij n de dupe 

van de doorgevoerde aanpassin

gen: de afstand naar een bushal

te i n sommige wijken veel te 

groot geworden. Ook in wijken 

waar veel ouderen wonen. 

Buschauffeurs en bejaarden 

voerden al eerder actie tegen de 

nieuwe busroutes en ook in de 

gemeenteraad werd er fel over 

gedebatteerd. Een SP-motie om 

de dienstregeling weer terug te 
draaien werd door een raads

meerderheid verworpen, waar

na de gemeente klagende bus

reizigers simpelweg naar de 

provincie doorverwees. De SP 

startte daarop de verspreiding 

van 20.000 protestkaarten met 

de eis Onze bus moet terug, om 

Gedeputeerde Staten van Bra

bant onder druk te zetten. 

M et geraniums voor de 

raadsleden en 1200 pro

testhandtekeningen ondersteun

de de Nieuwegeinse SP haar 

verzet tegen de voorgenomen 

bezuinigingen op de WVG

vervoersvergoedingen. 

Bij de actie 'Niemand achter de 

geraniums' was uitstekend 

amengewerkt met de Belan

genvereniging Gehandicapten 

en Arbeidsongeschikten. De 

raadsleden lieten zich echter 

niet vermurwen: de korting op 

de voorzieningen werd wel 

doorgevoerd. In Alkmaar loopt 

een SP-actie tegen de verslech

tering van de gehandicapten

voorzieningen nog. Alkmaar 

wil de persoonlij ke vervoers

voorziening afschaffen en fors 

bezuinigen op het budget voor 

wooingaanpassing. 'M aak van 

de W V G geen doekje voor het 
bloeden,' waarschuwt de Alk

maarse SP in de protestfolder 

die ze op grote schaal ver

spreidde. 
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DURE ADVIESBUREAUS 

zijn helemaal niet nodig 

om de bevolking bij ge
meentelijke projecten te 

betrekken. Dat bewees 

de SP-afdeling in De Bilt 

met een enquête over de 
mogelijke verplaatsing 

van de sporthal en een 

school om een winkelcen

trum uit te breiden. Drie

kwart van de geënquête

erden vindt de verkassing 

van de sporthal omver

standig en nog meer men

sen zijn tegen verplaat

sing van de school. 

PRESTIGE-VERSPILLING 

noemt de SP afdeling 

Alkmaar de bouw van een 

peperduur stadskantoor. 

Bovendien niet te rijmen 

met de bezuinigingen op 

bibliotheken en voorzie

ningen voor jongeren en 

gehandicapten. De SP 

roept de bevolking op met 

een protestkaart tegen 

het prestigieuze stads

kantoor te protesteren. 

VEILIGE 30 KILOMETER· 
zones in de woonwijken 

en in de Dorpsstraat 

staan al een jaar op het 

programma van de ge

meente Langedijk. Maar 

ze zijn er nog steeds niet. 

Anita Schreuder van de 

SP aldaar bood de burge

meester een lappendeken 

van 650 handtekeningen 

voor spoedige instelling 

van zulke zones aan. 

OOK IN ERMELO WEZEN 
kinderen de wethouder op 

de noodzaak van 30 kilo

meterzones in hun wijk. 

Met ruim 200 zelfgemaak

te tekeningen lieten zij 

hem zien hoe een ver

keersveilige buurt er uit 

moet zien . De actie was 
een initiatief van de plaat

selijke SP-afdeling. 
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Met bijna alles wat hij doet baart hij opzien. 

Zijn felle, gepassioneerde inzet voor dak

lozen, vluchtelingen, drugsverslaafden, pros

tituees, werklozen en illegalen maakte hem 

wijd en zijd bekend en geliefd. Maar niet min· 

der omstreden. Dominee Hans Visser is nooit 

bang geweest voor de confrontatie. 'Ik kies 

graag de radicale weg. De problemen die het 

soms oplevert heb ik er graag voor over.' 

maar naar Turkije moest vertrekken, of lid 

moest worden van de communistische par
tij. Dat soort flauwekuL Tijdens een bijeen
komst in Schiedam over het RSV-drama riep 
ik: God pikt dit niet. Daar heb ik enorm voor 
op mijn lazer gehad van collega's. Ze zeiden 
dat ik dat niet had mogen zeggen en dat het 
theologisch onverantwoord was. Maar ik sta 
er nog altijd achter en ik zou het ook nu nog 
zeggen. Het was toen gewoon niet vanzelf
sprêkend dat de kerk zich bemoeide met po
litieke vraagstukken, met armoede en onge
lijkheid. Ik heb veel moeten uitleggen, maar 
de afgelopen twintig jaar heeft de kerk op 
die punten wel vooruitgang geboekt Niet 
alleen door mij; ook veel collega's hebben 
zich ervoor ingezet De kerk heeft nu positie 
ingenomen ten gunste van de armen. Ook 
binnen de rechterflank van de kerk, waar 

Dominee Hans 

'De kerk moet ook de straat 
opgaan om een vuist te maken' 

Dominee Hans VIsser (57) Is een 
ongewone dominee In een ongewone 
kerk. HIJ veranderde de Rotterdamse 
Pauluskerk In een toevluchtsoord 
voor mensen die op de rand van de 
afgrond balanceren. Het beruchte 
project Perron Nul maakte van de 
drugsproblematiek In een grote stad 
jarenlang voorpaginanieuws. Met zijn 
actles voor de kansarmen, zijn krach
tige uitspraken en zijn boeken en 
artikelen geeft hiJ telkens een opzien
barende visie op kerk en samenleving. 
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'Toen ik twintig jaar 
geleden naar Rotterdam 
kwam, moest de kerk 
enorm aan mij wennen. 

Omdat ik dingen deed die tot dan toe hoogst 
ongebruikelijk, ongewoon en ongepast in 
een godshuis waren. Ik startte in de Paulus
kerk het Diaconaal Centrum, een opvang
centrum voor mensen in nood, randgroepen 
en buitenlanders en ik steunde de haven
arbeiders tijdens de grote havenstaking van 
1979. Dat sloeg in de kerk in als een bom. 
Stakers werden gezien als een stelletje anar
chisten. Er werd destijds zelfs gezegd dat ik 
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men zich vroeger met hand en tand tegen de 
politiek verzette. 
In 1987 richtte ik voor de thuisloze drugge
bruikers Perron Nul op. Je moet je voorstel
len dat er in die tijd een geweldige drugs
overlast was bij het station van Rotterdam. 
Perron Nul hield de gebruikers uit de sta
tionshal en -restau:ratie en de NS was er na 
een tijdje heel tevreden over. De eerste jaren 
liep het project goed; het was kleinschalig, 
overzichtelijk en het zette zoden aan de dijk. 
Men heeft wel eens gezegd dat Perron Nul 
aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. 
Het enthousiasme was zo groot, dat het aan
tal bezoekers enorm toenam. Overbevolking 
werd het grote probleem. In 1992 heeft een 
groep mariniers een grote kloppartij veroor
zaakt Ook de taxichauffeu:rs verklaarden 
ons de oorlog. H~t liep allemaal ontzettend 
uit de hand. Ik vroeg bu:rgemeester Peper om 
aanvullende maatregelen tegen de uitwassen 
van Perron NuL Die kreeg ik niet, de verloe
dering zette door. Peper luistérde liever naar 
het bedrijfsleven; hij wilde gewoon van Per-
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ron Nul af. Achter mijn rug om werkte hij 
regelrecht naar de sluiting van Perron Nul 
toe. Peper heeft me anderhalf jaar belazerd. 
Hij is een onbetrouwbaar bestuurder, een 
ander woord heb ik niet voor die man. Ik zei 
hem nog dat je Perron N ui niet kunt sluiten 
zonder alternatief. Hij deed het toch. In 
1994 werd Perron Nul opgedoekt. Ja, en 
toen kwam de chaos over Rotterdam waar
voor ik gewaarschuwd had. Vraag niet wat 
dát gekost heeft. Het is een schande. Peper 
heeft door zijn eigen wanbeleid miljoenen 
verkwist en toch kan hij rustig in de politiek 
blijven doorstromen. Als je maar genoeg 
vriendjes hebt en een grote bek dan kun je 
floreren in de politiek. Sommige politici zou 
ik wel eens willen vragen: Waar draait het 
nou eigenlijk om? Om jouw carrière of om 
het landsbelang? 
In mijn werk is de dialoog heel belangrijk, 
geweld wijs ik af. Een kerk wordt uiteinde
lijk afgerekend op basis van wat Jezus aan 
inspiratie aan de mensheid heeft gegeven. In 
Jezus ' leven heeft gewelddadigheid geen be
langrijke rol gespeeld. Hij heeft in een tem
pel wel eens een tafeltje omgegooid; hij was 
niet een of andere softie. Maar hij heeft er 
altijd voor gekozen om kwaad met goed te 
beantwoorden. Je moet dan ook als kerk 
proberen om in die geest te blijven hande
len. Voor mijn werk ben ik bijvoorbeeld de 
dialoog aangegaan met druggebruikers en 
dat heeft tot veel goeds geleid. Dat wil niet 
zeggen dat ik alles · pikte wat ze deden en 
dachten, maar er is een goede verstandhou
ding ontstaan. Ook met illegalen, buitenlan
ders en mensen van andere godsdiensten en 
culturen. Ik heb altijd gezegd: een kerk moet 
open zijn voor en in gesprek komen met alle 
mensen van de samenleving. Ja, die visie 
kan wel eens conflicten opleveren. Ik sprak 
ooit eens een paar goede woorden uit over 
pedofielen die verantwoordelijk willen om
gaan met hun leven. Zwaar onderwerp en 
bijna niet uit te leggen. Vonden collega's een 
schande. Maar als je kinderen wilt bescher
men, dan moet je met pedofielen aan de slag 
om ze te leren hoe ze met kinderen moeten 
omgaan. Als je alleen maar zegt dat het 
schurken zijn en ze vervolgens opsluit, dan 
begint de ellende pas goed. Dát is de dialoog 
met de samenleving. Als je de dialoog niet 
voert, dan schop je mensen aan de kant en 
die gaan dan later weer rare dingen doen. 
Een kerk is er voor iedereen. In de Paulus
kerk komen ook mensen die niet gelovig 
zijn. De kerk is een sociale beweging in de 
amenleving en geeft aandacht aan de in

richting van een stad, de opbouw van de sa
menleving, de voortgang van techniek, we
tenschap en kunst, de zorg voor de armen 
etcetera. Dat betekent ook dialoog met de 

politiek. De kerk is géén politieke partij maar doet wel aan 
politiek. Ze zal opkomen voor de belangen van de 
mensen. Daarvoor kan de kerk wisselende coali
ties vormen met politieke partijen; soms zul je 
de ene partij wat meer bijvallen dan de an
dere. Maar de kerk moet zich niet aan een 
partij binden en dat is ook de reden 
waarom ik nooit lid ben geworden van 
een politieke partij. Ik wil altijd mijn 
handen vrij houden. 
Politiek draait om de inrichting van 
de samenleving. En geloof is niet 
alleen een kwestie van geest, ge
voel en ziel. Het geloof moet tot 
uitdrukking gebracht worden 
in de politiek. Als de kerk een 
sociale beweging wil zijn, dan 
zal ze naar de politiek moe
ten gaan om te zeggen: Jon
gens, hier ligt een stuk ver
antwoordelijkheid voor jul
lie.' Laat de politiek het dan 
afweten, dan moet de kerk 
in actie komen en een ei
gen plan trekken. En zeker 
niet het bijltje erbij neer 
gooien. 
Het belang van de natio
nale staat neemt af. De 
globale economie is 
in de wereld een ei
gen macht geworden. 
Belangrijke beslissin
gen worden genomen op 
Wallstreet en zo. Alles 
gaat om geld maken. Er zijn 
er natuurlijk velen die daarvan 
profiteren, maar we weten ook dat 
er in de wereld door de globale eco
nomie uitstoot plaatsvindt. Er wor
den complete landen, volkeren en we
relddelen uitgestoten. Afrika is daar 
een voorbeeld van . Daarnaast worden 
ook grote groepen mensen in westerse 
metropolen de dupe. De reactie daarop is 
dat er in de wereld steeds meer mensen 
hun toevlucht gaan nemen in nationalisme, 
fundamentalisme en criminaliteit. Dat zijn le
vensgevaarlijke ontwikkelingen die je niet moet 
onderschatten. Globale economie is prima, maar 
je moet zorgen dat de uitstoot afneemt. Er moeten 
meer mensen profiteren. Het kan gewoon niet zo zijn 
dat de een zich mateloos zit te verrijken en de ander 
tegelijkertijd zit te verrekken. Als Paars vasthoudt aan be
paalde vormen van beleid die in dat kader onacceptabel zijn, 
dan moet de kerk daartegen te keer gaan. De kerk zegt door
gaans: ja, maar we doen al veel: we hebben een wereldwinkel en 
we zijn ook tegen armoede en we hebben een 
brief gestuurd naar het kabinet. Ik heb altijd 
gekozen voor de wat radicalere oplossing. Ik 
zeg dan: Da's allemaal mooi, maar je moet 
ook de straat op om een vuist te maken. 
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Het dioxine- c ~ schandaal trekt 
een vettig, 

~ [ . 
smer1g spoor . .. 
naar Nederland I I 

J 

De dioxine-affaire die drie maanden geleden in Bel· 
gië aan het licht kwam, heeft het nodige stof doen 
opwaaien. In paniek werden massa's Belgische kip
pen en eieren uit de handel genomen en een aantal 
Belgische bedrijven kreeg de zwartepiet toegescho
ven, wegens vermeend gesjoemel met vetten voor 
mengvoedergrondstoffen. Maar intussen komt Ne
derland steeds duidelijker naar voren als de motor 
van de obscure Europese vethandel. 'Het is hier een 
ongelooflijke bende,' zegt SP-milieuspeurder Harry 
Voss. Een kijkje achter de schermen van een twijfel· 
achtige branche. 

Mei 1997. SP-Kamerlid Remi Poppe stelt 
vragen aan minister Van Aartsen (Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij) over de 
gang van zaken bij vetsmelterij Smilde in 
Heerenveen. Volgens de commerciële zen
der RTL5 verwerkt dit bedrijf 'het meest 
smerige dierlijke afval in onder andere 
frituurvet en boter' . Poppe wil onder meer 
weten waarom de overheid niet ingrijpt. Van 
Aartsen antwoordt dat de productie van 
vetten voor menselijke consumptie bij dit 
bedrijf al in 1995 gestaakt is en dat er nog 
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sporadisch opslag van dergelijke vetten 
plaatsvindt. Smilde zou slechts vetten voor 
dierlijke consumptie verwerken. 'En dat 
heeft de Rijksdienst voor de Keuring van 
Vee en Vlees (RVV) voldoende onder con
trole,' aldus de minister. 
November 1997. Opnieuw uit Remi Poppe 
bij Van Aartsen zijn bezorgdheid over het 
gebrekkige toezicht op vetsmelter Smilde. 
Ditmaal gaat het om export van verdachte 
vetten naar Groot-Brittannië. Ook nu ziet de 
minister geen reden tot ongerustheid; de 
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Harry Voss ( 4 7) is de 
parate SP-eenheid in 
het veld. Hij speurt 

naar wantoestanden 

in natuur en milieu 
en pakt die aan met 
SP-MilieuAiarmteam 

en Kamerfractie. 

vetproductie staat immers 'onder permanent 
toezicht van de RVV'. 
Maart 1999. In België liggen plotseling 
massa's kippen met de snavel omhoog. On
derzoek wijst uit dat de dieren voeding met 
hoge dioxine-concentraties gegeten hebben. 
De Europese commissaris van Landbouw 
Fischler laat met spoed Belgische kippen en 
eieren uit de supermarktrekken halen. Het 
dioxine-schandaal is geboren. Maar al snel 
blijkt dat het zich niet tot België beperkt. 
Steeds duidelijker begint zich een vettig 
spoor naar Nederland af te tekenen. Zo 
wordt in een Duitse supermarkt een uit Ne
derland afkomstige soepkip ontdekt, die stijf 
staat van de dioxinen. In juni doet de gepen
sioneerde hoogleraar in diervoeding Wil
helm Harttiel in het Duitse weekblad Der 
Spiegel een boekje open over de werkwijze 
van de Nederlandse vetbranche. Hij had ge
zien dat bij vetsmelterij Vierhouten BV in 
het Gelderse Ermelo oud vet met verpak
king en al omgesmolten werd. En hoe later 
indien mogelijk de half gesmolten plastic 
verpakkingsresten uit het smeltbassin wer
den gehengeld. 

'Het Is schandalig dat dit 
allemaal zomaar kan, want je 

praat toch over een onderdeel van 
onze voedselketen' 

Naar aanleiding van die verontrustende be
richten nam SP-milieuspeurder Harry Voss 
onlangs poolshoogte bij een groot aantal be
drijven in de 'vettige' branche. Hij kwam er 
heel wat viezigheid tegen. Zoals bij de firma 
Bouwens in Goor, waar slachtafval van een 
kippenslachterij wordt omgekookt tot vet 
voor mengvoeders. 'Ik ontdekte dat het 
slachtafval gewoon in een open aanhanger
tje wordt vervoerd,' vertelt Voss. 'Het bloed 
droop overal langs de aanhanger op de 
grond. Tot ver in de omtrek stonk het ver
schrikkelijk. Van hygiëne is geen enkele 
sprake.' 
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Voss nam ook een kijkje bij de smeltbassins 
van Vierhouten Vet BV. Vierhouten is een 
kleine vetsmelter in Ermelo. Het bedrijf 
handelt tevens in houten pallets. Er is dan 
ook een dikke muur van pallets rondom het 
bedrijfsterrein opgetrokken. Directeur Ba
rend Vierhouten noemt zijn bedrijf 'de num
mer één.' 
'Kan kloppen,' zegt Harry Voss, 'want wat ik 

'Vet goud' is een 

lucratieve business, 

dus zitten handelaren 

niet op pottenkijkers 

te wachten 

daar zag sloeg helemáál alles. De vetsmelte
rij was een vreselijk zooitje. Overal slinger
de troep rond. De inrichting en de machines 
zaten onder de roest en de vettige drab. Ook 
lag de vloer bezaaid met zaagsel. En het 
stinkt er enorm; de Gelderse milieufederatie 
heeft daar al vaker over geklaagd. Boven
dien heeft de provincie Gelderland vastge
steld dat er rondom het gebouw veel te hoge 
concentraties zwaar giftige stoffen in de 
lucht hangen. Dat komt door de verwerking 
van lijmresten op de pallets. Moetje nagaan, 
de deuren naar de vetsmelterij staan de god
ganse dag wagenwijd open. Als je dan ook 
nog weet, dat er bij Vierhouten de laatste ja
ren al twaalf keer brand is uitgebroken, hoef 
je het niet eens meer over de kwaliteit van 
het vet te hebben.' 
Tegenover een verslaggever van het 
Utrechts Nieuwsblad liet directeur Barend 
Vierhouten van Vierhouten BV zich recente
lijk ontvallen, dat 'er best wel eens een pal
let hout in het vet terecht zal komen' . Giftige 
stoffen in de lucht vond Vierhouten ook niet 
zo'n probleem: 'Het zijn maar een paar ton 
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per jaar. In Duitsland gaat tot een miljoen 
ton per jaar de lucht in.' Tegen de Tribune 
wil Vierhouten niets kwijt: 'Lees maar wal 
ik tegen de krant gezegd heb.' 
Harry Voss: 'Het is natuurlijk schandalig dal 
dit allemaal zomaar kan . Want je praat toch 
over een onderdeel van onze voedselketen. 
Overheidscontrole op de vetsector is er nau· 
welijks; instanties als de RVV en de AID 
(Algemene Inspectiedienst) doen te weinig 
om de misstanden zichtbaar te maken. Bo
vendien mogen de bedrijven zichzelf con· 
troleren; de overheid laat ze veel te veel hun 
gang gaan. Nou, de kranten staan dus vol 
met waartoe dat kan leiden.' 

De boterresten werden letterlijk 
van de bodem afgeschraapt en per 

vrachtwagen naar Nederland 
getransporteerd 

Een overkoepelende branche-organisatie is 
er niet en het Rijk stelt vooralsnog geen ei· 
sen aan de vetsector. Controle begint pas bij 
de veevoederindustrie. Zodoende heeft geen 
enkele instantie zicht op de vetstro men. Har· 
ry Voss kwam erachter dat de vetbranche dal 
ook liever zo wil houden. 'De jongens in de 
vethandel reageren in de regel uiterst agres
sief op mijn bezoekjes. Zo kreeg ik bij Bou· 
wens in Goor de volle laag van de hogedruk· 
spuit. Drijfnat was ik. En bij Vierhouten zag 
ik plotseling een grote vrachtwagen razend· 
snel op me afkomen. Mijn chauffeur kon hel 
gevaarte nog net ontwijken, anders waren 
we met auto en al tegen een muur geplet. We 
moesten vluchten als opgejaagd wild.' Ba· 
rend Vierhouten kan zich het geval 'niet her· 
inneren'. 
Gezien de vele miljoenen guldens die er 
jaarlijks in de vethandel omgaan is hel 
'begrijpelijk' dat handelaren niet op lastige 
pottenkijkers zitten te wachten. Het is een 
buitengewoon lucratieve business. Jaarlijks 
exporteert Nederland zo' n tweehonderd 
miljoen kilo dierlijk vet, hoofdzakelijk naar 
België, Groot-Brittannië en Duitsland. In to· 
taal is de uitvoer goed voor ruim tweehon· 
derd miljoen gulden op jaarbasis. De waarde 
van de import bedraagt zelfs driehonderd 
miljoen. 
Sinds jaar en dag stropen Nederlandse vel· 
handelaren Europa af om beslag te leggen 
op het 'vette goud'. Naar schatting rijden er 
per jaar twintigduizend vrachtwagens rond, 
om tot diep in Slowakije en Polen oud fri· 
tuurvet te laden. Met bestemming Neder· 
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land. In Duitsland staan de Nederlanders be
kend als de vetkampioenen bij uitstek. Tach
tig procent van het Duitse afval van bakke
rijen en restaurants wordt opgekocht door 
Nederlandse bedrijven. Zo kocht Vierhouten 
BV ooit het vetafval op van een brand in een 
boteropslagloods in Hamburg. De boter
resten werden letterlijk van de bodem afge
schraapt en per vrachtwagen naar ons land 
getransporteerd. Niet vreemd dus dat bij 
sommige Nederlandse vetbedrijven tank
wagens uit alle windstreken van Europa het 
terrein opdraaien. 

'De regering heeft twee jaar 
geleden niets met de 

waarschuwing van de SP gedaan 
en dus heb je de poppen nu aan 

het dansen' 

Die transporten zijn trouwens een verhaal 
op zich. Volgens bij de SP Tweede-Kamer
fractie binnengekomen getuigenverklarin
gen, worden regelmatig afvalvetten naar Ne
derland vervoerd in tankopleggers die op de 
heenweg nog vol chemicaliën zaten. In het 
vakje 'Bestemming' op de vrachtbrief staan 
onder meer vethand~laren in Dronten, Lijn
den en Ermelo. Schoongemaakt worden de 
tanks amper. En áls dat toch gebeurt, dan 
worden de oliën en chemicaliën - die soms 
eenjaar lang aan de binnenkant van de tanks 
aangekoekt zaten - opgekocht door ... vetbe
drijven. 
De samenstelling van het vet dat uiteindelijk 
als grondstof voor veevoeder gebruikt wordt 
is in veel gevallen totaal onduidelijk. Vol
gens de Vlaamse TV zat er bijvoorbeeld 
transformatorolie in het verontreinigde vet 
dat het Belgische schandaal veroorzaakte. 
Toch zijn er wel degelijk bedrijven in de sec
tor die netjes te werk gaan en de kwaliteit 
van de producten bewaken. Maar de contro
les die zij zichzelf opleggen maken hun vet 
een stuk duurder en dus ook minder concur
rerend. Tegen die achtergrond mag je van 
geluk spreken dat sommige veevoederbe
drijven zelf een strenge controle op de aan
geleverde vetten hanteren. Onlangs ver
klaarde een woordvoerder van Cehave 
mengvoeders uit Oss in NRC Handelsblad 
dat het laboratorium van zijn bedrijf soms de 
meest huiveringwekkende stoffen in het vet 
aantreft: zinksulfaat, cadmium en uiteen
lopende bestrijdings- en verdelgingsmidde
len. 
Harry Voss: 'Het dioxine-schandaal is pre-

cies datgene waarvoor de SP twee jaar gele
den waarschuwde. Maar de regering heeft 
alles laten liggen en niets gedaan. En nu heb 
je de poppen dus aan het dansen. Het is zaak 
dat er snel een gesloten wetgeving voor de 
vethandel komt Daarbij is het van wezenlijk 
belang dat de bedrijven door de overheid 
streng gecontroleerd worden, zowel hun 
producten als hun financiën. Die zogenaam-

'Het bloed droop 

overal op de grond, 

tot ver in de 

omtrek stonk het 

verschrikkelijk' 

de eigen controle is een lachertje, dat is nu 
wel gebleken. Er moet een landelijk inspec
tieteam komen dat toeziet op betere en 
gezondere vetstromen. Daarnaast moet de 
import van oud buitenlands vet aan banden 
gelegd worden; het wordt gewoon over veel 
te grote afstanden vervoerd. Bovendien is 
het nauwelijks te controleren. Als je die 
transporten weet te beperken, dan leg je ook 
meteen de dubieuze handel aan banden.' 

Inmiddels is er al wat positiefs te melden . 
De ministeries van Landbouw en Volksge
zondheid hebben namelijk een wettelijke 
dioxine-norm voor vetten vastgesteld. Dat 
gebeurde echter pas, toen er geen Belgische 
kip meer in de supermarktrekken te vinden 
was. Ook is er nieuws op Europees niveau. 
De EU bekritiseerde onlangs de gebrekkige 
Nederlandse controles in de vetbranche. Een 
paar dagen eerder werden echter de nieuwe 
Europese ontwerp-regels voor dierlijke vet
ten bekend: de maximaal .toegestane veront
reiniging van dierlijk vet wordt naar tien 
procent verhoogd ... • 
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Hoe giftig is 
een gifkip? 
Dioxine staat in Van Date omschreven 

als 'het gif tetrachloor-dibenzo-dloxln 

(TCDD), één van de gevaarlijkste chemi-

sche stoffen.' De hoeveelheld dioxinen in 

voedsel wordt per gram vet gerekend, 

omdat de stof In vet een chemische 

verbinding aangaat. Als verontreinigde 

vetten met elkaar worden gemengd, 

stijgt de dioxine-concentratte schrik-

barend snel. De maximaal toegestane 

concentratie In menselijk voedsel Is In 

Nederland 6 picogram TEQ (6 miljoenste 

van een miljoenste gram toxisch equlva-

lent) per gram vet. Volgens de Land-

bouwuniversiteit Wageningen Is het niet 

uitgesloten dat de gemiddelde Belgische 

gifkip 1000 picogram TEQ per gram vet 

bevatte. 

Dioxine, zegt de Wereldgezondheldsorga-

nisatle (WHO), Is vanaf een bepaalde 

concentratie een gevaarlijk kankerver-

wekkend middel. Het bewijs daarvoor 

werd geleverd, toen In 1976 - biJ een 

ongeluk In een chemische fabriek bij de 

Italiaanse plaats Seveso - grote hoeveel-

heden dioxinen vrijkwamen. Een recent 

wetenschappelijk onderzoek toonde aan, 

dat met name vrouwen in de bewuste 

streek daar ontvankelijk voor waren. Het 

onderzoek kwam van de grond, nadat 

rond Seveso het aantal vrouwelijke kan-

kerslachtoffers aanzienlijk groter bleek 

dan het aantal mannelijke. 
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Felle reacties op doodvonnis Öcalan 

Het uitspreken van de dood 
straf tegen PKK-leider 

Abdullah Öcalan eind vorige 
maand heeft wereldwijd fe lle 
en uiteenlopende reacties te
weeggebracht. Terwijl in Istan
bul vlak na de uitspraak een 
spontaan en uitzinnig feest 
uitbrak, gingen Koerden boos 
de straat op. Europese leiders 
hebben Turkije laten weten dat 
voltrekking van de doodstraf 
betekent dat de kans op een 
EU-lidmaatschap zo goed als 
verkeken is. Nog enkele reac
ties: 

• 'Ik hoop dat het vonnis een 
heilzame werking zal hebben 
op het volk.' - Bülent Ecevit, 
premier van Turkije, in de 
Volkskrant. 
• 'Van de internationale poli
tiek verwacht ik weinig. Het 
Westen wil Turkije liever te 
vriend houden, want het heeft 
er zwaarwegende politieke en 
economische belangen. Het 
EU-dreigement stelt niet zo
veel voor, want eventuele 
Turkse toetreding is al op de 
lange baan geschoven. Maar 
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ondertussen liggen er wel 
2000 aanklachten tegen Tur
kije wegens schending van de 
mensenrechten. Het is schrij
nend dat er geen duidelijke 
politieke stell ingname te horen 
is geweest.' -Kees van Dalf
sen, woordvoerder van de 
werkgroep Koerdistan in 
Beeld. 
• 'Gezien de ernst van de 
misdaden en het gevaar voor 
het land moet de verdachte 
hangen. Hij heeft duizenden 
onschuldigen vermoord, ba
by's, kinderen, vrouwen en 
ouden van dagen.'- Turgut 
Okyay, rechter die het vonnis 
tegen Öcalan uitsprak, in de 
Volkskrant. 
• 'Het gaat Turkije niet om 
bestrijding van het terrorisme, 
het land is alleen geïnteres
seerd in het tegenhouden van 
de Koerdische zelfstandigheid. 
Het vonnis tegen Öcalan roept 
een legitieme emotie op in de 
Koerdische gemeenschap. De 
executie moet koste wat het 
kost voorkomen worden.' -
SP-Europarlementariër Erik 
Meijer 

T RIBUNE 

Gebundelde. verkiezingen lossen 
lage opkomst niet op 

Om de jammerlijk lage 
opkomst van de Provin

ciale Statenverkiezingen op te 
krikken, wil het kabi net ze op 
dezelfde dag houden als de 
gemeenteraadsverkiezingen. De 
Mensen zijn 
verkiezingsmoe 
en één in plaats 
van twee keer 
naar het stem
lokaal om een 
knop in te 
drukken zou de opkomst een 
wereld van goed doen. 
Onzin, vindt SP-Kamerlid 
Agnes Kant. 'Mensen blijven 
niet weg omdat ze te vaak 
worden opgeroepen. Provincia
le Staten zegt ze gewoon niets. 
Door verkiezingen te combine-

ren maak je de onduidelijkheid 
alleen maar groter. Dan gaan er 
om te beginnen twee campag
nes door elkaar heen lopen; dan 
is de kans groot dat het een 
grote campagne van landelijke 

kopstukken 
wordt en ko
men zowel de 
provinciale 
thema's als die 
van de ge
meente in de 

verdrukking. Bovendien lossen 
gebundelde verkiezingen niets 
op aan de lage opkomst. Uit 
onderzoek is gebleken dat 
vooral mensen uit lagere 
sociaal-economische klassen 
thuisblijven. Dat probleem 
ondervang je hiermee niet.' 

Steeds meer Rotterdammers 
afhankelijk van liefdadigheid 

I n Rotterdam is een stij
gend aantal gezinnen af

hankelijk van voedselpakket
ten die uitgedeeld worden 
door de kerken. Hun uitke
ring blijkt In combinatie met 
de huur en de andere vaste 
lasten totaal ontoereikend te 
zijn voor het levensonder
houd. Toen twee jaar geleden 
berichten over armoede in de 
wijken Zevenkamp en Om
moord de kop op staken, 
besloten de kerken In actie 
te komen. Met behulp van 
giften en schenkingen lukt 
het enkele tientallen gezin
nen twee keer per maand 
een pakket met voedsel te 
geven plus een envelop met 
vijftig gulden. In de praktijk 
blijkt het veelal om bij
standsmoeders en AOW'ers 
te gaan. 
Volgens een artikel In het 
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Rotterdams Dagblad dreigen 
nu steeds meer gezinnen In 
de havenstad afhankelijk te 
worden van de voedselhulp. 
Ook uit de wijken Alexander· 
polder en Schlebroek ontvan
gen de kerken een steeds 
meer aantal aanvragen voor 
voedselpakketten. Tot over· 
maat van ramp Is de gemeen
te Rotterdam van plan de 
uitkering van gezinnen met 
thuiswonende kinderen vanaf 
21 jaar met 210 gulden te 
verlagen. SP-Kamerlid Jan de 
Wit heeft bij minister De 
Vries van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheld aan de bel 
getrokken over deze veront
rustende ontwikkelingen. 
'De liefdadigheld Is weer 
teruggekeerd In de samen
leving. Het bewijst dat de 
uitkeringen structureel te 
laag zijn,' aldus De Wit. 
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Huursubsidielijn levert 
bellers ruim 5 ton op 

De huursubsidielijn die de SP van 14 
tot en met 18 juni voor de vierde 

keer organiseerde heeft de bellers ruim 
een half miljoen aan subsidie opgele
verd. Op het landelijke telefoonnummer 
kwamen bijna duizend telefoontjes bin
nen die automatisch doorgeschakeld 
werden naar de dichtstbijzijnde van de 
16 informatiecentra die de SP-afdelin
gen opgezet hadden. Met hulp van een 
praktisch computerprogramma kregen 
de bellers vervolgens te horen of en 
hoeveel recht op subsidie ze hebben. 

Uden verbetert 
invalidenfaciliteiten 

na SP-enquête 

De gemeente Uden gaat een groot aan
tal rolstoelonvriendelijke plaatsen 

aanpakken. Ze volgt daarmee de aanbevelin
gen in het SP-rapport 'De gehandicapte 
geparkeerd' . Naar aanleiding van klachten 
hield de SP vorig najaar een enquête onder 
gehandicapten. Uit het rapport, dat onlangs 
aan de 'eigen' wethouder Zeegers werd ~ 
aangeboden, bleek grote ontevredenheid :!2 
over de invalidenparkeerplaatsen, de te steile lil 

~ 
op- en afritten, gebrekkige informatievoor- ~ 

ziening en ontoegankelijke telefooncellen en 
toiletten. Zeegers erkende dat er heel wat te 
verbeteren valt. Binnenkort zal een verkeers
deskundige van de gemeente een rondje 
door het centrum maken, zodat hij de prak-
tijk van de rolstoelers 'aan den lijve' kan 
ondervinden. De problemen zullen stapsge-
wijs opgelost worden. Kleine zaken als hoge 
toepranden worden meteen aangepakt. 

17 Miljoen handtekeningen 
onder Jubilee 2000 

Vertegenwoordigers van Jubilee 2000, 
de wereldwijde campagne voor een 

schuldenvrije millenniumstart van de arm
ste landen, hebben ruim 17 miljoen handte
keningen aangeboden aan de leiders van de 
zeven rijkste industrielanden. Dat gebeurde 
op zaterdag 19 juni in Keulen waar de G7 
op dat moment vergaderde. 35.000 Jubilee
actievoerders uit meer dan 60 landen vorm
den een menselijke keten voor schulden
kwijtschelding van de armste landen. Een 
speciale Jubilee 2000-boot met aan boord 
een internationaal gezelschap uit politiek 
en cultuur voerde de handtekeningen over 
de Rijn aan. 
Het krachtige geluid van Jubilee 2000 liet de 
regeringsleiders niet koud. Ze besloten de 
schuldenlast van de ontwikkelingslanden 
aanzienlijk te verminderen, en ze verruim
den de mogelijkheden voor schuldenkwijt
schelding. Hennie SoW, voorzitter van de 
Nederlandse Jubilee 2000-coalitie, vindt de 
toezeggingen een belangrijke stap in de 
goede richting, maar stelt vast dat de meeste 
schuldenlanden nog steeds veel meer rente 
en aflossing moeten betalen dan ze kunnen 
besteden aan gezondheidszorg en onderwijs. 
'Er is hoop voor de armste landen. Maar we 
zetten de campagne voort. We moeten erop 
toezien, dat het zojuist bereikte akkoord 
handen en voeten krijgt. We zullen de Jubi
lee 2000-coalities in Azië, Latijns-Amerika 
en Afrika ondersteunen met schrijfacties. 
Volgend jaar vindt de G7-top in Japan 
plaats. We zijn van plan om daar opnieuw 
een manifestatie te organiseren.' 

Een peloton Jubilee 2000-fietsers, die van 
Londen naar Keulen fietSten, werden door 
de SP in Rotterdam hartelijk ontvangen. 
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DE WOORDEli 
UIT DE I~lOliD 

Eduardo Galeano schrijver 

'Als een bedrelging voor de buurlan
den voldoende reden Is voor gewa
pend Ingrijpen, moet Amerika meteen 
zichzelf bombarderen. De Amerikanen 
bezitten de helft van alle nucleaire, 
chemische en blologische wapens.' 

CDA-Kamerlid Joop Adsma 
'Natuurlijk loop Ik wel eens rond In de 
wandelgangen, Informeel overleg 
hoort er Immers bij. Maar wat mij 
frustreert Is dat als het echt span
nend wordt, die brede wandelgang 
steeds smaller wordt, tot er een piep
klein gangetje overblijft. En dat gan
getje leidt maar naar één plek: het 
torentje van Kok.' 

Gerri Eickhof journaal-verslaggever 

'Het verslaan van een oorlog Is be

trekkelijk gemakkelijk. Het Is veel 
moeilijker iets te vertellen over de 
nieuwe vleugel van het Van Gogh 
Museum.' 

Belgisch 
oud-premier Jean-Luc Dehaene 

'Het poldermodel? Een goede ver
kooptechniek. Zonder aardgas zaten 
de Hollanders nu met veel meer pol
der en te weinig model.' 

Donald Jones acteur 

'Mijn moeder zei altijd: 'Blijf van de 
koekjes af, want God ziet alles wat jij 
doet. Dus blijf Ik van de koekjes af. 
Maar op een gegeven moment word Ik 
iets ouder en Ik denk: God ziet mij 
een koekje stelen, maar God ziet 
Hitier niet? En Mussollnl en Hlrohlto 
niet? Dat is bullshit.' 

'Nederland heeft het schip Suriname 
onafhankelijkheld verleend met een 
kanonschot onder de waterlijn.' 

Bronnen: HN, Carp, Vrij Nederland, de 
Groene Amsterdammer 
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Een tussenuur 
door ziekte van 
een docent. 
Fijn voor de 
leerlingen, 
maar Van der 
Schee mag de 
kudde weer 
bewaken. 

Een dag uit het onderbetaalde leven 
van conciërge Jan van der Schee 

• 
Telefonist, receptionist, ordedienst, stage-
begeleider, pakezel, psycholoog en ver
trouwenspersoon ... De conciërge is alles 
in één. Hij opent als eerste de deur en doet 
als laatste het licht uit. Als hij besluit een 
dag te gaan vissen, ligt de hele school 
plat. Toch verdient hij nauwelijks meer dan 

de schoonmaker. Boze conciërges pikken 
het niet meer en eisen loon naar werk. 
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'Scholengemeenschap Calvijn, goedemor
gen met Van de~ Schee.' 

oensdagmorgen kwart voor acht. Conciër
ge Jan van der Schee beantwoordt de tele
foon, die het laatste kwartier geen seconde 
heeft stilgestaall\ 'Ja hoor, ik geef het door. 
En wens ha beterschap. Hé, hé, hé, waar 
kom jij zo laat vandaan?' verlegt hij vlie
gensvlug zijn aandacht naar een jongen van 
een jaar of zestien die stiekem langs het 
schuifraam van de conciërgekamer probeert 
te komen. 'Jij had je al een kwartier geleden 
moeten melden.' 

'Ja maar mijn moeder is vandaag vijftig ge
worden,' pruttelt de jongen. 

'En daarom kom je niet op tijd je bed uit?' 
informeert Van der Schee met opgetrokken 
wenkbrauwen. 'Te laat komen betekent om 
halfacht melden, dat weet je best. Morgen 
nog maar eens proberen.' 

'Maru 
'Goh, 
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'Maar dan ben ik het eerste uur vrij.' 
"Goh, wat jammer.' 

Conciërges behoren met de schoonmakers 
tot het laagstbetaalde onderwijs ondersteu
nend personeel. Door de vele fusies en be
zuinigingen is hun takenpakket fors uitge
breid, maar extra waardering bleef uit. Het 
salaris ligt tussen de 2510,- en 3514,- gul
den bruto. Groeien naar een hogere schaal 
i er niet bij. Schaal vier is voor een hoofd
conciërge het maximaal haalbare. Ter ver
gelijking: een tweedegraads docent zit in 
de tiende van zeventien schalen en verdient 
grofweg twee keer zoveel als de conciërge. 
Ochtendpauze. Een volksverhuizing van 
tieners rent duwend en stompend de trap
pen af, op weg naar de kantine. Hier en 
daar blijft een plukje rondhangen op de 
gang. 'Kom op meiden, naar beneden,' ani-

meert Van der Schee een stel treuzelaars. 
'Renske, heb ik nou een vuiltje in mijn 
oog?' vraagt hij een hooggeblondeerd 
meisje met neuspiercing. 
'Ja, vast,' beaamt Renske, terwijl ze een 
homp brood achter haar linkerwang pro
beert weg te moffelen.' Eten mag niet op de 
gang van de net verbouwde Johannes Cal
vijnschooL Schoorvoetend sloffen de meis
jes weg. 'Wedden?' grijnst Van der Schee, 
'die blijven daar om het hoekje gewoon 
staan. D66riopen dames!' 

Zijn vakbond vindt de kleine groep 
conciërges niet Interessant 

genoeg om zich voor In te zetten 

Van der Schee, ontevreden met zijn belo
ning en met het feit dat ziJn vakbond de Ab
vaKabo de kleine groep conciërges in het 
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Slecht rapport? Ruzie met de leraar? 
Verkering uit? Een beetje peptalk van 
'meneer Van der Schee' doet wonderen. 

ledenbestand niet interessant genoeg vi ndt 
om zich voor in te zetten, zocht de media. 
Zijn eenmansactie werd opgemerkt door 
SP-Kamerlid Harry van Bommel. Het Con
ciërge Comité werd opgericht en een op
roep aan conciërges om hun ervaringen op 
papier te zetten ging het land in. Het resul
taat is een zwartboek met veertig verhalen. 
Daaruit blijkt dat conciërges steeds meer te 
maken krijgen met onveilige situaties op 
school. Vechtende leerlingen mag hij uit 
elkaar trekken. En komen daar messen of 
andere wapens aan te pas, is het aan de 
conciërge escalatie te voorkomen. Is de 
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De conciërge Is ziekenbroeder ... 

.. . en cateraar 

schoonmaker onverhoopt ziek, wie moet 
dan de lokalen dweilen? 

'Jan, die kerel van Jantje Beton komt van
middag stoelen ophalen,' zegt collega Wim 
Roos als Van der Schee de conciërgekamer 
weer binnenkomt. 'Ze staan in de gymzaal. 
'Ha, klusje voor jou,' zegt Van der Schee 
tegen Igor. De jongen zit op een ZMLK
school in de buurt en loopt twee dagen in de 
week stage. Van Der Schee moet een klusje 
voor hem vinden. In de gymzaal staan zo'n 
twee honderd zware metalen kantinestoelen. 
'Die moeten hier de trap af en dan voor de 
buitendeur worden gezet,' instrueert Van der 
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EN WIE MOET WEER 
DE LOKALEN DWEILEN? 

Schee. 'Niet meer dan twee tegelijk, dat is 
zwaar zat.' Tien minuten later staat Igor 
weer in de conciërgeruimte. 
'Het gaat een beetje moeilijk.' 
'Kom op, even doorzetten. Ik help je wel.' 
Nog meer tilwerk. Een dozijn stellingkasten 
moet naar de derde etage. De lift is kapot. 
Dus in etappes planken dragen naar het eind 
van de gang. Doorgeven naar boven, door 
het trapgat. Sjouwen naar halfweg de aan
grenzende gang en daar opstapelen. 
In de studiezaal zit Maarten. 'Hé, ga je over 
dit jaar?' 
'Ja net, maar gelukkig zonder repeteer
lessen in de vakantie.' 
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'Ja dag, 
ik ben 
conciërge, 
geen 
psycholoog' 

'Die zou je wel kunnen gebruiken,' meent 
Van der Schee ' 
'Eigenlijk wel, maar ik wil niet bij meneer 
Wortel. Die denkt toch alleen maar dat 
havo-leerlingen dom zijn.' 
'Probeer in de groep te komen van de docent 
die je volgend jaar gaat krijgen.' 
'Kan dat?' 
'Ik zou het in ellc geval proberen, zoniet kom 
maar bij mij dan leg ik je wel het een en an
der uit.' Maarten is van mavo naar havo ge
gaan. Van der Schee: 'Dit jaar gaat wat 
moeizaam en hij is net te schuchter om aan 
de bel te trekken. Daar moet je hem een 
beetje in begeleiden. Op mijn vorige school 
wilden ze dat ik de counseling op me ging 
nemen. Daar werd geen tijd voor ingeruimd 
en er ging ook niets van mijn takenpakket af. 
En loonsverhoging zat er ook niet in. Ik heb 
het natuurlijk niet gedaan. Ik ben conciërge, 
geen psycholoog.' 

'Zonder de conciërge Is de deur 
dicht, het licht uit en staat de 

kachel op de waakvlam' 

'De conciërge is vaak de enige constante 
factor op school,' zegt SP-Kamerlid Harry 
van Bommel. 'In die enorme leerfabrieken 
met tweeduizend leerlingen, docenten die 
van de ene naar de andere dependance fiet
sen en een directie die nooit in het pand aan
wezig is. Zonder de conciërge is de deur 
dicht, het licht uit en staat de kachel op de 
waakvlam.' 
Nog een pauze. Achterin de kantine zijn een 
paar brugklassers bezig een boterham met 
cervelaatworst te ontleden en op de gloed
nieuwe linoleum vloer uit te smeren. 
'Zeg zijn jullie gek? Kom op, oprapen en in 
de vuilnisbak.' 
'Ja dag, doe het zelf!' grauwt een miniatuur-
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Ongestraft te laat komen hoef je biJ con

ciërge Wim Roos niet te proberen. 

punkje met groene vegen in zijn haar. Met 
zijn armen over elkaar staart hij Van der 
Schee met een brutale 'nou-jij-weer' -blik 
recht aan. Zijn vriendjes kijken van een af

standje nerveus grijnzend toe. 
'Ik doe het echt niet!' 
'Nou en of jij dat doet, vriend. Ik zie jou 
toch met dat brood gooien?' 
Vriend haalt zijn neus op en maakt geen 
aanstalten in actie te komen. Van der Schee 
recht zijn rug, wijst met priemende vinger 
naar de korsten en buldert: 'En wel meteen!' 
Balorig schopt het joch de stukken brood en 
worst bij elkaar, raapt ze op en gooit ze quasi 
achteloos in de bak. 'Dat ging snel en pijn
loos,' constateert Van der Schee. 'Er zijn er
bij die meer problemen opleveren.' 

Het is mooi geweest, vindt het Conciërge 
Comité. Na de schoolvakanties presenteert 
de werkgroep het zwartboek, dat behalve 
verhalen ook eisen bevat, aan minister Loek 
Hermans van Onderwijs. De conciërges ei
sen een beloning die past bij hun taakuit
breiding èn de mogelijkheid door te stromen 
naar een hogere loonschaal. • 

Een greep uit 
het zwartboek 
Toezicht In de leerling-pauzes wordt al
leen maar door de onclërge gedaan 

ant h~t onderw ~spersoneel moet 
eten. Wanneer het onderwijs onder
steunen p rsoneel dit moet doen Is 
niet belangr Jk. 

Er lag ens een gebruikte condoom 
voor het raam van de directie. Ik werd 
erbiJ gehaald met het verzoek om het 
weg te halen. Ik zeg: 'Daar begin Ik 
niet aan.' Als antwoord kreeg Ik te ho
ren: 'Je bent conciërge In de breedste 
zin van het woord. Dus: opruimen.' 

Op een donderdag kwam de directeur 
naar me toe, en vroeg of Ik groep D van 
de MLK.-school een ochtend wilde 
doen, want die collega had zich ziek 
gemeld; voor de mlddag had hiJ wel Ie
mand. NatuurliJk neem je die groep, en 
werk je gewoon het morgenprogramma 
af, dat doe Ik wel vaker. Maar donder
dag en vrijdagmlddag heb Ik altijd een 
ZMLK-groep voor techniek. 
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Regelmatig word Ik geconfronteerd 
met bedreiging, afpersing, agressie, 
pesten, diefstal. Met mensen van bul
ten de school, die je dan op de één of 
andere manier weer naar bulten moet 
zien te werken. Na afloop van een con
frontatle vraagt de directeur niet zo
Iets van: • Joh, gaat het?' . 

Overuren betaalt de school niet, Je kunt 
er hooguit vrije tUd voor kriJgen. Theore
tisch Is dat aardig, maar In de praktiJk Is 
dat niet mogeiQk. We kampen nu al met 
onderbezetting. Dan kan je niet zomaar 
zeggen: Ik neem een dagJe vrij. 

Omdat Ik commentaar gaf op de werk
zaamheden die miJ opgedragen wor
den (Ik ben geen gasfitter, metselaar 
of elektriciën) Is miJ al enkele malen 
met ontslag gedreigd. 

Met twee conciërges moeten wiJ de 
alarmdienst bemannen. Dat betekent 
dat wiJ biJ calamiteiten zoals Inbraak, 
rultbreuk, etc., ongeacht het tijdstip, 
door de meldkamer worden gebeld om 
naar school te gaan en het euvel te 
verhelpen. 
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Jan de Wit wordt als tweede van 
zes kinderen geboren in het 
West-Brabantse Zevenbergen. 
Zijn vader is het hoofd van de 
dorpsschool. 'In de zesde kwam 
ik bij hem in de klas. Nee, dat 
was niet vervelend. Mijn vader 
maakte geen enkel onderscheid 
tussen mij en de andere kinde
ren. Als bij vond dat ik straf ver
diende, dan kreeg ik die ook. 
Het enige probleem was dat als 
je hem antwoordde, dat netjes 
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met twee woorden moest: 'Ja 
meester' . Maar wat zeg je als 
zoon van de meester? De uit
komst van dat dilemma was, dat 
ik altijd ja vader zei; maar ja 
heel hard en vader een beetje 
binnensmonds. Ik heb best een 
leuke jeugd gehad. Ik zat in het 
koor en was misdienaar. Dat 
was dolle pret, door de kerk lo
pen met die kwast. .. En later, op 
de middelbare school, zaten al 
die meisjes uit de klas in de kerk 
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Misdienaartje en 
koorknaapje was 
hij alleen vanwege 
de jaarlijkse uit· 
stapjes. SP'er is 
echter met hart 
ziel. Jan de Wit 
trok met succes 
ten strijde tegen 
asbestgigant Eter-

omes van de Um-
burgse mijnen ter 
verantwoording 
voor de schofterl-
ge behandeling 
duizenden 
kers met stoflon-
gen. Het Kamerlido 
maatschap heeft 
zij~ strijdbaarheld 
niet aangetast. 
klimt nog graag de 

barricaden op. 
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en daar liep jij dan zo langs. Kon 
je ze eens goed bekijken. En ik 
hield er een uitstapje aan over. 
Eens in het jaar gingen we met 
de pastoor een dagje uit. Het
zelfde gold voor het koor, dus 
had ik lekker twee uitjes per 
jaar. Het waren 'hobbyclubs '. 
Voor mij had het helemaal niks 
met het geloof te maken. Ik ge
loofde natuurlijk wel. Je kon mij 
alles wijsmaken.' 
Na de middelbare school gaat 
Jan rechten studeren in Tilburg. 
'Niet uit roeping. Meer omdat ik 
een heleboel andere dingen niet 
kon. Exacte vakken lagen mij 
helemaal niet. Ik ben altijd vrese
lijk slecht geweest in wiskunde. 
Voor mij was het dus een kwestie 
van afstrepen. En rechten biedt 
een heleboel mogelijkheden. 
Een jurist kunnen ze overal wel 
gebruiken.' Jan komt terecht 
waar juristen het hardst nodig en 
het meest ondervertegenwoor
digd zijn: de sociaal-advocatuur. 

'Het is hartstikke mooi 
als je een actie kan 
combineren met het 

beroep dat je uitoefent' 

Via zijn vrouw Riet belandt hij 
bij de SP. 'Riet zat op de sociale 
academie in Sittard en daar had
den ze veel contacten met de SP. 
Op die manier rolde ik er verder 
in. Het mooie van de SP vond en 
vind ik de acties die we voeren 
met de mensen. Niet alleen din
gen zeggen, maar ook echt op 
alle mogelijke fronten iets on
dernemen. In Heerlen begonnen 
we in de oude mijnwerkersbuur
ten met huuracties . Nu zijn die 
huizen monumenten, maar toen 
waren het verwaarloosde, 
scheefgezakte krotten . Als men
sen klachten hadden, moesten 
ze bellen naar de huisbaas, die 
tegelijkertijd hun werkgever 
was. Dat schiet niet op. Voor je 
het wist werd je de laan uit ge
stuurd en was je meteen je jaar
lijkse rantsoen gratis kolen 
kwijt. We hebben de aanhang 
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echt steen voor steen moeten 
opbouwen, iedereen ervan moe
ten overtuigen dat dit écht niet 
langer kon. In die tijd was huur
verhoging weigeren nog een 
heldendaad. Dat ging nog niet 
met een bezwaarformuliertje en 
huurbescherming bestond hele
maal nog niet. Nee, je moest naar 
je huurbaas en durven zeggen: Ik 

betaal niet voor dat krot!' 
Beng! doet Jan's vuist op tafel. 
'Een paar bewoners werden er
bij wijze van voorbeeld - door 
de mijn uitgepikt en dreigden 
hun huis uitgezet te worden. Op 
mijn kantoor maakte ik dan de 
actie af, door met die mensen 
naar de rechter te stappen. Hart
stikke mooi als je een actie kan 
combineren met het beroep dat 
je uitoefent. Als er mensen voor 
de rechter worden gesleept, gaat 
de SP gewoon mee!' 

'Iedere jurist die ik 
sprak zei: je bent 

kansloos. Die mannen 
zijn al dood, je kan 

geen schadevergoeding 
meer eisen' 

Zo gaat het ook met het asbest
verwerkend bedrijf Eternit. De 
fabriek, die miljoenen tonnen 
asbest in golfplaten en buizen 
verwerkt, stelt haar personeel 
willens en wetens bloot aan de 
kankerverwekkende stof. Drie 
weduwen van aan asbestose ge
storven werknemers, besluiten 
met hulp van de SP, de fabriek 
ter verantwoording te roepen . 
'Iedere jurist die ik sprak zei: je 
bent kansloos. Die mannen zijn 
al dood, je kunt geen schadever
goeding meer eisen. Dat stond 
in de wet. Toch hebben we het 
gedaan en uiteindelijk kwam 
Eteruit over de brug. Het was 
een ontzettend moedige daad 
van die drie vrouwen om de 
voormalig werkgever van hun 
echtgenoten aan te klagen. Net 
als bij de mijnen was je verhef
fen tegen je werkgever een 
doodzonde. Goor was Eteruit en 

TRIBUNE 

'Als we iets van 

geleerd, is het 

hoezeer de 

senaat aan de 

leiband loopt 

van de coalitie' 

Eteruit was Goor. Het hele dorp 
verdiende daar zijn boterham. 
Die weduwen zijn met de nek 
aangekeken en werden zelfs 
over de telefoon bedreigd! Ze 
zouden het hele dorp in gevaar 
brengen, want nu zou de fabriek 
wel gesloten worden.' Uit die 
actie ontstond het Comité As
bestslachtoffers, dat inmiddels 
een collectieve genoegdoening 
heeft afgedwongen. 

'Staatssecretaris 
Wallage liet de 

mijnwerkers verdomme 
gewoon In de kou staan. 

Midden in oktober' 

Eenzelfde voortvarendheid leg
gen Jan en de zijnen aan de dag 
in de strijd voor erkenning van 
mijnwerkers met silicose. Ak
tiekomitee Ereschuld Mijnwer
kers is een succes. Jan praat er 
gepassioneerd over. 'Wie silico
se heeft, sterft een vreselijke 
dood. Mensen stikken letterlijk. 
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Maar als je stoflongen had, had 
je volgens de bedrijfsarts geen 
silicose maar astmatische bron
chitis. Dat is namelijk geen 
beroepsziekte en dus hoeft de 
werkgever geen ongevallen
rente te betalen. Wij vonden dat 
er voor elke mijnwerker met i
licose geld op tafel moest ko
men. Het werd een gigantische 
actie. Met overal in de regio co
mités, avonden en petities. In 
drie maanden hadden we 35.000 
handtekeningen bij elkaar. Met 
vier bussen mijnwerkers gingen 
we ze in Den Haag aanbieden 
aan staatssecretaris Jacques 
Wallage. Ik had afgesproken dal 
de mensen met broodjes en kof
fie ontvangen zouden worden in 
de kantine van het ministerie 
van Sociale Zaken. Want je bent 
tenslotte met een groep dood
zieken op stap. Voor hun veilig· 
heid hadden we zelfs het Rode 
Kruis meegenomen. Mijnwer
kers liepen rond met pompje! 
om lucht te krijgen. En wat doet 
het ministerie? Die laat ze ver
domme in de kou staan! Midden 
in oktober! Met als gevolg dat er 
nogal wat onderuit gingen en 
beademd moesten worden. 'à 

hadden ook nog eens ruim drie 
uur in de bus gezeten en moes
ten natuurlijk massaal naar de 
wc. Om de beurt door de draai
deur, met beveiliging op de hie
len! Een schande!!' 
Beng! Nog een vuistslag op het 
bureau. 'Ik was inmiddels met 
een delegatie naar boven en wist 
dus van niks. Wat ik zag toen ik 
terugkwam, tartte iedere be
schrijving! Ondertussen spurtte 
Wallage er in zijn dienstauto 
vandoor. Ik ben hem achtema 
gerend. Verdomme Wallage, hoe 
kun je dat doen?! Doorrijden, 
natuurlijk. Dit was typerend 
voor de manier waarop die 
mijnwerkers jarenlang behan
deld zijn.' Maar geen schofterige 
behandeling - Wallages voor
gangster Elske ter Veld betitelde 
voor haar aftreden de mijnwer
kers nota bene als jongetjes die 
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huilen om hun verloren dubbeltje 
-en geen onwillige Wallage mag 
baten. Het comité weet er voor 
vierduizend mijnwerkers scha
devergoeding uit te slepen. Vast
houdendheid werpt vruchten af. 

'Natuurlijk bestaat 
klassenjustitie! 

Ik kwam het In mijn 
praktijk dagelijks tegen' 

'De mos mar bokse, jong,' moe
digtJan's schoonvader hem aan. 
Intussen zit Jan al vanaf 1982 in 
de Heerlense gemeenteraad. De 
succesvolle acties doen de afde
ling en de fractie explosief 
groeien. Vorig jaar werd de SP 
de grootste partij in Heerlen. 
In 1995 wordt Jan de eerste se
nator van de SP. 'Zoals de Eer
ste Kamer nu te werk gaat, is het 
een nutteloos orgaan. Het zou 
onafhankelijk van de Tweede 
Kamer wetten moeten kunnen 
loetsen en ze nog een rustig op 
de gevolgen voor de mensen 
moeten beoordelen. 'Maar als 
we iets van de Nacht van Wiegel 
hebben geleerd, is het hoezeer 
de senaat aan de leiband loopt 
van de regeringscoalitie. Aan
vankelijk had het referendum 
veel méér tegenstanders.' Toch 
is het door vragen van Jan dat 
het ministerie van Justitie een 
onderzoek laat uitvoeren naar 
het bestaan van klassenjustitie. 
De uitkomst bevestigt wat de SP 
al jaren roept: klassenjustitie 
bestaat, nog steeds. 'Natuurlijk 
bestaat het! Ik kwam het in mijn 
praktijk dagelijks tegen. Het is 
te schandelijk voor woorden 
hoe bijvoorbeeld leden van een 
ondernemingsraad die hun nek 
hebben uitgestoken, door een 
rechter worden afgemaakt. 
Want dat-hadden-ze-maar-niet
moeten-doen! Sommige wetten 
zijn al een tweedeling op zich
zelf. De nieuwe Ziektewet heeft 
ervoor gezorgd dat een werk
nemer bijna kansloos is. Als jij 
ziek bent en de baas vindt van 
niet, krijgt hij gelijk.' En weer 

komtJan's vuist met kracht neer 
op het MDF van zijn bureau. 
Na de verkiezingszege van 
1998, schuift Jan een Kamer op. 
'Veel spannender is het hier,' 
vertelt hij met twinkelende 
ogen. 'Alles is heel hectisch, 
want de actualiteit zit erachter. 
Alle ontwikkelingen moet je 
volgen. En er altijd erop bedacht 
zijn dat je misschien een minis
ter naar de Kamer moet roepen. 
Van de ene op de andere dag 
moet je een standpunt bepalen 
over dingen waar je nooit eerder 
van gehoord hebt.' 

'Het was meteen de 
laatste keer dat de 

PvdA een voorstel van 
ons steunde' 

Ook buitenparlementair maakt 
Jan zich nog steeds druk om on
recht. Zo is hij een . van de op
richters van het comité Handen 
af van de WAO dat het opneemt 
voor de 900 000 arbeidsonge
schikten in Nederland. Buiten 
de Kamer haalt hij handtekenin
gen op, binnen voert hij pittige 
debatten. Zo weet hij de Arbo
wet op drie punten te verbete
ren, maar stemt desondanks te
gen. 'Die drie wijzigingen wa
ren weliswaar een kleine verbe
tering, maar de wet deugde nog 
steeds niet. De nadruk ligt op af
spraken tussen werkgever en 
werknemer. En dan weten we 
het wel. De werkgever trekt aan 
het langste eind en de bonden 
leggen zich erbij neer. Dus 
stemden we tegen. De PvdA, die 
mijn amendementen gesteund 
had, was woest. Verdomme steu
nen we die SP, zetten ze ons zo te 
kakken! Dat was meteen de laat
ste keer dat de PvdA een voor
stel van ons steunde. Maar dit 
doen we vaker. Als je in een 
slechte wet verbeteringen kan 
aanbrengen, moet je dat doen. 
Want als jouw tegenstem over
ruled wordt, en dat wordt hij, heb 
je toch een slechte wet iets min
der slecht weten te krijgen.' • 
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Diefstal 

I n de Tribune van juni 
staat dat een zorginstel
ling premiegeld ver

kwanselt door de Twente 
marathon te gaan sponoren. 
Dit is niet alleen verkwan
selen, maar ook pure dief
stal ten opzichte van de 
gezondheidszorg. 

Wiegel 

Grave, 
W lanssen 

D e nacht na zijn 
nacht keek Hans 
Wiegel, vermoeid 

doch voldaan in zijn spiegel, 
het kabinet in zijn greep, 
het referendum om zeep, 
door zijn egocentrisch 
gepriegel. 

Bolk 

0 m verschoond te 
zijn van de vol
ken die het libe

raal goed gaan vertolken, 
kan het zeker geen kwaad, 
met de schuursponstomaat, 
Europa eens goed te out
bolken 

WAO'ers 

Utrecht, 
Diana Ramakers 

0 p 49-jarige leeftijd 
ben ik op eigen 
verzoek omge

schoold naar een beroeps
branche waarin volgens 
'deskundigen' voldoende 
werk te vinden zou zijn; 
namelijk de beveiliging. Dat 
heeft de gemeenschap veel 
geld gekost. Inmiddels zijn 
we alweer een aantal jaren 
verder en ben ik nog steeds 
niet in bezit van een betaal
de arbeidsplek. Van mijn 
kant is voldoende arbeids
motivatie voorhanden. Af
gaande op het zogenaamde 
arbeidsoffensief waarvan 
binnen de gemeente Deven-
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ter de gemeente Deventer 
sprake zou zijn, blijkt het 
nog steeds zo geregeld dat 
gedeeltelijk arbeidsonge
schikten in deze gemeente 
(WAO' ers dus) slechts op 
ondersteuning kunnen reke
nen als ze een inkomensrela
tie hebben met de sociale 
dienst. Deventer bekommert 
zich nauwelijks om de niet 
te verwaarlozen groep werk
willige WAO' ers die van
zichzelf vinden dat ze feite
lijk niet meer thuishoren in 
een WAO-voorziening. Deze 
groep zou dus eigenlijk weer 
aan de slag kunnen en ver
dient het om door de instan
ties geholpen te worden. Wij 
worden door de beleidsma
kers gewoon vergeten. Foei! 
Als voorvechter van een 
groep WAO' ers ben ik 
steeds bezig dat onrecht te 
benoemen, wat anderen 
vaak al zijn vergeten. Deze 
houding verschaft mij en 
mijn lotgenoten nog net dat 
beetje welbehagen en ge
noegdoening, waar ieder 
mens zo nu en dan wel eens 
naar hunkert. 

Deventer; 
Fred Kronenberg 

Boudewijn 

B ~dank.t voor het 
mtervtew met 
Boudewijn de 

Groot (Tribune juni). 
Boudewijn is degene die 
mij liet nadenken over vele 
zaken. Ruim 30 jaar later is 
hij nog steeds de meest 
beluisterde Nederlands
talige artiest. Maar niet 
alleen voor zijn populaire 
protestliedjes; hij heeft 
zoveel gedaan. Het beste 
zijn Waterdrager en De 
Zwemmer, maar ook zijn 
laatste cd is klasse. 

De Bilt, 
Harry Sangers 

------~--
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jongeren in de SP 

ROOD voerde op 7 juni actie 
voor een beter jongeren
huisvestingsbeleid in Am
sterdam. Voor het stadhuis 
van de hoofdstad werd een 
tentenkampje opgezet om 
de woningnood onder jonge
ren in beeld te brengen. 
Het hoogtepunt van de ac
tie was het overhandigen 
van een petitie aan de ver
antwoorde! ij ke wethouder, 
wat leidde tot een verhitte 
disucssie. De wethouder 
(Duco Stadig, PvdA) zei dat 
hij al veel deed (voorlich
ting en zo), maar dat er 
voor meer goede en goedko
pe woningen geen geld is. 
Harm Jan Kamstro (ROOD-

~ 
bestuur) had dat verhaal al 
eerder gehoord. Zijn reac
tie: "Geld is een kwestie 
van prioriteiten stellen, 
je moet het halen waar het 
zit. Minder uitgeven dus 
aan prestigeobjecten (zoals 
de New Metropolis) en 
meer uitgeven aan goed en 
betaalbaar wonen in de 
stad!" De wethouder werd 
behoorlijk zenuwachtig en 
liep na een paar minuten 
geïrriteerd weg. 
ROOD is in overleg met de 
SP-fractie in de gemeen
teraad van Amsterdam 
om tot een voorstel te 
komen om het beleid 
te veranderen. 

Fi e pen in de strijd 
tegen k"näuorbeid 
Op 27 juni 1999 werd Parkpop in Den Haag georganiseerd. 
ROOD was erbij om handtekeningen op te halen tegen 
Ikea. Met succes: Maar liefst dertienhonderdvijftig men
sen namen de moeite om hun handtekening te plaatsen om 
Ikea onder druk te zetten. 
Het weer was goed en er waren veel mensen. Isaak Caze
mier: 'Vaak stonden de mensen in een rijtje van vier of vijf 
bij elkaar op de rug een kaartje in te vullen. Dat was na
tuurlijk geweldig.' Ook werden er drie nieuwe leden inge
schreven. Sjoerd de Jong: 'Zo zie je maar dat als je naar de 
jongeren toe gaat de stap om zich aan te sluiten bij de SP 
helemaal niet zo groot is.' 

·--------------------

naam: ________________________________ ___ 

adres: _______________________________ _ 

postcode/plaats:--------------------------

telefoon: ________________________________ _ 



TRIBUNE 7 • 2 3 JULI 1999 

~~~ tlE. Hl»-lV UIT~1EN 
~~IST(ZE€{l:r 
OF 11(. M'M HONV 
op t1E JüiS1E. 
fL'EK tEAT fOEfEN 11 I 

31 



DE~l~~Ö~LiEM 
De aanpak van het minnulliemprobleem 

Nederland heeft nog een halfjaar te gaan tot de eeuwwisseling. Hoop en angst 
strijden om de voorrang. Zijn we er klaar voor? Dreigt een ongewisse sprong 
uit het duister of slagen we er met z'n allen in te zorgen voor een solide 19e
eeuwse basis voor ons en onze kinderen. Aan overheid en bedrijven zal het 
niet liggen. In snel tempo maken zij de maatschappij minnulliem-proof. Deze 
publicatie vertelt u hoe ver we al zijn. 

Elektriciteit verkocht aan 
Jacobse en Van Es, pag. 

Privéklinieken voor 4-sterren
zorg op tijd gereed, 

Aanbieding last-minute vluch· 
ten voor 31 december, 

Türkçe özet, 8. 

WE ZIJN ER BIJNA, 
MAAR NOG NIET 

HELEMAAL ••• English summary, pageiOn 

Vertrouwen 
Gelukkig verloopt de aanpak van het minnul
liemprobleem voorspoedig. We kunnen daar
om de eeuwwisseling met vertrouwen tege
moet zien. Het ziet ernaar uit dat we bijtijds 
afgerekend hebben met woningcorporaties, 
ziekenfondsen, openbare scholen, buurthui
zen en sportfondsenbaden, kortom de 'riskan
te overblijfselen van de 20ste-eeuwse 'solidari
teit'. Bedrijfsleven en regering werken hand in 
hand om de laatste regelgeving af te schaffen, 
de restantjes voorzieningen uit te verkopen, en 
de allerlaatste vaste banen om te zetten in flex
werk. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 21 ste 
eeuw voor mij en de mijnen uiterst winstge-
vend zal zijn. ~ • 

Het minnulliemprobleem staat in 
het middelpunt van de belangstel
ling. De grote vraag is: zullen we 
op 1 januari 2000 verlost zijn van 
alle vervelende regelgeving, 
overheidsbemoeienis, staatsbe
drijven, sociale voorzieningen, 
van al le dwangmatige solidariteit 
en achterlijke milieubescherming. 
Kunnen we in de nieuwe eeuw 
rekenen op een vrije markt zonder 
storingen, op verrijking zonder 
belastingen, op probleemloze 
speculatie met het vroegere ge
meenschapsbezit? 

Bent u thuis ook klaar voor het jaar 2000. 

probleem? 
m'n kassa maar 
ud en nieuw' 
De stand van zaken 
Op 1 januari 2000 willen we 
kunnen zeggen: Het is gelukt. 
Geen overheid meer. AJ!es naar 
de Markt. Gezondheidszorg, 
energievoorziening, hulpdiensten, 
alle sectoren van het leven. Ne
derland loopt gelukkig voorop in 
de wereld. De Nationale Minnul
liemkrant biedt u een overzicht 
van de stand van zaken. 
Lees verder op pag. 2kolom 3; ... 
hier vindt u ook een korte uitleg 
van het minnulliemprobleem 

U weet het: de regering doet alles aan het minnull 
probleem. En wel op de enig juiste manier: door 
armen over elkaar te gaan zitten en alles over te I 
aan de Onzichtbare Hand van de Markt. Als burger 
u het volste recht op informatie over de ""'rlorinn•• 

Ook die informatievoorziening is daarom vn.ClrT\I~rPn 

geprivatiseerd. Van zeer positief tot uiterst negatief, 
Markt biedt u alle gewenste nieuws. 
Zoals u weet luidde het motto van ons paarse 
leder voor zich en god voor ons allen . De voltooiing 
onze taak nadert. Op 1 januari zal het volbracht zijn 
zal de Nederlandse staat zichzelf opheffen . ~ 

Klosjaar van Bankstel, 
Minister voor Meer Markt en Minder Ove 1d 

U hoeft niets te doen: 
~ Post wordt al niet meer bezorgd 
~ Trein rijdt al nooit meer op tijd 
~ Telefoonlijnen voldoende overbela~ 

0 Uitverkoop laatste huurwoningen 
0 Privatisering aardgasbel 
o' Afschaffing AOW 

~ minnu//iem 
pl~tvorm 

Controleer op mogelijk probleem: 
0 Uitschakelen straatverlichting 
0 Opheffing reinigingsdienst 
0 Afvloeiing buurtconciërge 

De Nationale Minnullie 
is een uitgave van Rijksoverheid en Rijke 

JanZager; ~ om u te informeren dat op 1 januari 2000 niéts 
zal werken, maar álles te koop zal Voorzitter Minnulliem Platvorm 

vo 
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DEZE TRIBUNE 

Media-politiek 
Begin juli sloeg de SP-fract ie alarm 
over de berg asbest pal naast de 

tenten van de Nederlandse KFOR
mil itairen . Een maand later doken 
de media erop met in hun kielzog de 
PvdA, die in navolging van de SP ook 
vragen stelde aan de verantwoorde
lijke minister. 

Maanden geleden trok Harry van 
Bommel aan de be l over de giganti
sche kosten van het lesmateriaal 
voor de 'tweede fase ' in het voortge
zet onderwijs. Die zijn voor veel 
ouders nauwel ijks meer op te bren
gen , concludeerde Van Bommel. 

Peter Verschuren, 

hoofdredacteur a. i. 

Midden in de zomer 
haalt een Groningse 
wethouder met 
dezelfde uitspraak 
de landel ijke media , 
waarna de CDA

Kamerfractie in-
eens in actie - en 

in de kranten -
komt. Ik word om zoiets altijd een 

beetje pissig. Waarom zTj de publici
teit, terwijl wTj de contacten hebben 
en met het nieuws komen? Maar 
ach, berust ik al gauw, zo gaat dat 
nou eenmaal in de ~omkommertijd . 

En zo zal het ook wel blijven gaan , 
vrees ik. Want ' wij laten ons niet 
leiden door de media ', zeggen onze 
mensen in Den Haag zelfbewust. 
Hoe dan ook, dit bewijst maar weer 
eens dat u maar op één manier écht 

op de hoogte kunt blijven : door de 
Tribune te lezen . 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 35 nr 

6 
Vier j aar geleden onth~lde de Tribune 
de louche handelswijze van cam
pingeigenaren die eenvoudige lang

kampeerders wegpestten ten gunste van rijke 
chalet-bewoners. Ondanks een uitspraak 

van de Kamer 

die aandrong 
op een betere 
r ec ht s b e
sc h ermin g 
voor de sta

caravanbewoner, is er nog niets verbeterd. De 
campingoorlog woedt in alle hevigheid. 

1 0 
De record-huizenprijzen ont
wrichten de volkshuisvesting en 
op aandringen van de banken 

blijft geen middel onbeproefd om de schat
kist te benadelen. Hoe lang kunnen Kok en 

Melkert nog de discussie binnen de PvdA 
verbieden over de hypotheekrente-aftrek? 

16 Zelfs de snelste zoekmachines 
weten niet hoeveel internet-pagi
na's er zijn. M aar u kunt ze thuis 

allemaal bekijken op uw eigen computer. 
Deze Tribune beantwoordt het hoe en wat van 

het World Wide 
Web. Volgende keer 
de maatschappelijke 
gevolgen van het 

opzienbarende nieu
we medium. 

• •· o e é B•ok For.".wd Rtfruh 

24 ~e~~ t~g:_: 
woordtg 

wijkvernieuwing. Maar 
wat al s mensen door de 
fraaie woorden heen kij 
ken en niet willen mee
werken? Een verslag ui t 
Schiedam. 

2 6 
De RIAGG's krijgen te weinig 
geld om mensen de j uiste zorg 
te geven, en stemmen dan hun 

ideologie af op hun budget. Professor Van 
Dantzig maakt zich er kwaad over. 'Mensen 

4 
5 

12 
14 
22 
23 
29 
30 
31 
32 

krijgen zo'n onzinnige 
vijf-gesprekken behan
deling. Dat heeft hele
maal geen zin.' 

Het Binnenhof 
Marijn issen 
Aktie 
Interview: Nilgün Yerli 
Bulletin Board 
De woorden uit de mond 
Brieven 
Rood 
Theo de buurtconciërge 
ReclameSpot 

~~--------. --- ·····) - - '. .:·W? ,. 
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Het Binnenhof 

Het is beroerd gesteld met de veiligheid op basisscholen 

J aarlljks worden zo'n twin
tigduizend kinderen van 

nul tot twaalf In het zieken
huls behandeld voor verwon
dingen die ze hebben opgelo
pen op school of kinderdag
verblijf. Onderzoek op 19 
basisscholen In de provincie 
Utrecht wees uit dat het 
slecht gesteld Is met de fy
sieke velligheld op scholen. 
Er Is veel achterstallig onder
houd en preventleve voorzie
ningen ontbreken vaak. De 
Utrechtse gegevens recht
vaardigen nader onderzoek, 
vond de SP-fractie. Staatsse
cretaris Adelmund van Onder
wijs dacht daar anders over. 
Volgens haar valt het wel 
mee en Is velligheld de ver
antwoordelijkheld van de 
scholen zelf. Dus startte 
Harry van Bommel een eigen 
onderzoek. Alle basisscholen 
In Nederland kregen een 
checklist om de fysieke vel
ligheld mee te meten. De 
resultaten zijn schokkend: de 
helft van de 419 scholen die 
de checklist terugstuurden, 
kent gevaarlijke kapstokken, 
onveilige elektrische Installa
ties, ontoegankelijke nooduit
gangen en deuren zonder 
veiligheidsglas. 'Onder 
staatssecretaris Netelenbos 
moesten we Ineens allemaal 
aan de computers,' zegt 
Sonja Bervellng, adjunct
directeur van openbare basis
school De Kameleon In 
Alphen aan den Rijn. 'De 
bedrading Is daar helemaal 
niet op berekend. Overal 
slingeren losse stekkerdozen 
en snoeren. We hebben de 
gemeente per brief gevraagd 
Jets aan die onveilige situatie 
te doen, maar die zei dat we 
die computers maar niet had
den moeten aanschaffen! ' 
Hoewel er op De Kameleon 
nooit ernstige ongelukken 

4 

zijn gebeurd, zijn de risico's 
er zeker. Bervellng: 'We heb
ben geen draadglas In de 
klapdeuren en geen rubber 
matten onder de klimrekken. 
Onze zandbak Is In orde, 
maar hart-
stikke 
smerig. We 
kunnen de 
bak niet 
afsluiten, 
dus alle 
katten van 
de buurt 
kakken 
erin. Daar 
krijgen de kinderen weer 
wormpjes van. De radlatoren 
zijn óf gloeiend heet óf Ijs
koud. Een winter gleed een 
kind uit in de gymzaal, zo 

tegen de verwarming aan. 
Daar heeft het nog een ver
brand beentje aan over ge
houden.' 
Naar aanlelding van het onder
zoek bepleit Van Bommel nu 

een velllg
heldsfonds 
waaruit 
scholen 
concrete 
verbeterin
gen kun
nen beta
len. Ook 
moet er biJ 
de plaat

sing van computers meer 
aandacht komen voor een 
vellige stroomvoorziening en 
moet de Arbeidsinspectie de 
nooduitgangen controleren. 
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KFOR heeft grip 
op Kosovo verloren 

I n Kosovo vindt opnieuw een 
etnische zuivering plaats. Dit 

zegt Human Rights Watch. 'De 
moord op Serviërs en zigeunen 
en de vlucht van inmiddels 
meer dan 164.000 Serviërs 
maken duidelijk dat KFOR 
haar taak niet aankan,' aldus de 
mensenrechtenorganisatie. 
'Ik neem dit de NAVO zeer 
kwalijk,' zegt SP-voorzi tter 
Jan Marijni ssen. 'Met een 
gebrekkige analyse van de 
situatie heeft zij olie op het 
vuur gegooid. Dat begon al in 
1990 met de erkenning van 
onafhankelijk Kroatië en is 
met de bombardementen uit
gegroeid tot enrome propor
ties. De NAVO heeft alle grip 
op het UCK verloren. Het 
UCK wil met alle geweld een 
onafhankelijk Kosovo waarin 
geen plek is voor Serviërs. Hel 
houdt zich niet aan de afspra
ken dat zware wapens ingele
verd zouden worden en gaat 
tegen de overeenkomsten in 
met zijn oorlog tegen Servië 
en de Servische burgers . De 
NAVO heeft dit zelf uitgelokt 
door tijdens de bombardemen
ten met het UCK samen te 
werken.' 
Marijnissen twijfelt of, gezien 
de recente gebeurtenissen, een 
multi -etnisch Kosovo er nog in 
zi t. 'Misschien over jaren of 
zelfs over generaties pas. Een 
oplossing voor nu zou zijn om 
de Servische minderheid onder 
te brengen in veil ige gebieden 
die onder leiding staan van 
Russische KFOR-troepen. 
Heel naar voor de Albanezen 
die dan moeten verhuizen en 
voor de anderen die vanuit 
elders naar die gebieden moe
ten trekken, maar het is beter 
dan constant van KFOR te 
moeten horen dat ze niet kan 
instaan voor de veiligheid van 
de burgers.' 
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Euthanasiewet niet verder verruimen! 

De SP-fractie zal geen steun verlenen 
aan het onlangs Ingediende wets

voorstel om do mogelijkheden voor 
euthanasie verder te verruimen. De frac· 
lle ziet euthanasie en hulp bij zelfdoding 
als zaken waaraan veel dilemma's zitten 
en waarbiJ een grote terughoudendheld 
past. 'Er bestaat een relatle tussen de 
kwaliteit van het leven en de vraag naar 
euthanasie,' stelt de fractie In een ver
klaring. 'Dat schept een grote verant
woordelijkheid, vooral voor de politiek. 
Het mag nooit zo zijn dat de vraag naar 
euthanasie toeneemt vanwege een 
tekortschietende zorg voor ouderen en 
mensen die verzorging en verpleging 
nodig hebben. Wat dit laatste betreft 
valt er het nodige te verbeteren, zeker 
op het gebled van de palliatieve zorg en 
de pijnbestrijding. De samenhang met 
een kwalitatief hoogstaand stelsel van 
zorg missen we In het wetsvoorstel.' 

Bovendien ... 
1 wil Reml Poppe weten wat een 
extreem laag vliegend vrachtvlieg
tuig met uitgeklapt landingsgestel 
te zoeken had boven een Nijmeegse 
woonwijk; 
1 eist Jan Marljnlssen een verblijfs
vergunning voor een Poolse vrouw 
die vier jaar geleden met een Neder
lander trouwde die een jaar later 
overleed. Volgens Marljnlssen gaat 
het hier niet om een schijnhuwelijk 
omdat de twee al jaren samen waren 
en een zoontje hebben; 
1 zet de SP-fractie grote vraag
tekens biJ de stationering van Amerl· 
kaanse militairen op Curaçao en 
Aruba In het kader van de War 
Agalnst Drugs omdat het vermoeden 
bestaat dat de Amerikanen militaire 
Informatie over de guerrilla's door
spelen aan het Colombiaanse leger; 
1 vindt Harry van Bommel het on· 
aanvaardbaar dat de familie van de 
voormalige Indonesische dictator 
Soeharto In Nederland belastingvoor
delen geniet, terwijl In Indonesië een 
onderzoek loopt naar het financiële 
wangedrag van de familie; 

De fractie vindt het een aanvaardbare 
oplossing dat de arts die bij euthanasie 
voldoet aan de wettelijke zorgvuldig
heidseisen niet strafbaar Is. De eind· 
beoordeling hierover moet echter niet In 
handen gelegd worden van Toetsings
commissies, maar dient biJ het Openbaar 
Ministerie te blijven. 

Werkgeversfraude met 
uitkeringen zelden beboet 

Wanneer werkgevers frauderen met 
uitkeringen wordt dat vaak niet 

bestraft. Dat staat in een conceptrapport 
van het College van toezicht op de sociale 
verzekeringen (Ctsv). 'Weer een voor
beeld van klassenjustitie,' zegt SP-Kamer
lid Jan de Wit. 'Terwijl volgens dit rapport 
werkgevers worden ontzien, krijgen werk
nemers bij een geringe overtreding in veel 
gevallen een forse boete of maatregel 
opgelegd. Sinds de invoering Wet Boeten 
en Maatregelen is dit beleid nog eens 
verscherpt.' 
Volgens De Wit werpt de voorgenomen 
privatisering van de uitvoering van sociale 
zekerheid zijn schaduw vooruit. 'Uitvoe
ringsinstellingen hebben er belang bij om 
een werkgever als opdrachtgever te behou
den. Het is dus geen echte verrassing dat 
zij een overtreding van de regels door de 
vingers zullen zien.' De Wit eist dat minis
ter De Vries van Socütle Zaken maatrege
len neemt. 

Standenonderwijs dreigt 
door ouderbijdrage 

H arry van Bommel Is verontwaardigd 
over de lauw loene-reactie van 

staatssecretaris Adelmund op het ver
zoek van basisschool Antonlus Abt In 
Bokhoven om een bijdrage aan ouders 
te vragen voor een extra leerkracht. 
Adelmund legt zich volgens Van Bommel 
hierdoor neer biJ de toenemende twee· 
deling In het onderwijs. 'Ouders met 
een hoog Inkomen zullen straks tegen 
extra betaling beter onderwijs In kleine· 
re klassen kunnen eisen. Daarmee zijn 
we weer terug bij af. In het begin van 
deze eeuw kregen klndéren uit wel· 
gestelde milleus ook beter onderwijs.' 
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MAftiJNISSEN 
Centen en 
procenten 

Er was eens een tijd dat 'spreiding 

van inkomen ' nog een leidend motto 
was voor de leidende politieke partij 
onder leiding van Joop den Uyl. Er 
was eens een tijd waarin de vakbewe
ging zei: 'Geen procenten, maar cen
ten!' Het lijken lang vervlogen tijden. 
De gelijkwaardigheid van alle men
sen wordt al lang niet meer door 
iedereen erkend. Van solidariteit 
weten velen niet eens wat het bete
kent. Het is meer en meer als onder 
de varkens van Orwell: ' Iedereen is 
gelijk, alleen de een 
is iets meer gelijk 
dan de ander' en 
voor de rest is het 
graaien wat je 
graaien kan. 
Al bijna twintig jaar 
kennen we - sinds Jan Marijnissen, 

het akkoord van fractievoorzitter SP 

Wassenaar - in ons 
land het roemruchte Poldermodel : 
werkgevers en werknemers overleg
gen over de economie en de gewens
te jaarlijkse loonstijging. Jaar na jaar 
is ' loonmatiging' de niet verrassende 
uitkomst van dat overleg. De gemid
delde loonstijging in ons land blijft 
daarom al jaren achter bij de ontwik
keling in de meeste andere Europese 
landen. 
1,5 procent, 2 procent, maximaal 
3 procent is het resultaat... voor de 
werknemers, wel te verstaan. De 
bazen geven zich elk jaar 8 tot 10 
procent extra, het drievoudige, zeg 
maar. De postbode van KPN is mis
schien goed voor 50.000 gulden 
bruto per jaar, baas Dik van KPN 
krijgt 1,3 miljoen. En de verschillen 
groeien en groeien: de postbode 
krijgt er 1500 gulden bij, mijnheer Dik 
140.000 gulden. De opties, aan
delen, etc. laten we dan nog buiten 
beschouwing. 
De vakbonden zeggen nu: 'Wat zij 
kunnen, kunnen wij ook.' Er komen 
forse looneisen. Een goede zaak, 
want op dit moment is een strijd voor 
loonsverhoging tevens een strijd voor 

meer beschaving. 

- ----- - -- -~ --
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Kampeerders die niet meteen hun biezen pakten, rde1 

Het is aangenaam toeven, daar in de Veluw
se bossen. Je kunt er eindeloos fietsen en 
wandelen; heerlijk rustig en midden in de 
natuur. Een vogeltje fluit, een eekhoorntje 
huppelt; de perfecte vakantie-idylle. En 
soms lokken wapperende vlaggen en uitno
digende borden je naar verscholen gelegen 
campings. Bijvoorbeeld naar Euroase in 
Beekbergen bij Apeldoorn. Daar echter ver
dwijnt het vakantiegevoel als sneeuw voor 

de zon. Want Euroase biedt een troosteloze 
aanblik. Op deze camping, die plaats biedt 
aan een kleine tweehonderd standplaatsen 
voor stacaravans, verblijven nog hooguit 
twintig gezinnen. De rest is al weg. Wegge
pest en moegestreden vertrokken zij naar 
een andere camping. Of naar huis. Voor
goed. 
Een van de laatst overgeblevenen is een 
oudere dame die al bijna twintig jaar met 
een caravan in Beekbergen staat. Ze heeft 
nog een jaar op Euroase te gaan en dan is het 
over. Dan kan ze terug naar haar flat in de 
Randstad. 'Deze oude caravan is alles wat ik 
heb,' zegt ze teneergeslagen. 'Ik zal hem wel 
niet meer kunnen verkopen. Volgend jaar 
moet-ie waarschijnlijk naar de sloop. Ver
schrikkelijk, maar ja, het is niet anders.' 
Haar naam wil ze liever niet kwijt, bang als 
ze is voor nóg meer ellende. 'Ik wil mijn 
laatste jaar hier in alle rust doorbrengen. 
Meer niet.' 
'Ziek werd ik van de gang van zaken', 
schetste onlangs ex-Euroase-bewoner Rob 
Blanker de kampeer-tragedie in het 
Utrechts Nieuwsblad. 'Door achterstallig 
onderhoud en vervelende briefjes pestten 
ze ons gewoon weg. De tarieven werden 
flink verhoogd en er moest eerder worden 
betaald. Mijn gezin ging er aan onderdoor. 
Toen zijn we naar Dronten gegaan. Wij 
konden dat nog betalen, maar dat geldt niet 
voor iedereen.' 

8 

Alles en ledereen moet wijken 
voor de luxe en weelde 

van het toekomstige 'pare' 

Camping Euroase in Beekbergen is geen uit
zondering. Op grote schaal worden lang
kampeerders geconfronteerd met ontrui
ming van hun camping. Want het moet alle
maal anders. 'Upgrading' is het toverwoord; 
caravans worden 'chalets'; campings wor
den 'parcs' . De reden is simpel: verhuur van 
een chalet brengt - in het hoogseizoen -per 
week tussen de 1000 en 1500 gulden op. De 
gemiddelde langkampeerder betaalt voor 
zijn caravan rond de 2000 gulden staangeld 
per jaar. Menig recreatie-ondernemer maak
te inmiddels dat rekensommetje. Miljoenen 
guldens bieden zij campingeigenaren voor 
hun terrein. Als de koop eenmaal gesloten 
is, is het voor de nieuwe eigenaar zaak om 
zo snel mogelijk met de herstructurering te 
beginnen. Zodoende is het dus ook wense
lijk dat 'zijn' gasten, de langkampeerders 
dus, zich zo snel mogelijk met caravan en al 
van het terrein verwijderen. Bizarre huur
verhogingen, huuropzeggingen, koppelver
koop, betalingsvervroeging; alles schijnt 
toegestaan om de langkampeerders (in Ne
derland in totaal zo'n 200.000) weg te krij
gen. Dat is de campingoorlog: alles en ieder
een moet wijken voor de luxe en weelde van 
het toekomstige 'pare' . 

Ruud van der Plasse kan erover meepraten. 
Hij had tot 1995 een stacaravan op camping 
Haereland in Doornspijk, ook op de Veluwe, 
waar hij met zijn gezin vakanties, vrije da
gen en weekenden doorbracht. Het waren 
gelukkige tijden voor het gezin Van der Plas
se, totdat zich een nieuwe eigenaar op Hae
reland aandiende: Verscholen Dorp BV. 'Ze 
hebben een hele plezierige groep mensen 
kapot gemaakt' , vertelt Van der Plasse. 'Sa
men hadden we het heerlijk op de camping. 
Het was net één grote, gezellige familie. 
Mijn kinderen hebben er de mooiste tijd van 
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hun jeugd gehad. En we hadden zoveel geld 
in onze caravans en standplaatsen gestoken; 
het waren onze paradijsjes. En dan komt er 
zo' n figuur eventjes vertellen dat het alle· 
maal anders moet. Het is nu vier jaar gele· 
den, maar ik ben er nog steeds kapot van.' 

'De camping had voor ons een 
belangriJke sociale functie. 

Als zoiets van je wordt 
afgepakt, vreet dat enorm aan Je' 

'Ze weten niet wat ze de karnpeerders aan· 
doen,' zegt Meerke Werter die destijds ook 
een caravan op Haereland bewoonde. 'Som· 
mige mensen zeiden: Ach, maak je niet zo 
druk, ga toch naar een andere. camping. 
Maar Haereland had voor ons een hele be· 
langrijke sociale functie. Als zoiets van je 
wordt afgepakt, vreet dat enorm aan je. Er 
waren op Haereland mensen die echt psy· 
chisch in de problemen kwamen. Vooral ook 
door de manier waarop alles gebeurde.' 
'Alles ' gebeurde op een rnanier die aan dui· 
delijkheid weinig te wensen overliet. Yall 
de ene dag op de andere werden de kam· 
peerders geconfronteerd met prijsverho
gingen tot aan vijftig procent, plotselinge 
huuropzeggingen en een nieuw contract 
(een 'wurgcontract' zegt Ruud van der 
Plasse). Bovendien trad er een nieuw ter
reinreglement in werking. Fotograferen 

mocht niet meer, tenten werden 
verboden en er mochten alleen 
nog caravans op het terrein staan 
die gekocht waren bij de nieuwe 
eigenaar. Een man die toevallig 
ook actief was in de caravan bouw. 
De camping moest en zou een 
modem bungalowpark worden, 
dat immers veel meer opbrengt 
dan een ' normale' camping. 
En er was kennelijk haast gebo-
den, want Haerelanders die on· 

danks de nieuwe 'huisregels' niet meteen 
hun biezen pakten, werden getreiterd, geïn· 
timideerd en zelfs bedreigd. Werter: 'a 
zullen nooit zeggen: Je moet de camping 
af In plaats daarvan proberen ze je met idi· 
ote huurverhogingen en andere pesterijen 
weg te krijgen. En vroeg of laat vertrekje, 
want je wilt die ellende niet. Je wilt rust en 
gezelligheid.' 
Van der Plasse en Werter waren niet de eni· 
gen die het voor gezien hielden. Binnen een 
jaar verlieten bijna alle Haerelanders hun 
idyllische stekkie op de Veluwe. Sommi· 
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gen vonden een andere camping. Voor an
deren, die bijvoorbeeld geen geld hadden 
voor het peperdure transport van de cara
van, was het einde verhaal. De mannen van 
het Verscholen Dorp wonnen de slag en 
vervolgden hun veldtocht op de Veluwe. 
Camping na camping werd opgekocht. 
Anno 1999 bestaat het Verscholen Dorp
imperium uit 26 terreinen ... 

Sinds de afschaffing van de 
Kampeerwet hebben 

terreineigenaren vriJ spel en 
zijn langkampeerders vogelvrij 

Maar kan dat allemaal zomaar? Kunnen 
campingeigenaren hun gasten willekeurig 
huurverhogingen, huuropzeggingen en pes
terijen op hun bord gooien? De rechtspositie 
van langkampeerders is niet erg sterk. De 
huurbescherming is uitermate zwak en 
tegen een tariefsverhoging valt weinig te 
beginnen. Begin jaren negentig gaf de over
heid de marktwerking groen licht door de 
Kampeerwet af te schaffen. Sindsdien heb
ben terreineigenaren vrij spel en zijn lang
kampeerders vogelvrij. 
In 1995 deed de Tribune als eerste verslag 
van de perikelen op Haereland. Naar aan
leiding van dat artikel stelde SP-Kamerlid 
Remi Poppe de zwakke positie van de 
langkampeerders in de Tweede Kamer aan 
de orde. Als het zo doorging zou er op den 
duur geen betaalbare camping meer be
staan in Nederland, vreesde Poppe. De 
onthullingen in de Tribune leidden tot een 
golfvan publiciteit in de landelijke media. 
Een meerderheid van de Tweede Kamer 
drong vervolgens aan op betere rechts
bescherming van de langkampeerders . De 
toenmalige numster van Landbouw, 
atuurbeheer en Visserij Van Aartsen 

(LNV) gaf destijds weliswaar de ANWB, 
de Consumentenbond en de RECRON 
(Vereniging van Recreatieondernemers 
Nederland) de opdracht om de positie van 
de kampeerders te verbeteren , maar een 
wettelijke regeling vond hij niet nodig . 
Volgens de minister zouden de 'markt
partijen ' daar zelf wel uit komen. In 1997 
lagen inderdaad nieuwe voorwaarden op 
tafel. Deze stelden onder meer, dat 'her
tructureringen ' twee jaar van tevoren 

aangekondigd moeten worden. Tariefsver
hogingen zelfs drie jaar. Maar van daad
werkelijke positieverbetering van de lang
kampeerders komt weinig terecht. 

. ~----- ------ . 

'Ik werd zelfs •gesommeerd', 
omdat ik te weinig in de snackbar 

en de supermarkt op de 
camping zou komen' 

De campingoorlog gaat onverminderd door. 
Veel campingondernemers trekken zich bar 
weinig aan van de nieuwe voorwaarden. 
Plotselinge huuropzeggingen en enorme 
huurverhogingen drijven ook nu nog heel 
wat langkampeerders hun geliefde wonin
kjes op wielen uit. Pi eter van Vu uren heeft al 
40 jaar een caravan op camping Colden
hoven bij Eerbeek. Eigenaar Landal Green
Parks, een onderneming met veertien bun
galowparken in Nederland en Duitsland, 
heeft het echter wel gehad met de langkam
peerders. Van Vuuren merkte dat de cam
pingeigenaren ondanks de nieuwe voor
waarden weinig aan inventiviteit hebben in
geboet om de langkampeerders te treiteren. 
'Ik kreeg binnen tweeënhalf jaar vier brie
ven waarin achtereenvolgens stond, dat ik 
moest vertrekken, mocht blijven, toch moest 
vertrekken en uiteindelijk weer wel kon blij
ven. Ik leefde constant in onzekerheid. Ook 
werd ik 'gesommeerd' omdat ik te weinig in 
de snackbar, de supermarkt en het restaurant 
zou komen. Belachelijk natuurlijk. De cam
pingeigenaar doet zijn inkopen zelf ook el
ders omdat het op de camping een stuk duur
der is. Ook moesten caravans die ouder zijn 
dan vijf jaar ineens weg. Het is schandalig. 
Sommigen hebben er tienduizenden guldens 
ingestoken en nu is alles ineens weggegooid 
geld. De mensen zijn diep bedroefd.' 

'RECRON heeft al die tijd 
niets ondernomen en kijkt alleen 

naar het eigen belang' 

'Die nieuwe RECRON-voorwaarden heb
ben niets geholpen,' concludeert Ruud van 
der Plasse. 'RECRON heeft al die tijd niets 
ondernomen en kijkt alleen naar het eigen 
belang: dat van de ondernemers dus. Negen
tig procent van de ondernemers is lid van 
RECRON en nog steeds is er geen enkele 
huurbescherming. De politiek moet nu echt 
zorgen dat er wettelijke bescherming voor 
kampeerders komt, want tot op de dag van 
vandaag vinden dezelfde praktijken als 
voorheen plaats.' 
Volgens D. Verstand, adjunct-directeur van 
ondernemersvereniging RECRON, valt het 
allemaal wel mee met die· 'praktijken'. 'Het 
is maar een kleine groep die klaagt over trei-
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terijen. Onze geschillencommissie behan
delt nog geen honderd gevallen per jaar. Bo
vendien vindt het gros van de pesterijen op 
campings plaats die niet bij de RECRON 
zijn aangesloten. Beschermende overheids
maatregelen hebben weinig zin. Met wetten 
los je de pesterijen echt niet op.' 

De 'campingtransformaties' 
trekken de aandacht van rijke 

Duitsers die een tweede 
hulsje zoeken 

Onlangs trok Remi Poppe opnieuw aan de 
bel in de Tweede Kamer. Poppe herinnerde 
aan het feit dat een meerderheid van de Ka
mer in 1996 op betere rechtsbescherming 
van de langkampeerders had aangedrongen. 
Maar staatssecretaris Faber van LNV vindt 
'het niet noodzakelijk om met spoed een on
derzoek in te stellen. Want,' zegt ze, 'het is 
de markt die bepaalt welke accommodatie
vormen op de campings worden aangebo
den.' Gelijktijdig met de kampeeroorlog op 
Nederlandse campings voltrekt zich nog een 
andere ontwikkeling. De 'campingtransfor
maties' trekken de aandacht van steeds meer 
rijke Duitsers die op zoek zijn naar een 
tweede huisje. Onze oosterburen willen veel 
geld neertellen voor onroerend goed. Heel 

veel geld: drie ton en soms nog wel meer 
voor een vakantiebungalowtje. Nederlandse 
kopers laten het steeds vaker afweten, omdat 
de hypotheek op een tweede woning spoe
dig niet meer aftrekbaar zal zijn. Op een 
aantal campings in de grensstreek is inmid
dels een ware run ontstaan op Nederlandse 
chaletplaatsen. Ruud van der Plasse volgt de 
ontwikkelingen met pijn in zijn hart. 'Ja, het 
doet zeer als je zoiets ziet. Voor de kleine 
man met de smalle beurs is geen plaats meer 
en dan komt er een Duitser met geld die 
zegt: Ik kan het wél betalen. Het is heel 
triest. Kijk, ik heb niets tegen chaletparken 
en ik geloof best dat ze heel mooi worden. 
Maar koop dan een ander stuk grond aan en 
blijf in godsnaam van de campings af.' • 
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• • • maar lang niet door iederee~ 

Huizenkopers legden in de eerste helft van 
dit jaar gemiddeld 329.000 gulden op tafel 
voor een bestaande woning. In dezelfde pe
riode van 1998 was dat nog ' maar' 287 .000 
gulden. Een stijging dus van ruim veertien 
procent. In één jaar. Een huis kopen is -
zeker in sommige delen van het land - een 
kwestie geworden van blind de vraagprijs 
bieden. Tenminste, als de verkoop al niet via 
inschrijving verloopt en de vraagprijs ver 
overschreden wordt. De Nederlandse Vere
niging van Makelaars concludeerde onlangs 
ronduit dat in de regio 's Amsterdam en 
Utrecht een koopwoning niet meer weg
gelegd is voor alleenverdieners. En ondanks 
de stijgende tendens die de hypotheekrente 
sinds enkele maanden kent, is het einde van 
de prijsexplosie nog niet in zicht. 
Toch beseft iedereen dat de huidige ontwik
keling niet eeuwig door kan gaan. Een her
haling van 1978, toen de waarde van de 
woningen in korte tijd dramatisch kelderde, 
ligt dan op de loer. De klap was destijds zo 
hard, dat - rekening houdend met de inflatie 
- het tot ergens in het voorjaar van 1999 
duurde voordat de huizenprijzen weer het 
niveau van ' 78 bereikten ... ! 

10 

Absurde huizenprijzen ontwrichten de volks

huisvesting en onbeperkte hypotheekrente

aftrek bedreigt de overheidsfinanciën. Hoe 

een stokpaardje van Paars (kopen moet 

gestimuleerd worden, ten koste van de 

huursector) en een politiek taboe (waag het 

eens te denken aan beperking van de rent& 

aftrek) een explosief mengsel opleveren. 

Als de trend van 
rentestijgingen doorzet, krijgen 
niet alleen de huizenbezitters 

buikpijn 

De hypotheekverschaffers zien echter nog 
geen vuiltje aan de lucht. Waar de banken 
zelf ooit al s norm stelden dat een hypo
theek niet hoger mag zijn dan drieënhalf 
keer het jaarinkomen, gaan ze gemakkelijk 
tot zes keer het salaris en nog meer. Ook 
met de 'overwaarde' van de woning weten 
ze wel raad. ' Je woont toch om te leven,' 
houdt hypotheekadviseur Hypotheek Visie 
de woningbezitters voor, om vervolgens 
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aan te raden een tweede hypotheek te 
nemen en daar leuke dingen mee te doen 
Door de hoge huizenprijzen is de woning 
immers vast méér waard dan wat er aan 
hypotheek op rust. De banken geven graag 
geld voor een extra hypotheek op die over· 
waarde en de belastingdienst helpt mee met 
een forse subsidie in de vorm van de rente· 
aftrek. Valt de overwaarde onverhoop! 
tegen? Geen 'nood : Hypotheek Visie kent 
hypotheekverschaffers die wel een hypo
theek willen geven tot meer dan anderhalf 
keer de waarde van het huis. En ook de vol· 
gende vraag van de huizenbezitter beant· 
woordt Hypotheek Visie alvast in haar 
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reclamemateriaal: de renteaftrek voor con
sumptieve bestedingen is weli swaar be
perkt sinds 1997. Maar de regels vallen 
best mee. Bij een rente van zeven procent 
kan een echtpaar nog altijd ruim 140.000 
gulden lenen voor de aangename zaken des 
levens en toch de rente volledig aftrekken . 
De argumenten van Hypotheek Visie (en 
haar vele concurrenten) slaan aan. In de 
eerste drie maanden van dit jaar zijn er 
volgens het Kadaster 43.000 woningen ver
kocht. Er zijn echter bijna 149.000 woning
hypotheken afgesloten. De overgrote meer
derheid daarvan zijn dus tweede hypo
theken, of nieuwe hypotheken om oude 
'over te sluiten' . De gevolgen van dit alles 
laten zich raden: de kosten van de hypo
theekrenteaftrek lopen gigantisch uit de 
hand. In totaal staat er momenteel ruim 520 
miljard uit aan hypotheken op woningen. 
Dat is meer dan een verdubbeling sinds 
1993. Eind '97 nog verwachtte de regering 
dat de aftrekposten voor de eigen woning 
over 1998 zouden uitkomen op 7,7 miljard 
gulden. Onlangs bleek het echter te gaan 
om 10,9 miljard. Een strop van meer dan 
drie miljard in één jaar! En wat als de 
trend van rentestijgingen - gemiddeld al 
een vol procent in het afgelopen kwartaal 
-doorzet? Dan krijgen niet alleen de hui
zenbezitters buikpijn, maar moet ook mi
ni ter Zalm miljarden extra missen. Want 
de snel le groei van woninghypotheken 
heeft de Nederlandse econom ie 'gevoeli
ger gemaakt voor renteveranderingen' , 
zoals het Economisch bureau van de !NO
bank droog con cl u deert. 

Wordt de winst van 
rente-aftrek ook verdeeld over 

alle Nederlanders? De conclusie 
Is onthullend 

De rekening van de hypotheekrente-aftrek 
wordt gepresenteerd aan de overheid en dus 
aan alle belastingbetalers. Maar waar komt 
de winst terecht? Wordt die ook verdeeld 
over alle Nederlanders? Belastingdeskundi
ge dr. Koen Caminada van de Rijksuniversi
teit Leiden heeft daar onlangs onderzoek 
naar gedaan. Zijn meest onthullende conclu
sie is dat de rijkste zeven procent van de 
Nederlanders bijna de helft (45 procent) van 
het belastingvoordeel door hypotheekrente
aftrek incasseren. Van de mensen met een 
inkomen boven een ton passen zeven van 
elke tien de hypotheekaftrek toe. Van dege
nen met een inkomen onder de 34.000 gul
den nog geen één op de tien. Slechts twee 
van elke honderd Nederlanders die belasting 
aftrekken vanwege een eigen woning-hypo
theek leven van een uitkering. 
Vergelijkbare conclusies trok vorige maand 
ook de VROM-raad, het belangrijkste ad
viescollege van het Ministerie van Volks
huisvesting. Volgens de raad komt het geld 
van de hypotheekaftrek terecht bij de groe
pen die de beste mogelijkheid hebben om 
zonder subsidie een huis te kopen: de rijkere 
Nederlanders. De aftrek stimuleert daardoor 
niet het eigen woningbezit, maar bevordert 
vooral het lenen van geld. In een commen
taar op de nieuwe nota Wonen van staats
secretaris Remkes adviseert de raad een 
neutrale, eerlijke behandeling van kopers en 
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'Het is de 
ultieme vorm van 
kopen op de pof' 
Aflossen is dom. Beter is het om 
niet alleen een aflossingsvrije hypo
theek te nemen, zoals tegenwoordig 
bijna iedereen doet, maar ook jaar
lijks de rente bij te lenen. Dit na
drukkelijke advies gaf de Telegraaf 
als reactie op de nieuwe belasting
plannen van het kabinet. De hypo
theekrente blijft immers ook in die 
voorstellen volledig aftrekbaar, ter
wijl inkomsten uit beleggingen maar 
minimaal belast worden. Dus ligt de 
oplossing voor de hand, aldus de 
belastingexpert van de Telegraaf: 
koop aandelen voor het geld dat je 
anders kwijt zou zijn aan rente en 
aflossing. Bij een gemiddeld beleg
gingsrendement - een woning van 
vijf ton en een rente van 6,5 pro
cent- levert je dat in 30 jaar al 
snel anderhalf miljoen op ... 
In vragen aan staatssecretaris Ver
meend van Financiën heeft de SP 
inmiddels een verbod gevraagd op 
dergelijke 'bijleenleningen ' . Fractie
voorzitter Marijnissen ziet niets in 
de 'zeepbeleconomie' waarvan ze 
deel uitmaken. 'Het is de ultieme 
vorm van kopen op de pof.' Marij
nissen wees onder andere op de 
klimleningen uit de jaren zeventig 
die gebaseerd waren op hetzelfde 
principe. 'Daar hebben veel particu
lieren en woningcorporaties later 
verschrikkelijk spijt van gekregen.' 

huurders. Het adviescollege zegt daarmee 
nog nét niet dat het systeem van hypotheek
aftrek op de helling moet. Toch lijkt de roep 
om een beperking van die aftrek niet meer te 
stoppen. Nederland staat in Europa volledig 
alléén met de onbeperkte aftrek; de kosten 
worden steeds onbeheersbaarder en het kost 
premier Kok en fractievoorzitter Melkert 
ook steeds meer moeite om de rente-discus
sie binnen de PvdA te verbieden. De SP is al 
jarenlang voorstander van een regeling wel
ke de kopers ontziet die de aftrek nodig heb
ben om hun huis te kunnen betalen, maar die 
afrekent met de subsidiëring van de rijken. 
Binnenkort presenteert de SP-Kamerfractie 
een 'alternatief belastingplan', waarin ook 
voor de hypotheekrente rechtvaardige en 
doelmatige regels uitgewerkt worden. 
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Na actie wél 
plek voor 

schoolverlaters 

Actievoeren heeft dus toch 
zin', zo concludeert 

adjunct-directeur Rikie Anto
nissen van ZMLK-school 
dr. Herleschee in Almelo. 
'De laatste jaren kreeg niemand 
van onze verstandelijk gehandi
capte schoolverlaters een plek, 
en nu hebben we alle tien de 
jongeren onder dak kunnen 
krijgen.' Ouders en leerkrach
ten van de dr. Herleschee
school trokken begin dit jaar 
aan de bel om de aandacht te 
vestigen op de schoolverlaters 
die noodgedwongen thuis ver

kommeren 
omdat er geen 
plaats is in een 
dagverblijf. SP
Kamerlid Ag
nes Kant bracht 
ze in contact 

met actievoerders in andere 
delen van het land, waarna het 
comité Thuiszitten Taboe opge
richt werd. Een aangrijpend 
zwartboek werd gemaakt en op 
15 juni demonstreerden hon
derden schoolverlaters in Den 
Haag. Antonissen: 'We kregen 
de toezegging dat er op korte 
termijn extra geld zou komen. 
Dat is inderdaad gebeurd: Jan
delijk is er 6,5 miljoen bijgeko
men voor wonen en dagbeste
ding. Daarmee is een stuk van 
de druk weggenomen. En voor 
ons pakte het helemaal goed 
uit: samen met PGB-geld (per
soonsgebonden budget) hebben 
wij de hele wachtlijst kunnen 
oplossen.' 

12 

Met een enorm bord laat de gemeente Emmen weten dat de 
aanleg van een prestigieuze traverse gefinancierd wordt met 
allerlel subsidies, onder andere van de 'Europese Gemeen
schap'. De Emmense SP voegde daar nog een belangrijke 
(gedwongen) geldschieter aan toe: 'En de OZB-betalers van 
Emmen niet te vergeten!!!' 

SP-Hulpdienst 
wint proefproces 

Dankzij een rechtszaak van 
de SP-Hulpdienst in 

Groningen tegen een woning
stichting kunnen veel Groning
se huurders geld eisen van hun 
verhuurder. De zaak draaide 
om de vraag wie moet doorge
ven aan het waterbedrijf als 
het aantal kamers in de 
woning verandert. Groningse 
huurders betaaiden jarenlang 
hun waterrechten via de huur, 
waarbij de hoogte van de 
heffing afhing van het aantal 
vetrekken in de woning. Op 
grote schaal zijn in de loop 
der jaren glazen tussenwanden 
verwijderd, zonder dat de 
waterrekening mee omlaag 
ging. Een aantal huurders 
kwam daarachter en eiste 
terugbetaling van de woning
stichting. Die weigerde, waar
na de SP voor één huurder een 
proefproces startte. Daarin 
heeft de rechter nu de eis vol
ledig toegewezen. De huurder 
krijgt de ten onrechte betaalde 
waterrechten over een periode 
van tien jaar terug, vanaf het 
moment dat hij in de woning 
is gekomen . 

SP-actie splijt Haarlems college 

o nze actie is de bekende projecten als het Enschede- maar zit in het college van 
druppel. De coalitie project (tekort reeds 5,4 B&W. Er wordt van alles 

sukkelde al langer, maar de miljoen) en Schalkwijk geprobeerd om Groenlinks 
SP is nu de lont in het kruid- 2000+: dáár is het geld van binnenboord te houden. 066 
vat.' Zo omschrijft Haarlems de kabel voor nodig. En u voelt zich gesterkt door onze 
SP-raadslid Hilde van der gaat het betalen', konden de actie en pleit nu voor een 
Molen het effect van een bewoners op de folder lezen. stadsdebat. Helemaal grap-
goed getimede kabelnetactie Veel Haarlemmers deelden pig is dat een ex-bestuurder 
In haar stad. De SP ver- het slechte voorgevoel van van de VVD ons meehielp 
spreidde 27.000 protestkaar- de SP over de kabelverkoop met het verspreidden van de 
ten toen bekend werd dat en steunden de actie. Maar protestkaarten.' 'Binnen een 
het gemeentelijk kabelbedrijf de Haarlemse politiek zit nu half jaar Is het gedaan met 
mogelijk aan een commer- met een dilemma, want de deze coalitie,' liet een Haar-
cleel bedrijf verkocht zou actie heeft ook veel sympa- lemse wethouder zich recen-
gaan worden. Het gevolg thie bij de andere partijen telijk ontvallen tegenover de 
voor de kijker zou ongetwlj- opgeroepen. Hilde van der SP-fractie. Ondertussen bliJ· 
feld een fikse verhoging van Molen: 'Coilegepartlj Groen- ven de ondertekende pro-
het kabeltarief zijn. 'Grote Links staat achter de actie, testkaarten binnenstromen. 

SP-nieuws, acties, opinies en discussies 
dagelijks vers op Internet: http://www.sp.nl 
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Woningverbetering in plaats van huurverhoging 

De Schljndelse Huurders· 
Bond, een Initiatief van 

de SP, heeft een lang. 
bevochten succes behaald 

op het huurfront. Dankzij de 
actie 'Huurverhoging? Re· 
tour afzender!' kon samen 
met 62 bewoners van senlo· 
renwoningen een huurverho· 
ging ongedaan gemaakt 
worden, en worden de wo· 
nlngen verbeterd. 
Woningcorporatie LKKB 
(landelijke Katholieke 
Bouwcorporatie Bejaarden) 
draait de voorgenomen huur· 
verhoging van 3,2 procent 
terug tot de woningen voor· 

Is New Vork het 
grote voorbeeld voor 

Gouda? 

In Gouda roept de plaatselijke 
SP de bevolking in een 

fo lder op haar mening te geven 
over de bestrijding van de 
cri minaliteit. Dat gebeurt naar 
aanleiding van de 's tudiere is' 
die een Goudse delegatie on
der leiding van burgemeester 
Boone in oktober maakt naar 

ew York en Toronto. De 
gemeente denkt daar d.e oplos
sing te vinden voor de lokale 
problemen. Net zoals ze vorig 
jaar dacht het antwoord op de 
criminali teit te vinden in 
Marokko. SP-raadslid Agnes 
Dielemans spreekt van ' snoep
reisjes' en vraagt zich af waar 
de reis volgend jaar heengaat. 
Dielemans: 'Écht preventief 
veiligheidsbeleid ontwikkel je 
amen met de bewoners en 

niet aan de overkant van de 
oceaan.' Om de gemeente te 
helpen roept de SP nu de men
sen in Gouda op hun adviezen 

te geven. 

en over
handigd 
aan de 
burge-
meester. 
Grati s. 

zien zijn van deugdelijke 
ramen. De huidige dubbele 
ramen zijn zo zwaar dat 
oudere mensen ze bijna niet 

open krijgen en ze moeten 
bovendien aan vier kanten 
gezeemd worden. 'Geen 

om 
17.50 uu.r op Radio 5 

op woensdag 31 
augustus ~n 14 

september. 

doen voor senioren,' vond 
Tonnle Wouters van de 
Schijndelse Huurders Bond. 
Na lang aandringen zwichtte 
de verhuurder. In een aantal 
woningen komen nu proef· 
ramen. Bevallen die, dan 
komen ze ook In de andere 
huizen. 
Andere winstpunten van de 
actie zijn de toezegging van 
LKBB dat een huismeester 
de technische kwaliteit van 
de woningen in de gaten 
houdt en kleine reparaties 
uitvoert. Ook wordt de toe· 
gankelljkheid van de wonin· 
gen verbeterd. 

SP·Summerparty in Rotterdam 

Als onderdeel van een 
haar SummerParty· 

campagne heeft de Rotter· 
damse SP een opstelwed· 
strijd voor de jeugd uitge
schreven met als 
titel 'Als Ik 
burgemees· 
ter-Op-stel· 
ten was'. 
Getuige het 
grote aantal 
binnengekomen 
verhalen 
willen heel 
wat jeugdl· 
ge Rotter· 
dammers 
maar wat graag in de huid 
van hun burgemeester krul· 
pen. De opstellen worden 
beoordeeld door een jury met 

onder andere 
burgemeester 
Ivo Opstelten 

en SP-Eerste 
Kamerlid 

Driek van 
Vugt. Voor 

I ) I de winnaars 

J J is er een 
/ reis naar 

Euro Disney. 
Andere onderdelen 

van 'SummerParty' zijn 
een voetbaltoernooi, een 

tournee door de Rotter· 
damse wijken van poppen· 

theater Wim Noordegraaf 
en circus 'De lachende To

maat', en een leerzame 
milieuspeurtocht door de 
Botlek onder leiding van SP· 
Kamerlid Remi Poppe. 

Valkenswaards buurtonderzoek 
naar geluidsoverlast 

Klachten over geluidsover
last in galerijwoningen 

waren voor de SP in Valkens
waard aanleiding om een 
buurtonderzoek in de wijk Het 
Gegraaf te houden. De wonin
gen worden momenteel weli s
waar gerenoveerd, maar 
geluirlsaanpassingen zijn pas 
bij de volgende renovatie 
gepland. Volgens veel bewo
ners zal ook deze 'binnen-

renovatie' niet voldoende zijn 
om de herrie bui tenshuis te 
houden. Bovendien zal de 
binnenrenovatie pas over twee 
jaar plaatsvinden en daar wil 
een aantal bewoners niet op 
wachten. De resultaten van 
het SP-buurtonderzoek zull en 
in de vorm van een onder
zoeksrapport aan woning
bouwverenigi ng Woning
belang aangeboden worden. 
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EEN HISTORISCH WEEG· 
gebouwtje slopen omdat 

het plaats moet maken 
voor de Betuwelijn is zon
de, vindt de SP in Zeven
aar. En dus voerde een 
groep SP'ers actie bij het 
huisje en protesteerde 
daarmee tevens tegen de 
gemeente die voor alles 
wat de Betuwelijn in de 
weg staat zonder aarze
ling een sloopvergunning 
afgeeft. 

ACTIECOMITÉ WVG IN 
Maastricht, een SP-initia
t ief, is in actie gekomen 
tegen de lange wacht
tijden voor gebruikers van 
Vervoer op Maat. VOM
gebruikers krijgen een 
vragenlijst en onder be
roepsgroepen die veel 
met gehandicapten en 
ouderen te maken hebben 
is een solidariteitsactie 
gestart. 

ORANJE BLUBBER MET 
wit schuim erop trof SP
milieudetective Harry 
Voss aan in een stukje 
bos bij Nunspeet waar de 
fi rma GPS illegaal afval 
geloosd had. De bomen 
waren dood en er groeide 
niets meer. Voss alar
meerde de gemeente, die 
het bedrijf een dwangsom 
van 50.000 gulden opleg
de bij iedere volgende 
overtreding. 

PER EXPRESSE-POST 
wilde het Limburgse 
SP-Staten lid Peter van 
Zutphen de antwoorden 
op zijn vragen van 26 
oktober 1999 toegestuurd 
krijgen. 'Dat gaat helaas 
niet,' antwoordde Gedepu
teerde Staten , 'aangezien 
wij thans nog niet op de 
hoogte zijn van de vragen 
die u op 26 oktober 1999 
zult gaan stellen .' 
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'Humor is de beste methode om een vooroordeel 

te bestrijden,' vindt cabaretière Nilgün Yerli. Vijf 

jaar lang deed ze dat als de ene helft van het 

(vrouwelijke) duo 'Turkish Delight' en tegenwoor

dig met haar vriend Mark Koudijs in 'Turkse Troel'. 

Tussen vroeger en nu bestaat echter één groot ver

schil. De illusie dat ze álle vooroordelen de wereld 

uit kon helpen is vervlogen. 'Ik heb ze zelf ook'. 

Nilgün 

'Vooroordelen hebben is niet erg, maar 
besef dan wel dat het vooroordelen zijn' 

De Turkse cabaretière Nilgün 
Yerli (29) trekt sinds 1993 volle 
zalen met programma's waarvan 
de grote gemene deler 'vooroor
delen' is. Daarnaast is ze colum
niste voor het Parool en de 
VPRO-radio. Begin volgend jaar 
verschijnen haar columns in 
boekvorm. Naast 'Turkse Troel ' 
brengt Yerli in het najaar haar 
eerste soloprogramma. 
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Op mijn tiende kwam ik 
naar Nederland. Als een 
plantje werd ik uit de 
Turkse bodem gerukt, 

hier weer neergepoot en moest maar zien te 
overleven en te groeien . Op school had ik 
het heel moeilijk. Als je de taal niet 
spreekt, word je al heel gauw als dom beti
teld. Bovendien was ik ook nog eens verle
gen. Dus was ik, samen met de beugelbek
kies en de bri ll etjes, steeds de klos. Met 
gymlessen werd ik nooit gekozen. Ik bleef 
altijd over. Samen met nog een meisje, 
Trijntje. Die at voortdurend uit haar neus 
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en stonk naar urine, want ze plaste onop
houdelijk in haar broek. Van mijn tiende tot 
mijn vijftiende heb ik het absoluut niet leuk 

gehad. Maar die ervaringen vormen wel de 
basis voor wat ik nu op de planken breng. 
Cabaret is als hobby begonnen op de 

HEAO en op een gegeven moment werd de 
studie een hobby. Ik sta nu zes jaar op het 
podium, maar ben nog steeds aan het leren. 
De kleinkunstacaderrue heb ik niet ge
volgd . Bij mij was het: zelf beginnen en 
dan maar kjjken wat het wordt. Dat is een 
harde leerschool, want je wordt meteen 
voor de wolven geworpen. Al zie je dan wel 
gelijk wat goed valt bij het publiek en wat 
niet. Op de academie neemt een leraar je 
aan de hand en laat je de weg zien . Ik heb 
het in m'n eentje moeten doen. 
Na 'Turkish Delight ' ging ik op zoek naar 
een nieuwe partner. Op mijn advertentie 
kwamen kwamen zeven reacties. Omdat 
Mark heel veel van theater weet, vroeg ik 
hem bij de audities te zijn . Op iedere kandi
daat had hij wel iets aan te merken. 'Doe 
het dan lekker zelf,' zei ik toen. En dat deed 
hij. Het is ook best moeilijk om een ge
schikte kandidaat te vinden. Hij moet voe
len wat een allochtoon voelt, maar ook wat 

en M; 
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een autochtoon voelt. Zo van: Jezus Mina, loem1 
snap je me nog niet, leer eens Nederlands' geen 
Maar ook: ik wille jij mij begrijp. Mark kan uit? l 
dat. Hij is al heel lang mijn vriend en weet lijks 
wat voor effect dat op de buitenwereld riep i 

heeft. Reacties als: hè, een Turkse vriendin, chen. 
is dat niet moeilijk? Móét je nou trouwen! 
Moetje je besnijden ? Als je een Nederland
se vriendin hebt, zeg je gewoon: dit is Jac
queline en dan is het klaar. 
'Turkse Troel' is anders dan 'Turkish De
light. ' Niet alleen was 'Turkjsh Delight' 
minder breed, maar het publiek reageerde 
ook anders. De eerste sympathie lag nietbij 
het acteren, maar bij ons. Goh, twee Turkse 
meiden en nog bijdehand ook! Nu, met een 
Nederlandse jongen ernaast, is het zoete 
eraf. Als Mark in het begin iets over Turken 
zei, konden mensen dat niet echt waarde
ren. Ofschoon ik veel grover ben. Uit zijn 
mond was het op de een of andere manier 
zwaar. We hebben toen een sketch geschre
ven, waarin Mark een Marokkaan speelde. 
Ineens schakelden mensen om en accep
teerden ze wél dat hij buitenlandergrappen 
maakte. Dat alleen een Turk een Turken
mop mag vertellen en een jood een joden
mop, vind ik onzin. Dat wil ik doorbreken. 
Grappen over çle holocaust kunnen helemaal 
niet. Achter gaskamers en verbrandingen zit 
zoveel leed, dat je daar niet om kan lachen. 
Ook over seks en geloof maken we geen 
grappen. Dan verlaat je het terrein van de 
vooroordelen. Sketches over hoofddoeken 
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en Marokkaanse mannen die geen hand ge
ven, komen wel uit het geloof voort, maar 
wij zullen nooit direct aangeven wat goed en 

fout is aan religie. Daarin moet je gewoon 
iedereen in zijn waarde laten. En wat seks 
betreft, dat is zo persoonlijk. Ikzelf vind Ne

derland ontzettend oversekst. Wordt het op 
een verjaardag na drie borrels stilletjes aan 
leuk, gaat het gesprek altijd over seks . Ik 
heb heel duidelijke waarden wat seks aan

gaat. Ik geloof in trouw als je een relatie 
hebt. Maar wie ben ik om dat tot de norm te 
verheffen en op het podium te vertellen hoe 
het moet? Als jij met drie mannen in een 
huis wilt leven en jullie zijn daar alle vier 
gelukkig mee, moet je dat vooral doen. Dat 
i geen materiaal voor grappen. 

In de ogen van Nederlanders zijn Turken en 
Marokkanen moeiteloos inwisselbaar, ter
wijl er zoveel verschillen zijn. Toch hebben 
ze net zo goed vooroordelen over elkaar. 
Marokkanen vinden Turken niet ontwik
keld genoeg en Turken vinden Marokkanen 
niet fris. En moet je Turken horen over 
Aziaten of Surinamers! Laatst hoorde ik 

een oudere Turkse vrouw, die met een 
vriendin bij een Vietnamese loempiastand 
stond, zeggen: 'Ik wil een vegetarische 
loempia, maar die Vietnamezen spreken 

geen goed Nederlands. Hoe leg ik dat nou 
uit? Het mens sprak nota bene zelf nauwe
lijks Nederlands. Vlees niet! Vlees niet! 
riep ze maar. Ik heb me een ongeluk gela
chen. Maar dat is gt:en maatschappelijk re
levant vooroordeel. Dat valt onder dezelfde 
categorie als 'alle blondjes zijn dom.' En 

iedereen met een beetje hersens weet dat 
dit niet zo is. Veel ernstiger wordt het, als je 
zegt dat allochtonen crimineler zijn dan au
tochtonen. 
Op het gebied van integratie gebeurt er 
heel veel voor allochtonen . Integratiepro
jecten, positieve discriminatie, noem maar 
op. Ik kan me best voorstellen dat er Ne

derlanders zijn die zeggen: En ik dan? 
Vroeger op school had ik dat ook. Ik sprak 
de taal niet goed, dus mocht ik van de 
meester mijn werkstukken een week later 
inleveren. Heel aardig van hem, maar 
daardoor had ik wel de hele klas tegen me. 
Ja hoor, zij mag er weer langer over doen. 
Zodra er ruim wordt meegedacht met al
lochtonen , en met alle mogelijke projec
ten voor allochtonen, voelen Nederlanders 
zich achtergesteld . En dat is begrijpelijk. 
Een vriend van mij wil al jaren bij de poli

tie, maar daar komt hij niet binnen. Vrou
wen en allochtonen hebben voorrang. Hij 
is echt geen racist, maar die jongen is ge

woon woest. 'In mijn eigen land gaan bui
tenlanders voor, het moet echt niet gekker 

worden! ' Het is hartstikke leuk dat Riek 

van der Ploeg allochtonen meer wil be
trekken bij kunst- en cultuurbeleving. 
Maar een vrouwtje dat moet rondkomen 

van een uitkering van iets 
meer dan duizend gulden 
zegt: 'Ik wil ook wel 

eens naar het theater, 
ik heb ook geen 
geld.. Waarom 

wordt er voor 

mfj geen sub
sidie bijge
legd?' Het is 

goed dat er po
sitieve discrimi
natie is - anders 
kwamen allocht-

maal ner
gens -de 

politiek 
moet dat 
beleid ech
ter wel 
uitleggen 
aan het 
volk. Want 

zoals 
gaat 
het negatie-
ve diseri-

de hand. 
Vroeger 
had ik de illu

sie dat ik álle 
vooroordelen de 
wereld uit kon hel
pen. Mark heeft me 
wakker geschud, uit de 
droom geholpen. No way, 
zei hij, vooroordelen zul

len er altijd zijn. Hij 
heeft gelijk. Ik heb ze 
zelf ook. Als ik op straat 
een jong meisje met een 
oudere man zie, denk ik: hij 
zal wel geld hebben. Wat ik dan 
vergeet is, dat ik- toen ik 21 was 
-zelf óók een tijdje verliefd was op 
een vriend van 52. En die had echt 
geen cent! Vooroordelen hebben is niet 
erg, maar besef dan wel dat het vooroor

delen zijn. Dat is wat Mark en ik proberen 
te doen. Mensen prikkelen, ze even laten 

nadenken: Is het wel zo? Is mijn mening 
wel eenfeit? Als we dat 

met ons programma 
kunnen bereiken, ben ik . 
al heel blij. 
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Internet. ledereen praat erover, het gros 

van de bevolking heeft er 'al eens aan 

gesnuffeld' en bijna dagelijks wordt er wel 

ergens een artikel aan gewijd. Toch blijft er 

een waas van geheimzinnigheid over hangen 

en weten maar weinigen van de hoed en de 

rand. In twee afleveringen doet de Tribune 

een boekje open over het 'wereldwijde web.' 

Deze keer staat de vraag (én het antwoord) 

centraal wat Internet nu precies is. In het 

volgende nummer behandelen we de 

gevolgen van dit nieuwe medium 

voor mens en maatschappij. 
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Nieuw wapen In Koude Oorlog 

Eind jaren '50. De Koude Oorlog is in volle 
gang. Als de Sovjet-Unie in 1957 zijn eers· 
te Spoetnik lanceert, zinnen de Verenigde 
Staten op hun volgende stap in de wapen· 
wedloop. Het Pentagon stelt zich ten doel 
qua computertechnologie een beslissende 
voorsprong te nemen op de Russen. Het 
hoofdkwartier van de Amerikaanse strijd· 
krachten meent dat bijvoorbeeld aldus te 
bereiken: mocht een groot deel van de 
communicatielijnen worden weggebom· 
bardeerd door 'de vijand' , dan moeten ra· 
ketten tóch de lucht in kunnen en comman· 

comrr 
Als h 
kaans 
melde 
voor c 

het ne 
raken 
geen 
die ze 
eigen 
ke de1 
temet 
bare, , 

opee1 
docentra nog steeds met elkaar in verbin· nen u: 
ding kunnen staan. Defensiepoot ARPA
Advanced Research Projects Agency -
wordt opgerisht om de klus te klaren. Op 
die manier ontstaat het computerweb Arpa-
net, dat rond 1969 écht begint te werken. Hoe ! 
(De grote doorbraak liet echter nog ruim weini 
een decennium op zich wachten. In 1982 laat s 
werd het geniale Internet Protocol inge- Want 
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voerd, dé manier om over het netwerk te 
communiceren- zie kader). 
Als het Pentagon alle belangrijke Ameri
kaanse steden eenmaal 'verbonden' heeft, 
melden ook 's lands universiteiten zich één 
\'OOr één aan om toegelaten te worden op 
het netwerk. Andere landen en instellingen 
raken eveneens geïnteresseerd. Waar nog 
geen 'elektronische snelweg' is, leggen ze 
die zelf aan en koppelen Arpanet aan hun 
eigen netwerk. Zo groeit het oorspronkelij
ke defensienetwerk in korte tijd uit tot In
temet. Een globaal spinnenweb van ontel
bare, op elkaar aangesloten, computers die 
opeen betrouwbare manier informatie kun
nen uitwisselen. 

World Wlde Web zorgt 
voor grote doorbraak 

Hoe geavanceerd ook, tot in 1990 kenden 
weinig mensen het bestaan van Internet, 
laat staan dat ze er gebruik van maakten. 
Want zelfs al kon je nu informatie wereld-

De wondere 
wereld 

achterwww 

wijd rondsturen, het 'bekijken' ervan 
(tekstbestanden, tekeningen, spreadsheets, 
databases, geluidsfragmenten) stuitte op 
grote problemen. Standaardisatie was en is 
in de computerwereld immers ver te zoe
ken. Een Unix-computer functioneert heel 
anders dan een IBM-pc en die weer totaal 
verschmend van een Apple of een Atari. 
Een illustratie gemaakt met tekenprogram
ma A op computer X, kun je niet zomaar 
bekijken met tekenprogramma B op com
puter Y. Het was dus werk voor echte com
puterfreaks, om al die informatie steeds om 
te zetten (converteren in jargon) naar een 
begrijpelijke vorm. 
Een van de grote wetenschappelijke Inter
netgebruikers die met dit probleem tobde 
was het Zwitserse CERN, (dat zich onder 
meer bezighoudt met deeltjesversnellers). 
Bij dit natuurkundig instituut, met duiz.en
den contacten over de hele wereld, stortte 
men zich vol overgave op de ontwikkeling 
van een universele 'Internet-taal'. Eind 
1990 slaagde een zekere Tim Berners-Lee 
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daarin. Hij ontwierp het Hypertext Transfer 
Protocol (HTTP), waarmee opvragen en 
bekijken van tekst, plaatjes en tabellen 
opeens een fluitje van een cent werd en via 
verwijzingen (hyperlinks) verder 'geklikt' 
kon worden naar andere pagina's. En dat 
alles ongeacht het type computer. De infor
matie die volgens dit protocol op Internet 
wordt aangeboden, heeft de verzamelnaam 
World Wide Web en het is dit WWW dat 
Internet razend populair zou gaan maken. 
Juist in die periode werden computers, met 
genoeg kracht om al dat moois thuis te be
kijken, alsmaar goedkoper. Voeg daarbij 
het feit dat ook de modems (nodig om via 
de telefoonlijn verbinding te leggen met 
Internet) steeds meer snelheid boden tegen 
steeds lagere prijzen en er was aan alle 
voorwaarden voldaan voor de grote 'Inter
net-explosie' van de laatste vijf jaar. Ieder
een met een thuiscomputer en een account 
van een paar tientjes per maand (zie het ka
der 'Hoe kom je op Internet?' ) kan nu over 
het Net surfen dat het een lieve lust is. 
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I· Het oorspronke
lijke defensie
netwerk: groeit 
uit tot een 
we re I dom u at ten d 
spinnenweb dat 
Internet heet 

Stormachtige ontwikkeling, 
maar de vragen blijven 

De explosieve groei van het aantalinternet
aansluitingen gaat gelijk op met de even 
explosieve groei van de op Internet aange
boden informatie (vooral via het World 
Wide Web) . Elk zichzelf respecterend 
bedrijf, overheidsinstelling, winkelketen, 
persorgaan of non-profit organisatie heeft 
inmiddels zijn eigen website. Evenals de 
miljoenen amateurs die de hele wereld wil
Jen laten weten wat hun hobby 's zijn , hoe 
hun huisdieren eru it zien, of waarom ze een 
nieuwe baan zoeken. Wereldwijd zijn er in
middels zo' n 20 miljoen computers (ser
vers) die samen circa één miljard WWW
pagina's aanbieden . Maar niemand weet 
het precies. De ' zoekmachines ' die u hel
pen de weg te vinden in Cyberspace, heb
ben namelijk zélf een enorme achterstand 
opgelopen in het indexeren van de miljoe
nen webpagina's die dagelijks het levens
licht zien. 
Internet is een communicatiemedium 
geworden met mogelijkheden waar druk
werk, briefpost, fax en telefoon vaak niet 
aan kunnen tippen . Én Internet is uitge
groeid tot een informatiebron, die zelfs de 
bibliotheek naar de kroon steekt. Dag en 
nacht beschikbaar vanachter het toetsen
bord. Een universele, volstrekt anarchis
tische ontwikkeling, heeft binnen enkele 
jaren de wereld veranderd in een dorp en 
Internet tot dé vinding van de 21 • eeuw 
gemaakt. En we staan nog maar aan het be
gin .. . ! 

Zoals bij elke nieuwe techniek, kunnen er 
echter nogal wat kritische vragen gesteld 
worden . Bepaalt de commercie binnenkort 
het Internet-aanbod? Dreigt een nieuwe 
tweedeling, een ' informatiekloof' tussen 
arm en rijk? Wie waakt er over de 'openba
re orde' op Internet, de auteursrechten, de 
betrouwbaarheid van informatie? En wie 
gaat het misbruik van Internet tegen? Daar
op geeft de Tribune volgende maand ant
woord. o 
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Het alfabet 
uan Internet 
'Internet' is de verzamel· 
naam voor miljoenen com
puters, die via netwerk· 
kabels onderling verbon
den zijn en met elkaar 
communiceren volgens 
het lP-protocol. Het 
gebruik van dat Internet 
valt in een aantal 
hoofdgroepen uiteen. 

www 
World Wide Web = all e informatie die 
openbaar op Internet aangeboden wordt 
volgens het Hypertext Transfer Protocol. 
Het zijn de winkeltjes, bibliotheken, re
clamezuilen en informatiecentra langs de 
digitale snelweg. Je bekijkt ze met een 
browser (letterlijk bladeraar).De bekend
ste daarvan zijn de gezworen vijanden In
ternet Explorer en Netscape Navigator. 
Een adres op het World Wide Web heet 
Uniform Resource Locator (URL, 'een
vormige verwijzing naar een bron ') en 
ziet er a ls volgt uit: 

http:j jwww.sp.nljnieuws 
http: geeft aan: ik (gebruiker) wi l met jou 
(aanbieder) communiceren volgens het 
HTTP-protocol 

http:j j www.sp.nljnieuws 
www.sp.nl: de naam van de 'website ' 
(= verzameling WWW-pagina's van één 
aanbieder) 

http:j jwww.sp.nljnieuws 
sp.nl: Internet- 'domein', als het ware een 
eigen bedrijfsterrein op Internet 

http:/ jwww.sp.nl/nieuws 
nl: geeft aan dat het een Nederlands domein 
betreft 
http:/ jwww.sp.nl/nieuws 
/nieuws: de afdeling ' nieuws' op deze web
site. Dat kan één pagina zijn, maar vaak kun 
je ook 'doorklikken ' naar honderden 'sub
pagina's', met ieder weer hun eigen URL. 

TRIBUNE 8 • 27 AUGUSTUS 1999 

c soc141üroscht,trtij·Mnkllt 

Tl~,_, ...",,--~-- *llllltM7/~ - _,..,_k_ J•,...n.llp_",,.,.--.n 111& _,_ ,_, . , __,.,."_ 

IHI...,.IIj#HI/IM ,,_ 

SP Ouerz1c11t -, ·- ; ,_ -·: 

··-· -:=-
• 

E-mail 

[fiOP~IO Junl w-M SP 
Hn \ttnM~UL. 
f!I'!!C!II! Mlt"!IP!!I. DIIPI!'11J 
fHI YOOI"t- OOIC QPdtt ntYMu 

OtooctnodlgltgtngHgevtnl 
0Sl dtze titt lt 11HL.,..Ilt4oen, oot _-jou 11e«* 
1500 pt;IM 'I t t.., hiW" klttr 1.,. lnrorrr'lltlt , tnttAC:I I t 
ttlll'fll.ll-t: .,.... 

Otgtlljktllet lttltltSP- •I•uw•. 
n• • H uit Cl• Tw .... - K,_rfr.ctt• 
l , II .. IIJk•.c:U••••II••SP 
S,.- III.UWtiiii· ··ITr\11-"tllllnt 

~ 
lt .... nllllllltl .. lltMMk'fiiiM:r:tlltt 
1141ltlt• .r • M Sf> IIIIO•IIttH• Cllsc• .. lt 
A~~o~~~lfl• llolln ""' CllfTllllll • en Q•r'l 
De s,.- fr.c:tl•., H ttllnn11Hf Hnllih11 
T .. M'fiMWW..-MII 'f, llriiiH .. IIIII••tMI 
CMte<:t•IIM--t .. SI" 
l( .... ...,..ttll: lb..J..Lt...Jt. ....... 
lltotltlll'll•..,,....tiJtoHtf"''llvHHtt-tliMIO 
hitliltil , .. SP- ,...,...-t .. 
All• •••.,. .. t..,Hl( .. IHt.,.,rK,IIl"') 
lillts """ .. -.st• ..n-1111111:•11 •11 Ml Wtll 
llll.,...lti_I..,..I•H(EIIfiiiii,[IIOihl) 

Iutu1ul 
De I•Hn .. n .. SP 
Dlltf.tiiiii"""'"SP 

E-mail = elektronische post. Het verzen· 
den van berichten van en naar specifieke 
adressen . Binnen seconden belandt een 
verzonden bericht in de privé-mailbox van 
de ontvanger, waar ook ter wereld. Alleen 
die persoon kan het bericht daar ophalen, 
door zich aan te melden met zij n eigen 
naam en wachtwoord. In principe bestaat 
een e-mai ltje uit simpele, ni et-opgemaak· 
te tekst (te lezen op elk type computer). Je 
kunt er echter ook bestanden bijvoegen 
(attachments) in alle soorten en maten. 
Maar die zijn dus nfet op elke computer 
leesbaar. Bijna té gemakkelijk is de moge· 
lijkheid e-mail te sturen naar tientallen 
of zelfs duizenden mensen tege lijk. Een 
e-mail adres ziet er als volgt uit: 

tribune@sp.nl 
tribune: naam van de individuele afzenrter/ 
ontvanger 

tribune@sp.nl 
@: apestaartje 'Of 'at', altijd het scheiding· 
steken tussen 'naam' en 'adres' 

tribune@sp.nl 
sp.nl : Internet-domein of onderafdeling 
daarvan 
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U se net 
U enet = de verzamelnaam van inmiddels 
circa 55.000 ' nieuwsgroepen ' . Een 
nieuwsgroep is een vergaarbak van be
richten op een bepaald interessegebied. 
Die berichten zien er net zo uit als e-mail 
en je kunt de nieuwsgroepen dan ook 
meestal bekijken met je e-mail program

ma. Het verschil is dat ze openbaar zijn: 
iedereen kan ze lezen en beantwoorden. 
Ook die reacties belanden weer in de 
nieuwsgroep. Ze hebben namen als 
'nl.politiek', ' alt.fan.elton-john' of 
'misc.activism.progressive'. Er zijn 
nieuwsgroepen op alle denkbare terrei
nen. Van genealogie-hobbyisten of onder
zoekers van paardenvliegjes , tot gebrui
kers van bepaalde software die hun erva
ringen en problemen uitwisselen . 

FTP 
File Transfer Protocol = bestanden opha
len of plaatsen, rechtstreeks van de ene op 
de andere computer. Veel software-leve
ranciers hebben bijvoorbeeld een FTP
erver', waarvandaan je als geregistreerde 

gebruiker de laatste aanvu llingen en snuf
jes van een programma kunt ophalen 
(downloaden). Omgekeerd zijn er maar 
weinig plekken op Internet waar je als be
zoeker bestanden zelf neer kunt zetten 
(uploaden), om ze wereldwijd toeganke
lijk te maken. Behalve op je eigen home-

Beste TribtJn9.redadie, 

~erbij een voorbeeld van het liteflij< van een e-mail. 

Vrieodeij<e !J'oet. 

Webmaster SP 

page bij je eigen provider. (Zie het laatste 
kader). De eigenaren van de 'FTP-servers ' 

vrezen namelijk ongewild mee te werken 
aan de verspreiding van virussen en ille
gaal gekopiëerde software. 

Chat 
IRC = Internet Relay Chat. Met behulp 
van een apart programmaatje kun je aan 
een bestaande 'chatbox' (babbelbox) mee
doen, of een nieuwe chatbox openen. Op 
je scherm zie je achter elkaar alle tekst 
passeren die de deelnemers - inclusief jij
zelf- intoetsen. Er zijn vaste 'chatboxen ' 
van vriendenkringen of fanclubs, maar het 
kan ook dat de SP aankondigt: 'Vrijdag
avond van 8 tot I 0 chatten met Jan Marij
nissen op kanaal #janm'. Chatten wordt 
echter nauwelijks gebruikt voor 'het se
rieuze werk'. Veel chatboxen hebben nog 
het meest weg van een rumoerig café met 
aangeschoten klanten. 

ICQ 
ICQ = I seek you. Vooral bij jongeren ra
zend populair (gratis) programmaatje met, 
volgens de aanbieder, al 13 miljoen ge
bruikers. Als je ICQ op je computer hebt 
geïnstalleerd, kun je- zodra je verbinding 
hebt met Internet - zien wie van je kennis
sen/mede-ICQ-gebruikers op dat moment 
on-line zijn . Met hen kun je dan recht
streeks aan het babbelen en mailen gaan, 
bestandjes uitwisselen en spelletjes doen. 

Klik je op de 'Send now'-butten links 
bovenin, dan wordt het bericht verzonden. 
Enige seconden later arriveert het bericht 
In de malibox van trlbune@sp.nl. Daar kan 
het geopend en gelezen worden. 
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Ueel chatboHen 
hebben het 
meest weg uan 
een rumoerig café 
met aangeschoten 
klanten 
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Het Is onmogelijk om alle adressen van 
Internetpagina's te onthouden. Al was 
het alleen maar omdat er elke dag zo
veel bijkomen. Daarom kan je internet
pagina's op categorie zoeken met behulp 
van een zogenaamde zoekmachine, zoals 
Yahoo hierboven. Je tikt het gewenste 
onderwerp in en de zoekmachine graast 
z'n eigen, eerder aangelegde Index af 
naar de pagina's die over het onderwerp 
gaan. Het zoekresultaat is een lijst van 
links naar de webpagina's waarop het 
woord staat dat je intikte. Wie zoekt op 
'bloemen' krijgt zowel een link naar de 
site van de bloemenvelling als die van 
Karln Bloemen. Het is mogelijk je zoek
opdracht te verfijnen door bijvoorbeeld 
het land waarvandaan de pagina moet 
komen op te geven, of door meerdere 
woorden In te tikken (behalve een ach
ternaam ook een voornaam). 
Andere zoekmachines zijn bijvoorbeeld 
Altavista, Hotbot, Weberawier en llse 
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Het magische Internet t 

Wat doet het 
en wat 
l<an het? 

Zolang mensen computers met elkaar ver
binden, ontwikkelen ze ook protocollen om 
informatie betrouwbaar van de ene naar de 
andere machine te sturen. De normale ma
nier was, zo'n dom bundeltje bytes (één byte 
bestaat uit een achttal nullen en enen en cor

wordt je bericht opgesplitst in bundeltjes 
(packets) van ongeveer 1 kB. Dan worden 
die packets op weg gestuurd met de bood
schap: 'Je moet naar Z. Zie maar hoe je er 
komt. Als er fi le is, of een blokkade, dan 
neem je maar een omweg.' Zo gaan 35 

respondeert met 
één letter) een pre
cieze routebeschrij
ving mee te geven: 
Ga naar X, dan 
linksaf naar Y en 
via Q naar Z. Maar 
wat als X een 'ver
stopte kruising' 
blijkt, of de stroom 

Een uniuersele, 
anarchistische 
ontwikkeling ueran
dert de hele wereld 
in een groot dorp 

packets op pad. 
Vaak keurig op 
een rijtje. Maar 
het kan ook ge
beuren dat num
mer zeven het 
eerst aankomt, 
omdat de eerste 
zes toch in een 
fi le belandden. 

van Q uitgeschakeld is? Dan komt je bericht 
niet of verminkt aan. 
Het Internet Protocol (lP) werkt veel slim
mer. Stel, je wilt een berichtje versturen van 
35 kB (kilobyte = 1024 bytes.) Allereerst 

De fysieke verbinding tussen de compu
ters zijn de kabels, variërend In dikte en 
snelheid, net als wegen 
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Of dat nummer dertien onderweg een bot
sing krijgt en beschadigd raakt. Geeft alle
maal niets. Bij aankomst in Z worden de 
packets weer keurig op een rij tje gezet en 
gaat er een signaal naar de verzender: 

Internet Is als de verkeersregels: afspra
ken/protocollen tussen de verschillende 
computers hoe de kabels te gebrulken 
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'Packet dertien is veronge
lukt. Stuur die nog een 
keertje.' 
Een verlies van vijf procent 
van alle packets op het 
drukke Internet is normaal, 
maar als gebruiker merk je 
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daar niets van. Het is in een fractie van een 
seconde weer hersteld. Zolang verzender A 
en ontvanger Z zelf maar on-line zijn (ver· 
binding hebben met Internet) en zolang in 
het enorme Internetspinnenweb nog maar 
één route begaanbaar is van A naar Z, zal 
alle verzonden informatie vroeger of later 
goed aankomen. 
Hoe weet zo'n packet waar ie moet zijn1 
Elke computer die verbonden is met Inter· 
net heeft een uniek adres, het lP-nummer. 
Bijvoorbeeld 184.162.63.111. Elk van de 
vier getallengroepen kan variëren van 0 tot 
en met 255. Het eerste nummer geeft het 

Er zitten verschillende weggebrulkers op 
het Internet. Het World Wlde Web Is 
vergelijkbaar met een pakketdlenst. 
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De verschillende pagina's 
op het www zijn onderling 
verbonden door (In de 
tekst onderstreepte) 
hyperlinks 

land aan, het laatste je specifieke 'hu is
nummer'. Vrij vertaald luidt de opdracht 
bij het verzenden van een packet bijvoor
beeld: Ga naar Nederland. Zuid-Holland. 
Rotterdam. SP. 
Het packet zoekt zelf een begaanbare weg, 
de noods via Zuid-Afrika. Maar het zoekt 
ook de snelste weg. Hoe hij dat doet, kunnen 
wij hier niet uitleggen, omdat ook de knap
ste Internet-whizzkids het ons niet kunnen 
vertellen. Laten we het er maar op houden 
dat het gaat om een heel knap 'algoritme', 
want dat is het. 

De ASCI Red, de groot
se supercomputer ter 
wereld die ook dienst 

doet als Internetserver 

De grote doorbraak van Internet rond 
1993 riep biJ velen de vraag op: hoe kan 
Ik hier nou gebruik van maken als Ik 
niet werk biJ de overheld of op een uni
versiteit, waar computers staan met 
rechtstreekse toegang tot de digitale 
snelweg? De enige manier was een vas
te verbinding met Internet naar je huls 
te leggen en daar de computer dag en 
nacht aan te laten staan. Als je tenmin
ste ook e-mail wilde kunnen ontvangen 
of WWW-paglna's vertonen. Peperduur. 
Maar waar vraag Is, ontstaat aanbod. 
De access-provlders kwamen op. Be
drijven die computers op Internet aan
sluiten, met geen ander doel dan voor 
duizenden particulieren te dienen als 
'toegangspoort'. Een account - zeg 
maar abonnement - biJ een provider 
geeft je de volgende rechten: 

• je kunt 'Inbellen' naar je provider 
(meestal met een modem vla de tele
foonlijn, desgewenst vla ISDN, soms 
ook vla de TV-kabel). Zodra je on-line 
bent, krijg je een uniek lP-nummer 
toegewezen en maakt jouw compu
ter tijdelijk deel uit van het grote In
ternet. Je betaalt zelf de telefoon
kosten (altijd plaatseliJk tarief), 
maar het verdere Internet-verkeer Is 
voor rekening van je provider. 

• Op de mail-server van de provider 
kriJg je een eigen postbus, zodat je 
altiJd e-mail kunt ontvangen. Zodra 
je on-line bent, haal je die mali op. 

• Je kunt je zelfgemaakte webpagina's 
plaatsen op de WWW-server van je 
provider. Jouw 'home-page' Is dan 
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wereldwiJd op te vragen onder de 
URL: http:/ /www.provldernaam.nl/ 
- jouwnaam 

• De provider maakt Usenet-nleuws
groepen voor jou beschikbaar en 
vaak ook een FTP-server, zodat je 
populaire, gratis programmaatjes 
kunt downloaden. 

Zo herken je een slechte provider 
Wat provlders te bieden hebben, liJkt op 
papier altijd hetzelfde. Toch lopen hun 
tarieven uiteen van een tientje tot 35 
gulden per maand. De verschillen In 
kwaliteit zijn alleen te achterhalen door 
te Informeren biJ bestaande abonnees. 

Zo herken je de slechte provider: 

• Vaak een In-gesprek-toon krijgen als 
je Inbelt. De provider heeft dan sim
pelweg op zijn Inbel-computer te wel
nlg modems aangesloten. 

• Het binnenhalen van je mail gaat 
heel traag. De provider heeft alle 
maliboxen van duizenden abonnees 
op één enkele computer staan, die 
daarvoor niet zwaar genoeg Is opge
tuigd en de vele gelijktijdige verzoe
ken niet rap kan verwerken. 

• Je krijgt maar een fractie van de 
55.000 nieuwsgroepen ter inzage. 
Dat doet de provider om een hele
boel trafflc (verkeer) over Internet te 
besparen, waarvoor hiJ moet beta
len. 

• Het ergste: Websurfen gaat traag, 
waarheen dan ook. De provider heeft 
dan bezuinigd op zijn eigen verbin
ding met de backbone, de hoofd. 
structuur van Internet. HIJ stuurt 
honderden gebrulkers tegelijk een 
provinciaal weggetje op en dan krijg 
je file. 

De conclusie van je onderzoek zal 
meestal zijn: goedkoop Is duurkoop. 
Voor de beginnende Internetter kan 
een en ander weinig kwaad en over
stappen naar een andere provider kan 
altijd nog. Maar voor een dubbeltje op 
de eerste rang zitten, dat kan ook In 
Cyberspace niet. 
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Traxx helpt gehandicapten van de wal in de sloot 

Op 1 juli werd het start
schot gegeven voor Traxx, 

een meuwe structuur voor het 
gehandicaptenvervoer. De opzet 

van Traxx is dat gehandicapten 
met één telefoontje hun hele reis 
kunnen regelen. Traxx schakelt 
de verschillende vervoerders in, 
en regelt ook de benodigde 
opstaphulp op de stations. Het 
klinkt aardig, maar er schuilt 
een grote adder onder het 
gras. De NS gebruikt de 

invoering van Traxx namelijk 
om gehandicapten uit de 
trein te weren. In de toe

komst kunnen gehandicapten 
nog maar op 16 stations in de 
trein geholpen worden. Nu 

kan dat nog op ruim 200 
plaatsen. En dat heeft grote 
gevolgen. De heer Rutgers 
uit Borne: ' Ik wildè naar 
Zutphen. Vroeger deed ik 
daar twintig minuten over 
met de trein. Bij Traxx moet je 
eerst met de taxi helemaal naar 
Zwolle en vervolgens met de 
trein naar Arnhem. En dan weer 

met de taxi naar Zutphen. Dat 
kost me een halve dag. Èn veel 
geld. Van Traxx kreeg ik te 
horen dat bepaalde trajecten 

alleen per taxi mogelijk zijn. 
Maar ik wil met de trein, want 

daar heb ik een kortingskaart 
voor.' Mevrouw Ploegstra uit 
Gromngen: 'Ik heb een elektri
sche rolstoel. Via Traxx kan ik 
dan maar op zestien stations in 

Al eerder organiseerde de SP 
gehandicapten in hun strijd 
tegen verslechtering van hun 
vervoersmogelijkheden 

Nederland geholpen worden. 
Met de bus reizen kan ik niet, 

want ik kan niet uit mijn stoel. 
Het gevolg is dat ik grote afstan

den moet afleggen met de 
Traxx-bus. En dat maakt het 
reizen voor mij al met al stuk

ken duurder dan onder het oude 
Ketenvervoer. Als ik op Traxx 
ben aangewezen, kom ik op den 

duur helemaal nergens meer. 
Bovendien kom ik er maar 
met achter hoe Traxx de 
prijzen berekent. Ik heb een 
paar keer gebeld, maar ze 
weten het zelf ook met. Het 

is een grote chaos.' SP-Ka
merlid Van Bommel heeft 
minister Netelenbos van 
Verkeer en Waterstaat inmid
dels om opheldering ge
vraagd over de kwestie. 

Volgens Van Bommel is de 
meuwe reisservice in strijd 

met het Regeerakkoord. Dat 
stelt immers dat de toegankelijk 
van het openbaar vervoer voor 
gehandicapten verbeterd moet 
worden. 

Ceteco: het debacle van de Zuid-Hollandbank BV 

De Ceteco-affaire, waarbij 
de provincie Zuid-Hol

land op grote schaal geld 
leende en vervolgens risico
dragend weer uitleende -
alleen maar om winst te ma
ken - heeft heel wat tongen 
losgemaakt. Onder andere de 
SP-Statenfractie drong met 
succes aan op het vertrek 
van de Gedeputeerde van 
financiën De Jong (PvdA), de 
politiek verantwoordelijke 
voor de affaire. Ook kwam de 
discussie over 'stiekem' ban
kierende overheden goed op 
gang. Sommige bestuurders 

deden daarin heel interessan
te uitspraken. Zo vond de 
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inmiddels opgestapte gedepu- praktijken bij de overheden 
teerde De Jong, dat de pers geuit. Volgens Gerard Harmes 
net zoveel te verwijten viel van de Zuid-Hollandse SP-
als hemzelf. Commissaris van 
de Koningin Leemhuis be· 
weerde ondanks haar handte
keningen op de stukken 'niet 
op de hoogte te zijn ge
weest'. De burgemeester van 
het Brabantse Mierlo verklaar
de het 'een slechte zaak' te 
vinden als een gemeente nlét 
zou beleggen. En de Rabobank 
bood aan 'hulp te bieden nu 
de provincie financiële en 
politieke problemen heeft'. 
SP-Kamerlid Kant heeft in de 
Tweede Kamer Inmiddels haar 
bezorgdheid over bankiers-

Statenfractie is het niet on
denkbaar dat zich in de toe
komst nog grotere problemen 
voordoen. 'Er worden enorme 
risico's met gemeenschaps
geld genomen. Daarom Is het 
zaak dat volksvertegenwoordl· 
gers heel alert zijn en hun rol 
opeisen, zoals wij dat In de 
Staten gedaan hebben. De 
affaire draagt er In leder geval 
aan bij dat er steeds meer 
twijfel begint te komen aan de 
zegeningen van De Markt In 

dit soort kwesties. Dat stemt 
hoopvol voor de toekomst.' 
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Stop de oorlog in 
Turks Koerdistan! 

I nltiatiefgroep 'XminY Sollda
riteitsfonds' zet zich sinds 

enkele maanden in voor een 
politieke oplossing van de 
problemen in Turks Koerdistan. 
De oorlog tussen de Turkse 
staat en de Koerden heeft In 
de afgelopen vijftien jaar al 
minstens 37.000 doden, 3.000 
verwoeste dorpen en miljoenen 
vluchtelingen gekost. XminY 
bepleit een staakt-het-vuren, 
stopzetting van folterpraktijken 
en bultenrechtelijke executies, 
vrijlating van politieke gevan
genen en erkenning van de 
politieke en culturele rechten 
van het Koerdische bevolklngs. 
deel. De Initiatiefgroep roept 
op deze eisen te ondersteunen. 
Als een van de eersten heeft 
Jan Marijnissen zijn steun 
betuigd aan het initiatief. Het 
adres van XminY Solidaritelts
fonds is Keizersgracht 132, 
1015 CW Amsterdam, telefoon 
(020) 622 82 29. 

Bijstand in de 
buurgemeente 900 

gulden hoger 

De bijstandsuitkering kan in 
vergelijkbare situaties in 

de ene gemeente tot negenhon
derd gulden per maand lager 
zijn dan in de andere.' Dat is een 
van de conclusies uit het rapport 
'Geen maatwerk maar willekeur' 
dat de SP-Friesland onlangs 
uitbracht. 'Het was bekend dat 
de hoogte van de bijstand per 
gemeente behoorlijk kan ver
schillen,' zegt Hanny Lehmann 

van' de Friese SP. 'Maar dat het 
zóveel zou zijn, dat was nog niet 

eerder aangetoond.' De opzien
barende feiten uit het rapport 

zorgden voor een stevige discus
sie in de Friese media. 

D~ 
zitting 
lemen 

afgeg< 
Eu rop 
verhui 

drijf A 
naar o 

duitse 
Moed 
bearg1 
sluitin 
subsid 
dergel 
weten 

Europ 
werkg 

land i! 
koste 
aldus 
40 me 

I s d· 

ker 
baner 
baan 
goedJ 
Uit ee 
WIW'1 
komt 
nadru 

ste lil 
vraag 
één v. 
regen 
nogg 
hen o 
een a 
den g 
betrol 
de 23 
ketiel 
ze do• 
arbeic 
zoeke 
eerde 
de WE 

dat zt 



nn 
an! 

Sollda
lnds 
een 
Ie 
·distan. 
I< se 
1ft in 
ral 
,3.000 
Ij oenen 
ninY 
~ren, 

lidijken 
1cuties, 
evan
,de 

chten 
>lkings

:oept 
teunen. 
heeft 
1n 
f. Het 
riteits-
132, 
elefoon 

Ie 
900 
Ir 

1 kan in 
ies in 
:nhon
ager 
:ttis een 
:rapport 
llekeur' 
tgs 
ld dat 
I per 
lver-
m.ann 
lat het 
log niet 
pzien
port 
discus-

Subsidie op afbraak van werkgelegenheid 

De kersverse SP-Europarlementariër 
Erik Meijer heeft meteen in de eerste 

Guus Cox van de ondernemingsraad (OR) 
van Akcros vreest, dat de non-vinyl half

producten, die nu nog in 
Roermond gemaakt worden, 
in Greiz weinig kans heb
ben. 'In Oost-Duitsland 
hebben ze de know-how 
voor productontwikkeling 
nog lang niet; de mensen 
met de kennis zitten hier. 
Dat is fataal voor het markt-

ziningsweek van het Europar
lement zijn visitekaartje 
afgegeven . Hij stelde bij de 
Europese Commissie de 
verhuizing van het chemiebe
drijf Akcros van Roermond 
naar onder andere het Oost
duitse Greiz aan de kaak. 
Moederbedrijf Akzo Nobel 
beargumenteerde de fabrieks- Erik Meijer aandeel, je mist de boot. 
sluiting met de investerings-
subsidie van 35 procent die het voor een 
dergelijke verhuizing krijgt. Meijer wil 
weten of die subsidie betaald wordt door de 
Europese Unie. Want het subsidiëren van 
werkgelegenheid in het oosten van Duits
land is een goede zaak, maar mag niet ten 
koste gaan van werkgelegenheid elders, 
aldus Meijer. De verhuizing zou voor 35 à 
40 mensen gedwongen ontslag betekenen. 

Bovendien is verplaatsing 
naar Oostduitsland logistiek gezien ook 
niet erg slim, want een belangrijke klant 
van ons is bijvoorbeeld DSM.' Cox is ver
bolgen over de handelswijze van AKZO. 
'Hier is sprake van oneerlijke concurrentie. 
Het gaat.AKZO alleen maar om die inves
teringssubsidie, verder niets. Als de Euro
pese Commissie dit goed vindt, dan vraag 
ik me af waar we nou mee bezig zijn.' 

Gemeenten misbruiken WIW 

Is de WIW (Wet Inschakeling Werkzoe
kenden, voorheen onder andere de 

banenpool) er om werklozen aan een 
baan te helpen, of om gemeenten van 
goedkope arbeidskrachte)n te voorzien? 
Uit een landelijke SP-enquête onder 
WIW'ers en melketiers 

voor overheden en gesubsidieerde instel
lingen om hun werk te kunnen doen 
tegen lagere kosten. De overheid zet 
zichzelf voor een dubbeltje op de eerste 
rang, ten koste van de WIW'ers en mel
ketiers, die zonder perspectief voor een 

armoedeloontje moeten 
werken.' ~omt naar voren dat de 

nadruk vooral op het laat
ste ligt. Hoewel de onder
vraagden veelal al jaren via 
één van de gesubsideerde 
regelingen werken, heeft 
nog geen tien procent van 
hen ooit bemiddeling voor 
een andere baan aangebo
den gekregen - en dat 

Mariet Berendsen 

Het onderzoek zet ook 
vraagtekens bij de uitvoe
ring van de WIW-CAO. Met 
name rond de vergoedin
gen voor overwerk en voor 
onregelmatig werk zijn er 
signalen dat de gemaakte 
afspraken niet nagekomen 

betrof vrijwel uitsluitend jongeren onder 
de 23 jaar. Ook moeten WIW'ers en mel
keliers vaak zelf de kosten betalen als 
ze door studie een betere plaats op de 
arbeidsmarkt willen veroveren. SP-onder
zoeker Mariet Berendsen: 'De gesubsidi
eerde regelingen waren een antwoord op 
de werkloosheid. Het lijkt er echter op 
dat ze uitgegroeid zijn tot een middel 

worden. Gericht onder
zoek hiernaar Is hard nodig, stelt het 
rapport. Ook bepleiten de schrijvers dat 
WIW- en meiketbanen na twee jaar 
omgezet worden In normale banen, met 
een salaris volgens de CAO die geldt 
voor het betreffende werk, en dat er 
eindelijk stevig werk gemaakt wordt 
van de doorstroming naár niet-gesubsi

deerd werk. 
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DE WOORDE~r 
UIT DE IvlO~!D 

Joost Lagendijk Europarlemen
tariër GroenLinks 

'Er zijn natuurlijk minder mensen dan 

vroeger die voor hun hachje moeten 
strijden. Die mensen zijn voor een 
deel naar de SP gelopen. Wij zitten 
toch bij de gegoede middenklasse.' 

parlementair 
verslaggever 

Frits Wester 
'De meeste Kamerleden leiden een 
treurig, monddood bestaan.' 

l llllilllll~llailllliij• popmuzikant 

' Ik snap niet dat je na je dood maar 
keus uit twee hebt: begraven of cre
meren. Ik zou het liefst op sterk water 
in een potje worden gezet.' 

muzikant 
Loudon Wainwright 111 

'Mijn luisteraars zijn het meest geïn
teresseerd in hoe het verkloot heb 
met mijn vrouwen en mijn kinderen.' 

René Zwaap 
journalist 

'Van alle ministers van Paars-I, haalde 
hij (Ad Melkert) het laagste aantal 
voorkeurstemmen, slechts negendui
zend, en dat terwijl er tegen die tijd 
toch al een slordige vijftigduizend 
mensen rondliepen met een Melkert
baan .. .' 

Duits ex-minister 
vanfinanciën Oskar Lafontaine 

'Of ik belangstelling heb Europees 
commissaris te worden? Ik heb be
langstelling voor het pausschap. 

Geert Hoste 
Belgisch cabertier 

'Als alle treinen klokvast zouden ver
trekken, had je nooit het geluk er 
onverwachts toch nog een te halen.' 

oud-minister van 
Defensie 

Henk Vredeling 
'Defensie is een doelloze club.' 

Bronnen: Elsevier, HN, Volkskrant, The 

International Herald Tribune, de Groene 

Amsterdammer 
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!STOP DE 
In Parkweg-Oost 
weigeren drie gezinnen 
te wijken voor de rijken 

IS LOPERS 
,!! 

SCHIEDA 
Nog niet zo heel lang is Parkweg-Oost in de 
Schiedamse wijk Nieuwland 'bezet' door slopers 
in dienst van de gemeente. Heel Parkweg-Oost? 
Nee, een kleine groep bewoners blijft moedig 
weerstand bieden aan de bulldozers en maakt het 
leven van B en W bepaald niet gemakkelijk ... 

Onder Parkweg-Oost moet een metro ko
men, bedenkt de gemeente Schiedam in de 
zomer van 1993. Dus moeten drie blokken 
tlats en twee blokken bejaardenwoningen 
tegen de vlakte. Pas gerenoveerde huizen 
slopen is onzin, vindt de dan nog niet in de 
raad vertegenwoordigde SP-afdeling Schie
dam. Samen met de bewoners start zij de ac
tie 'Stop de Slopers'. Massaal zijn de actie
voerders aanwezig op raadsvergaderingen, 
waar zij veelvuldig gebruik maken van hun 

spreekrecht. 'In eerste instantie hadden we 
de steun van de PvdA, die toen ook vond dat 
je niet aan de sociale woningbouw moest 
komen,' zegt Yorick Haan, inmiddels voor
zitter van een driekoppige SP-raadsfractie. 
'Uiteindelijk hebben ze toch ingestemd met 
de sloop, omdat het niet anders kon voor de 
metro.' Volgens Haan is de werkelijke reden 
voor de afbraak echter een hele andere. 'Het 
metrotraject loopt ondergronds langs de hui
zenblokken en op voldoende afstand van de 

Het sloopspook waart 
door Nederland 
Veel steden ontwikkelen momenteel plannen voor 'herstructurering' van 
vooral naoorlogse wijken. Waarbij die herstructurering veelal bestaat uit het 
slopen van portiekflats en bejaardenwoningen. De wijken zijn te eenzijdig van 
samenstelling en te saai, heet het. 'Upgrading is hard nodig', zeggen de 
sloopwethouders, 'in het belang van de bewoners.' Die zien dat in veel 
gevallen echter heel anders. De woningen zijn vaak dringend aan een onder
houdsbeurt toe, maar ze kennen geen leegstand en zijn redelijk betaalbaar. 
Bovendien worden meestal niet de oudste of de slechtste huizen met sloop 
bedreigd, maar die op de meest aantrekkelijke locaties: aan het water, bij 
een park of dichtbij de binnenstad. Plaatsen die daar vrijkomen, zijn bijzonder 
geschikt om dure koopwoningen neer te zetten. 'Daarmee krikken we de wijk 
op', zeggen de plannenmakers. De bewoners trekken een andere conclusie: 
'Wij moeten wijken voor de rijken.' 
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I • 
woningen. Sloop is daar echt niet voor no
dig. Maar Parkweg-Oost is aangewezen 
voor het experiment Stad & Milieu. Dat 
houdt in, dat gemeenten in hun bestem· 
mingsplannen ruimte moeten maken voor 
meer groen en minder geluidsoverlast. De 
gemeente denkt dat op te lossen door er dure 
huur- en koopwoningen te bouwen met een 
ondergrondse parkeergarage en gelegen aan 
een mooie waterplas. Dáárvoor moeten de 
flats wijken.' En misschien nog voor niets 
ook, want onlangs heeft de provincie het be· 
stemmingsplan op grond van de regels van 
Stad & Milieu afgekeurd. Hierdoor drei~ 
Schiedam ruim een miljoen aan rijkssubsi· 
die mis te lopen en dat zet mogelijk een dik· 
ke streep door de plannen. 

Om de weigeraars onder druk 
te zetten, begint de gemeente 
een ontmoedlgingscampagne 

Alle protesten ten spijt verkoopt Woning· 
stichting Noordvest de huizen aan de ge· 
meente, zodat die kan gaan slopen. De be· 
woners worden afgekocht met een beneden· 
maatse verhuisvergoeding van tweeduizend 
gulden en vertrekken. Drie gezinnen echter 
blijven standvastig zitten. 'Het is hier prima 
wonen', zegt Martin Meerkerk, een van de 
laatsten der Mohikanen. 'Nu wel. Toen we 
in dit huis kwamen, was het compleet uitge· 
woond. Ik heb het van de plinten tot het pla· 
fond helemaal opgeknapt. We sloegen net de 
laatste spijker erin, toen die brief van de ge· 
meente kwam, waarin stond dat we weg 
moesten .' 
Om het vertrek van de drie weigerachtige 
gezinnen te bespoedigen, begint de gemeen· 
te een ontmoedigingscampagne. Zo worden 
in de leegstaande panden brandweeroefe. 
ningen gehouden. Meerkerk: 'Ook werd op 
een gegeven moment de post niet meer he-
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zorgd. Ik bellen. Ja, zeiden ze bij KPN, in 
die wijk woont niemand meer. Ik zeg: hallo, 
waar denk je dan dat ik vandaan bel? Een 
week later belt KPN mij. Wanneer ze de te
lefoon konden komen afsluiten. Ze hadden 
een brief van de gemeente dat de buurt onbe
woond was.' Een soortgelijke brief belandt 
op het bureau van de .vuilophaaldienst en 
binnen de kortste keren komen de families 
om in hun afval. Omdat de gemeente 
weigert de fouten te herstellen, stappen de 
bewoners naar de rechter. Deze sommeert 

. I 
Schtedam te zorgen dat de post weer 
bezorgd en het vuil weer opgehaald wordt. 

De buurt krijgt te 
horen wat ze allang weet: de 

slopers hebben er een gevaarlijk 
zooitje van gemaakt 

Te moeten zien hoe hele blokken flats met 
de grond gelijk worden gemaakt en weten 
dat jouw huis het volgende is, is al erg 
genoeg. Maar de bewoners van Parkweg
Oost krijgen meer te verduren. Bij de sloop 
komt namelijk het kankerverwekkende 
asbest vrij . En het asbestverwerkend bedrijf 
gaat daar niet al te nauwgezet mee om. Stuk
ken asbest zijn al snel in de struiken in de 
buurt te vinden. Bovendien blijkt dat bij de 
asbestinventarisatie een asbesthoudende 
kitlaag over het hoofd is gezien. Gevolg: de 
sloop wordt stilgelegd en het terrein afgezet 

De sloop wordt 

stilgelegd, nadat 
een halve flat 
tegen de vlakte 
Is gegaan en het 

zet met linten. Het 
asbest zelf blijft 

liggen ... 

met linten. Het asbest zelf blijft liggen. Een 
onafhankelijk bureau wordt ingeschakeld 
dat constateert wat de buurtbewoners allang 
weten: de slopers hebben er een gevaarlijk 
zooitje van gemaakt. 'Ik heb met open mond 
staan kijken hoe die gasten te werk gingen,' 
zegt Meerkerk. 'Zonder enige bescherming 
hebben ze met mokers op asbestplaten staan 
ran:tmen. Dat heeft zich allemaal vermengd 
met het puin. Bovendien is het terrein hele
maal niet goed afgesloten. Ik zie regelmatig 
kinderen spelen achter de hekken.' 
De gemeente weet zich geen raad met de 
situatie. Aanvankelijk geeft ze de schuld aan 
mensen van buiten de wijk die asbest zou
den dumpen vlak buiten het sloopterrein. 
Vervolgens hebben inbrekers in de lege wo
ningen het gedaan: die zouden voor de ver
spreiding van het asbest zorgen. De bewo
ners krijgen eerst een brief waarin staat dat 
'de situatie uit een oogpunt van openbare 
orde, veiligheid en volksgezondheid onaan
vaardbaar dreigt te worden'. En vervolgens 
laat Aad Wiegman, coördinerend wethouder 
van het sloopproject weten dat er geen ge
zondheidsrisico bestaat voor de bewoners 
van Parkweg-Oost Hij claimt dat de GGD 
een onderzoek heeft uitgevoerd in de wijk. 
'Die instantie heeft me de garantie gegeven 
dat alles veilig is en daar vertrouw ik op,' 
zegt hij in het Rotterdams Dagblad. 
'En die brief dan?' protesteert Meerkerk. 
'Nu weten we helemaal niet meer waar we 

T RI B UNE 8 • 27 AUGUST U S 1999 

aan toe zijn.' Overigens ontkent de GGD 
ooit een onderzoek te hebben uitgevoerd. 

'De verhuisvergoeding 
dekt nog niet eens de kosten van 

wat we in de loop der jaren 
hebben verspijkerd' 

Begin augustus is de patstelling compleet. 
De gemeente wil niet meer praten en dreigt 
naar de rechter te stappen op grond van 
dezelfde gezondheidsrisico's die wethouder 
Wiegman in het Rotterdams Dagblad ont
kende. De bewoners op hun beurt vertikken 
het om weg te gaan op de voorwaarden van 
de gemeente. Meerkerk: 'De vervangende 
woningen die ons aangeboden zijn, staan pal 
naast het sloopterrein. Dan blijven we het 
asbestgevaar houden en kijken we straks uit 
op de dure huizen waarvoor wij hebben 
moeten wijken.' Ook de verhuisvergoeding 
is een struikelblok. De gemeente heeft het 
bedrag inmiddels weliswaar verhoogd naar 
4.000 gulden, maar ook daarmee nemen de 
bewoners geen genoegen. 'Dat dekt nog niet 
eens de kosten van wat we in de loop der ja
ren aan de woningen hebben verspijkerd,' 
zegt Meerkerk. De drie families willen ver
der onderhandelen over hun nieuwe woning 
en hun verhuisvergoeding. En in afwachting 
van de uitkomst daarvan willen ze elders 
worden ondergebracht. Zo niet, dan dreigen 
ook zij met de rechter . .. 
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Angsten, depressies, huwe
lijksproblemen, kindermishan
deling . . . het zijn steeds vaker 
voorkomende fenomenen in 
onze maatschappij. In haar toe
lichting op de Rijksbegroting 
voor 1999 stelde minister Borst 
van Volksgezondheid vast, dat 
weldra twintig tot vijfentwintig 
procent van de Nederlanders in 
psychische nood hulp zal zoe
ken. Om die te kunnen opvang
en bepleitte zij terugdringing 
van de wachtlijsten bij met 
name de RIAGG's. 
'De vraag naar geestelijke zorg 
zal alleen maar verder stijgen,' 
beaamt prof. dr. Dries van 
Dantzig (78). 'Mensen komen 
steeds meer onder druk te 
staan. En druk betekent strijd, 
ook op sociaal gebied. Die 
strijd blijkt voor een toene
mend aantal gewoon te zwaar; 
het wordt hen allemaal te veel. 
Je ziet bovendien dat er steeds 
meer mensen in de WAO te
rechtkomen door psychische 
problemen. Zij zijn in feite de 
uitvallers van het systeem.' 
Meer geld, meer druk, meer uit
vallers: elke vooruitgang zaait 
zijn eigen ziektekiemen. En de 
geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) is volgens Van Dantzig 
niet in staat om die ziektekie
men doeltreffend aan te pakken. 
Het gapende tekort aan capaci
teit bij de RIAGG's legt in de 
visie van Van Dantzig een fun
damenteel verkeerde benade
ring van geestelijke gezondheid 
door de maatschappij bloot. 

'In onze maatschappij 
wordt geestelijk lijden 
teveel gezien als privé-
zorg. Dat moet je zelf 

maar oplossen' 

Om uit te leggen waar de schoen 
wringt, maakt hij onderscheid 
tussen 'het grote lijden' en 'het 
individuele, geestelijke lijden'. 
Met het grote lijden bedoelt hij 
de zogenaamde geïnstitutionali
seerde 'gekte' , zoals krankzin-

28 

nigheid en psychose. Het gees
telijke lijden staat voor de stille, 
persoonlijke problemen, zoals 
depressies, trauma's en gezins
moeilijkheden. 
'Ten eerste loopt de GGZ ob
jectief achter bij de lichamelij
ke zorg', legt Van Dantzig uit. 
'De belangrijkste reden daar
van is, dat de geest tot voor kort 
het domein van de kerk was. 
Ten tweede houdt men zich 
binnen de GGZ voornamelijk 
met gekte bezig; het grote lij
den dus. Het gevolg is dat 

klachten van mensen die nog 
wél redelijk functioneren daar-

bij in het niet vallen. Dat is een 
kwalijke zaak. In onze maat
schappij wordt het geestelijke, 
stille lijden te veel gezien als 
een onderwerp van privé-zorg: 
psychische problemen moet je 
zelf maar oplossen.' 
De toenemende individualise
ring in de samenleving betekent 
immers minder bemoeienis van 
anderen, ook op geestelijk ge
bied. Psychische zorgen worden 
echter des te groter als blijkt dat 
je ze niet in je eentje aan kan . En 
één van de kenmerken van gees
telijke problemen is juist, dat 
degene die eronder gebukt gaat 
zijn leed in de regel niet van de 
daken schreeuwt. Vooral op 
depressie rust een zwaarwegend 
maatschappelijk stigma. Het 
gezichtsverlies wordt meestal 
als erger ervaren dan het eigen 
leed. Ondanks de stijgende 
vraag naar hulp, loopt slechts 
een fractie van de mensen met 
depressies naar de psychothera
peut of psychiater. Men is eer
der geneigd om psychische pro
blemen te accepteren dan ze te 
ontleden. Met andere woorden: 
geestelijk, 'maatschappelijk' lij
denden staan alleen en hun leed 
versterkt zich. 

'Het dilemma van de 
gezondheidszorg is dat 
de staat iedereen zorg 
garandeert, maar het 

niet kan geven' 

'Onder de huidige omstandig
heden in de zorgsector is het 
probleem van het geestelijke 
leed sowieso onoplosbaar,' zegt 
Van Dantzig. 'Dat komt door de 
budgettering. Het dilemma van 
de gezondheidszorg is, dat de 
staat iedereen zorg garandeert, 
maar het niet kan geven. Als je 
echt het principe van zorg voor 
iedereen wilt handhaven, maar 
het geld er niet voor hebt, dan 
moet je dat principe niet probe
ren vast te houden. Doe je dat 
wel, dan krijg je onaangename 
situaties. Zoals kwaliteitsver-
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mindering van voorztemngen, 

stijgende werkdruk bij zorgper· 
soneel en wachtlijsten.' 

'Het stille, geestelijke 
leed moet zichtbaar 

gemaakt worden. Als 
structureel onderwerp 

van publieke zorg' 

'Er heerst bij de RIAGG's steeds 
meer een managementcultuur. 
En managers interesseren zich 
niet voor wachtlijsten. Ze kijken 
alleen hoe ze met hun budget de 
tent kunnen runnen. Het pro
bleem wordt zodoende naar de 
laatste en zwakste schakel ver· 
schoven: de artsen, de verplege11 
en de patiënten. De pretentie om 
met beperkte middelen een vol· 
ledig zorgpakket te kunnen aan· 
bieden, werkt in de praktijk 
tweedeling in de hand. Alleen als 
je het zelf kunt betalen wordt je 
nog geholpen. Áls je al geholpen 
wordt! Er is in de GGZ intussen 
een florerend particulier circuÎI 
ontstaan. Alleen mensen die h~ 
kunnen opbrengen profiteren 
daarvan.' De professor kan er 

zich behoorlijk over opwinden. 
'Wat ik zo opmerkelijk vind i~ 

dat de RIAGG's vervolgens de 
ideologie van de GGZ gaan af. 
stemmen op de mogelijkheden 
van de budgettering. Ze doen als· 
of de behandeling in kwestie de 

beste is, terwijl die gewoon uil 
nood geboren is. Mensen krijgen 
bijvoorbeeld zo' n onzinnige vijf· 
gesprekken behandeling. Dal 
heeft helemaal geen zin.' 
De RIAGG's krijgen naar schal· 
ting de helft van de totale psy· 
chische problemen voor hun 
kiezen. Toch is hen maar 13 pro
cent toebedeeld van de vier mil· 
jard gulden die jaarlijks naar de 
GGZ gaan. Om de groeiende 
massa psychische 'uitvallell 
van het systeem' te kunnen hel· 
pen, is er volgens Van Dantzig 
dringend behoefte aan een cul· 
tuuromslag in de GGZ. 
'We moeten eindelijk accepte· 
ren dat het terrein van het on· 
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richtbare lijden bestáát. Dát is 
de cultuuromslag die ik bedoel. 
Het stille, geestelijke leed dient 
als het ware zichtbaar gemaakt 
te worden. Als structureel on
derwerp van publieke zorg. We 
moeten ernaar kijken als een se
rieus probleem en proberen het 
te begrijpen, opdat we na ver
loop van tijd preventief kunnen 
handelen. Neem nou een kwes
tie als kindermishandeling. Ge
bleken is dat ouders die hun kin
deren verwaarloosd, geslagen of 
misbruikt hebben, in hun jeugd 
vaak hetzelfde doormaakten. 
Het is het gevolg van een ont
wikkelingsstoornis. Die onder
kenning werpt een heel ander 
licht op bijvoorbeeld seksuele 
misdrijven. Als je die benadert 
vanuit het perspectief oorzaak 
en gevolg, kom je uit op de ver
houding kind-ouder-gemeen
schap. Juist deze manier van 
kijken én begrijpen ontbreekt. 
Hij is niet helemáál afwezig, 
maar de scheiding tussen privé 
en openbaar is nog zeer sterk. 
Dat moet veranderen. Dát is de 
cultuuromslag. Een ander voor
beeld is het gezin. Je zou een 
probleemgezin slecht kunnen 
noemen, maar kijken naar het 
waarom is nog nauwelijks aan 
de orde.' 

'Mij~ voorstellen 
utopisch? Dat werd 
vroeger ook gedacht 

over bijvoorbeeld 
onderwijs voor iedereen' 

Van Dantzig vindt dat er in de 
bestrijding van geestelijk leed 
een taak voor de overheid ligt. 
Het in kaart brengen van en le
ring trekken uit het onzichtbare 
lijden van de gewone mensen 
zou in zijn visie centraal moeten 
gebeuren. Niet voor niets pleitte 
bij vorig jaar in het dagblad 
Trouw voor een staatssecretaris 
van GGZ en een structurele uit
breiding van de GGZ. De weer
stand tegen zijn voorstellen is 
echter groot en menig collega-

psychiater twijfelde aan de 
financiële haalbaarheid ervan. 
'In hoeverre die voorstellen 
haalbaar zijn kan ik niet zeg
gen. Utopisch? Dat dacht men 
vroeger ook over bijvoorbeeld 
onderwijs voor iedereen. Toch 
is dat er gekomen. Het belang
rijkste is dat de hele thematiek 
onderwerp van een politieke 
discussie wordt. Wat er daarna 
van terechtkomt zien we dan 
wel weer. Ik vind dat we ons 
terdege moeten afvragen of er 
niet een soort catechismus van 
de democratie moet komen, 
waarin staat waarom iets goed 
is en wat de regels zijn. Burgers 
moet in een vroeg stadium wor
den uitgelegd hoe belangrijk 
het voor ze is als ze zich aan die 
regels houden. Je moet de de
mocratie vestigen in de moraal 
van de burgers. Wij vinden als 
gemeenschap bijvoorbeeld, dat 
kinderen tot hun volwassenheid 
aan hun ouders worden toever
trouwd. Dus moeten we ook 
met z'n allen verantwoorde
lijkheid durven dragen voor de 
kwaliteit van de verhouding 
ouder/kind in onze maatschap
pij. Zo'n aanpak zou bijdragen 
aan de cohesie, de samenhang 
in de samenleving. Die is im
mers één van de voorwaarden 
voor het goed functioneren van 
de burgers.' 
Van Dantzig maakt zich er 
sterk voor om de zorg voor de 
samenhang in de samenleving 
onder de GGZ te laten vallen. 
'Dat heeft grote maatschappe
lijke consequenties. In plaats 
van ouders die hun kinderen 
mishandelen te veroordelen, ga 
je wetenschappelijk kijken hoe 
het kómt dat ze zoiets doen. Ik 
bepleit dus preventief denken 
in de GGZ en niet telkens pas 
gaan handelen als het kwaad al 
geschied is. Eigenlijk is het 
meer dan preventief denken. 
Het is trachten een gezonde 
geestelijke wereld te scheppen. 
En dat is een hele nieuwe visie 
op mensen.' e 

Visser 

I 
k wil even reageren op 
hetartikel metdominee 
Visser. Hij neemt heel 

wat op zich. Werk dat no
dig én omstreden is: junks 
zijn niet geliefd. Maar 
volgens mij moet niet de 
kerk, maar de gemeente dit 
werk doen. In het artikel 
mis ik waarom de gemeen
te het niet doet. En wat als 
Visser ermee ophoudt? 

Rotterdam 
J.J. van Dam 

Spaarkredietlening 

I k stuitte in de VPRO 
televisie- en radiogids 
op een advertentie 

(over financiering van ver

bouwing via Frisia Spaar
kredietlening met fiscaal 
aftrekbare rente en belas
tingvrije aflossing-red.) en 
vond haar tegelijkertijd ook 
heel stuitend. Schaamteloos 
wordt er op gewezen hoe de 
bevoordeelden zich ook nog 
eens kunnen bevoorrechten. 
En dit ook nog eens legaal. 
Maar waar de een als be
voordeelde niet deelt maar 
neemt, moet een ander die 
niet tot de categorie van 
bevoordeelden behoort 
geven en inleveren. Kort
om; deze advertentie maakt 
duidelijk dat er nog heel 
wat onrechtvaardigheden 
zitten in ons maatschap
pelijk bestel. 
Wie streeft naar een be
schaafde rechtvaardige 
maatschappij waar de 
sterkste schouders de 
zwaarste last dragen, moet 
al wat deze advertentie 
vertegenwoordigt en uit
ademt ten strengste afkeu
ren en bestrijden. Daar 
hebben wij de SP toch 
voor? 

Geulle 
Antoine van Gils 

TRIBUNE 8 27 AUGUSTUS 1999 

Draagvlak 

B olkestein noemt in 
zijn column in 
de 'Volkskrant' van 

7 augustus de bezittende 
klasse het 'draagvlak van de 
samenleving'. Als voorbeeld 
daarvan wijst hij op het 
verschil in welvaart tussen 
Noord- en Zuid-Korea, 
China en Taiwan en de voor
malige DDR en BRD. Die 
verschillen zijn echter geen 
reden om de bezitshonger 
van het kapitalisme ongehin
derd haar gang te laten gaan. 
Want waar dat toe leidt, is te 
zien in Afrika en Zuid
Amerika, waar grote con
cerns miljarden verdienen 
aan volkeren die ze laten 
verkommeren. Datzelfde 
maatschappelijk draagvlak 
buit daar hele volkeren uit. 
Bolkestein vindt ook dat een 
volstrekt neutrale belasting
heffing de beste oplossing 
is. Solidariteit is, denk ik, 
voor Bolkestein een vies 
woord. Solidariteit is echter 
het draagvlak waarop een 
gezonde samenleving gedijt. 

DenHaag 
H.C. Knoetser 

Euro-rubriek 

N
u wij in het Euro
pees Parlement 
zitten, zou ik 

eigenlijk graag een rubriek 
in de Tribune zien als 'Waar
om ik voor Europa ben' en 
iedereen uitnodigen om 
positieve informatie 'ver
sterkt' openbaar te maken. 

Vies plaatje 

Oegstgeest 
Hans Rosner 

Goed artikel over het gesja
cher met vies vet, maar moet 
daar nu persé zo'n vies 
plaatje bij? 

Freek Achterberg 
Schiedam 
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jongeren in de SP 

Zo gaat NS met de natuur om 
De NS deed voordat ze aan de gang ging toezeggin
gen voorzichtig met de natuur om te springen. Er zou 
slechts een pad worden aangelegd van drie meter 
breed. Het zandpad dat uiteindelijk het natuur
gebied doorsneed, is echter breed genoeg voor een 
tweebaans autoweg. 

naam: ________________________________ __ 

adres: _______________________________ __ 

postcode/plaats: ____________ _ 

telefoon:---------------------- ---------

Opsturen naar: ROOD, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam 
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DEZE TRIBUNE 

Vliegende start 
Sjonge, jonge, de SP is een nieuw 
politiek seizoen begonnen en Neder
land zal het weten. Een Plan van de 
Jeugd, met een boek Alles Kids? Een 
actie tegen uitzetting van mevrouw 
Warnljes. Een grote ledenwerf
campagne. Eigen belastingplannen. 
Meteen weer forse schermutselingen 
in het parlement, onder andere rond 
de voorrangszorg. En dan konden we 
in deze Tribune nog niet eens mee
nemen: een alternatieve Troonrede 
en de voorbereidingen van het negen
de SP-congres . 
'Kan de Tribune niet wat dikker?' 

zuchtten een aantal 
redacteuren toen ze 
noodgedwongen 
weer stevig de kaas
schaaf op hun ver
halen moesten 

Herman Beekers, loslaten. Nee, he-
hoofdredacteur laas, dat kan niet 

zomaar even. 
En toch ben ik blij dat de Tribune niet 
helemáál vol SP-activiteiten staat. 
Oké, dit is het ledenblad van de SP 
en onze eerste taak is dan ook u op 
de hoogte te houden van wat er in en 
rond de partij gebeurt. Maar toch 
vind ik het een goede zaak dat er ook 
nog wat ruimte is voor eigen, journa
listiek speurwerk. Zoals het artikel 
van Rob Janssen, in het hart van dit 
nummer, over de nasleep van een 
ramp bij de Marine, die sterk riekt 
naar een doofpotaffaire . Benieuwd 
wat het zal losmaken ... 

nieuwsblad van de Socialistische PartiJ , jaargang 35 nr 

6 Verlaag de kinderbijslag voor mensen 
die meer dan een ton verdienen en je 

kunt 600 gulden extra kinderbijslag geven 
aan de mensen met lage inkomens. Een van 
de spraakmakende voorstellen uit het Plan 
van de Jeugd. Maar de SP heeft nog veel 
meer noten op haar zang. 

14 'Ik heb nogal sterk de af
wijking een muzieklief

hebber te zijn en dan wil je af en 
toe ook iets kunnen draaien wat 
buiten de mainstream ligt,' zegt 
Rob Stenders, de populaire dj van Radio 3. 
'Bij een commerciële omroep is dat een 
afwijking, ja. Daarom ben ik teruggegaan 
naar de publieke omroep.' 

20 'Nee, Bill Gates, Internet is niet te 
koop,' aldus spotprentjes die circu

leren op het World Wide Web. Toch dreigt 
Internet steeds meer in handen te vallen 
van de commercie. De gebruiker profiteert 
er vooralsnog van, maar heeft uiteindelijk 
het nakijken. Het tweede deel van onze 
Internet-serie: Gewurgd door het Web? 

24 Is het rechtvaardig dat werkende 
mensen buiten de wachtlijsten om 

geholpen worden als ze ziek zijn? 'Nee,' 
zegt de SP al jaren. 'Nou, mwah, een beet
je, ja, neu . . . ' zegt minister Borst. Verslag 
van de zoveelste aanvaring. 
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24 Honderdtweeën
dertig witte illega

len gingen eind vorig jaar 
in hongerstaking. Drie 
slopende weken hongeren, 
leverden slechts dertien 
verblijfsvergunningen op. En een aangrij
pend verslag door journalist Hans Krikke: 
'De valstrik van de hoop' . 

26 SP-bestuurslid Marga van Broek
hoven weet het zeker: de leden

werfcampagne 'Een nieuwe eeuw, een 
schone lei' wordt een groot suc

ces. 'We zullen opnieuw 
bewijzen dat het wél mo
gelijk is mensen te interes
seren, te organiseren en 
met hem aan de slag te 

gaan. 

4 Het Binnenhof 
5 Marijnissen 

12 Aktie 
22 Bulletin Boa rd 
23 De woorde n uit de mond 
29 Brieven 
30 Rood 
31 Theo de buurtconciërge 
32 ReclameSpot 
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Het Binnenhof 

Nederlandse accu's vergiftigen 
Franse kinderen 

Uit onderzoek van 
het Franse natio

nale netwerk voor 
volksgezondheid 
(RNSP) is gebleken 
dat een kwart van de 
kinderen in Bourg
Fidèle aan loodvergif
tiging lijdt. Verder 

Remi Poppe 

accu's verwerkt, onder 
andere uit Nederland. 
Een uiterst veront
waardigde Remi Pop
pe heeft inmiddels aan 
de bel getrokken bij 
milieuminister Pronk. 
Afvalstoffen mogen 
binnen de Europese 

wordt de bewoners van het 
dorpje afgeraden om groenten 
uit de moestuin te eten, huis
dieren uit te laten en kinderen 
buiten te laten spelen. De oor
zaak van dit alles: in Bourg
Fidèle staat het bedrijf Metal 
Blanc, dat afgedankte lood-

Scholen 
kopen elkaars 

leraren weg 

M et hogere salaris
sen en betere se

cundaire arbeidsvoor
waarden proberen mld· 
delbare scholen steeds 
vaker leraren 'weg te 
kopen' biJ elkaar. Volgens 
de SP Is dat een gevaar
lijke ontwikkeling. Ka· 
merlid Harry van Bom
mel: 'Leraren worden op 
deze manier tegen elkaar 
uitgespeeld. Bovendien 
speelt het scholen met 
hoge ouderbijdragen In 
de kaart, terwiJl scholen 
met lage ouderbijdragen 
hierdoor nog moeilijker 
aan personeel kunnen 
komen.' Van Bommel wil 
dat minister Hermans 
maatregelen neemt. 'Om 
het lerarentekort op te 
lossen moet het Imago 
van het leraarsberoep 
worden verbeterd. Dat 
kan alleen met betere 
arbeidsvoorwaarden voor 
alle leraren.' 

Gemeenschap alleen maar 
geëxporteerd worden naar 
bedrijven waar de verwerking 
geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid of het milieu. 
Desondanks verleent het minis
terie van VROM nog steeds 
vergunningen voor het exporte
ren van verbruikte loodaccu's 
naar Metal Blanc. Poppe wil 
van Pronk weten hoe dit in 
vredesnaam mogelijk is. 

Schrappen noordtak 
zet hele Betuwelijn op de tocht 

Harry 

M lnlster Netelen· 
bos vindt d~t 

de noordtak van de 
Betuwelijn wel ge
schrapt kan worden. 
Hiermee heeft ze de 
principiële discussie 
over zin en onzin van 
de spoorlijn her
opend. Het aanlegbe-

vanBommel 

punt was. Nu zijn die 
afspraken met Duits
land kennelijk niet 
relevant meer.' De 
SP heeft zich altijd 
gekeerd tegen de 
hele aanleg van de 
Bet uwelijn. Van Bom
mel: 'De ommezwaai 

sluit van 1995 zegt Immers 
dat de noordtak een cruelaai 
onderdeel is van de gehele 
Betuwelijn. SP-Kamerlid Harry 
van Bommel Is verheugd over 
de wijziging In het standpunt 
van de minister, maar plaatst 
er wel vraagtekens biJ: 
'Minister Netelenbos zwalkt. 
Eerder zei zij dat het verdrag 
van Warnemünde ultgangs-

van de minister moet 
reden zijn om ook nog eens 
heel kritisch naar de hoofdtak 
en de zuidtak te kijken. Ook 
daarvoor deugen de argumen
ten vóór aanleg voor geen 
meter. 

VN heeft gefaald in 
kwestie Oost· Timor 

Nu Habibie instemt met een 
V~-vredesmacht op Oost· 

Timor, moet die er natuurlijk zo 

snel mogelijk komen. Maar tol 
nu toe heeft de internationale 
gemeenschap de kwestie heel 
slecht aangepakt,' zegt Jan 
Marijnissen. 'De bezetting van 
Oost-Timor, 24 jaar geleden, 
was illegaal. Al die jaren is er 
echter veel te weinig druk 
uitgeoefend op het Soeharto· 
bewind om de voormalige 
Portugese kolonie zijn onafhan
kelijkheid terug te geven. Bij 
het akkoord in mei is een refe. 
rendum overeengekomen. Het 
was zeer naïef van de VN om 
daarbij niet meteen afspraken 
te maken over vei ligheids
troepen, want het stond wel 
vast dat 20 procent van de 
Oost-Timorezen zich zou gaan 
verzetten en dat het Indonesi
sche leger dat geweld niet zou 
oplossen. Soortgelijke proble
men dreigen op Atjeh, Ambon, 
W,est-Irian. De enige oplossing 
is dat het door-en-door corrupte 
regime in Indonesië snel ver
dwijnt en een nieuwe regering 
autonomie verleent aan de 
verschillende volken.' 
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SP presenteert alternatief belastingplan Kiezen voor delen 

Niet alleen de regering maakt plan-
nen voor het belastingstelsel in de 

2lste eeuw. De SP-Kamerfractie doet dat 
ook. Een groot verschil is er echter wel 
degelijk. Waar de regering voorop stelt dat 
de nieuwe belastingregels beslist niet mo
gen leiden tot verkleining van de inko
mensverschillen, kiest de SP consequent 
voor delen. 'We willen een eerlijker belas
tingstelsel, waarin de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen en waarin niet de 
mensen die het al goed getroffen hebben, 
ook nog eens bevoordeeld worden,' aldus 
fractievoorzitter Marijnissen. 
Het volledige SP-plan Kiezen voor delen 
verschijnt in het najaar. Vijf belangrijke 
onderdelen zijn inmiddels uitgewerkt en 
gepresenteerd. 
Voorstel1: Garandeer de hypotheekrente
aftrek voor hypotheken over de eerste 
350.000 gulden en beëindig de aftrek 
daarboven. Gebruik de extra opbrengst 
voor bijvoorbeeld maatregelen in de socia
le huisvesting. Volgens het Centraal Plan
bureau (CPB), dat het voorstel op verzoek 
1an de SP doorrekende, is de opbrengst 
zo'n 1,25 miljard gulden. Koopkrachtef
fecten doen zich slechts voor bij een be
perkte groep: 250.000.huiseigenaren met 
doorgaans een hoog inkomen. De effecten 
op de woningmarkt zijn volgens het CPB 
beperkt. 

Bovendien ... 
1 wil Harry van Bommel dat er een 
eind komt aan de monopoliepositie 
van KLM en Martinair op de lijnen 
naar de Antillen en Suriname. Dit 
maakt dat een ticket naar Curaçao 
twee keer zo duur Is als een vlucht 
naar het ruim duizend kilometer 
verder gelegen San Franslsco; 
1 eist Jan Marljnlssen opheldering 
over de rol die de Nederlandse veilig
heidsdienst heeft gespeeld biJ spio
nage door UNSCOM, de wapenin
spectie In Irak; 
1 voelde Agnes Kant minister Borst 
aan de tand over haar voornemen 
zelfzorgmedicijnen uit het genees
mlddelen vergoedingen systeem te 
gooien. 

Voorstel 2: Verhoog het huurwaardeforfait 
voor woningen vanaf 350.000 gulden. Het 
maximum hiervan ligt nu op 1,25 procent. 
Vanuit het draagkrachtbeginsel is het rede
lijk om het tarief via een schijvensysteem 
te laten oplopen tot maximaal 4 procent. 
Volgens het CPB levert dat een belasting
voordeel van een miljard gulden per jaar. 
Voorstel 3: Schaf de vermogensbelasting 
af en voer een vermogenswinstbelasting 
van 35 procent in op aandelen en onroerend 
goed (met uitzondering van de eigen wo
ning). De totale opbrengst van belasting op 
vermogen neemt daardoor toe van 5,5 mil
jard naar 12,9 miljard. 
Voorstel 4: Voer een 'terugtaks' in voor 
werkenden met lonen tot anderhalf keer het 
minimumloon. Dat wil zeggen dat die 
mensen geld krijgen van de belastingdienst 
(tot maximaal 250 gulden per maand). Het 
plan is een effectief middel tegen de 
'armoedeval' en het levert- volgens het 
CPB - 20.000 banen méér op dan de 
afdrachtskorting die werkgevers nu krijgen 
als ze iemand met een laag inkomen in 
dienst nemen. 
Voorstel 5: Laat energie-grootverbruikers 
een ecotaks betalen die overeenkomt met 
het huidige prijsvoordeel van Nederlandse 
grootverbruikers ten opzichte van hun 
collega's in de omringende landen. Gebruik 
de opbrengst- 1,6 miljard- voor een beter 
milieubeleid. 
Marijnissen: 'Onze voorstellen halen het 
geld waar het zit en zorgen ervoor dat de 
overheid meer geld ontvangt, zodat ze een 
begin kan maken met de noodzakelijke 
sociale wederopbouw.' 

Beleggingsplan zet aan tot 
misbruik studiefinanciering 

S P -Kamerlid Harry van Bommel 
heeft grote moeite met het ver

mogensplan College Cash, dat studenten 
aanzet een rentedragende lening aan te 
vragen om die vervolgens te beleggen. 
Volgens de bedenkers Is het plan een 
gat In de financiële markt, omdat de 
rente over de studielening lager Is dan 
het beleggingsrendement en de rente 
bovendien afgetrokken kan worden voor 
de belastingen. Van Bommel spreekt van 
'misbruik'. 
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MAftiJNISSEN 
Haagse 
kramp 

Begin deze maand presenteerde de 
SP-fractie haar plan voor een inko
mensafhankelijke kinderbijslag. Het 
voorstel maakt onderdeel uit van 
het veel meer omvattende Plan van 
de Jeugd. Dat Plan beoogt iedereen 
ervan te doordringen dat elke gul
den die we nu op jongeren bespa
ren later in tienvoud terugkomt op 
de Justitiebegroting. En dat niet 
alleen. Door de stiefmoederlijke 
wijze waarop we (en met name de 
politiek) met de belangen van kinde
ren omgaan, ont
houden we hon
derdduizenden 
kinderen een eerlij
ke kans op een 
kansrijk en gelukkig 
leven. Goed, elders 
in deze Tribune 
kunt u er vast 
meer over lezen. 

Jan Marijnissen, 
fractievoorzitter SP 

Op maandagmiddag presenteerden 
Agnes Kant, Marianne Langkamp en 
ondergetekende dus het Plan, met 
daarin het voorstel om meer kinder
bijslag te geven naarmate het ge
zinsinkomen lager is. 
Den Haag Vandaag wilde graag aan
dacht besteden aan ons voorstel, 
maar dan vooral in de vorm van een 
discussie. Maar hoe vind je iemand 
die over dit voorstel in discussie 
wil? Het CDA had geen belangstel
ling. Ook de PvdA had geen trek, 
want die partij zou de dag erop met 
een eigen voorstel komen . Bert 
Bakker van D66 wilde wel, want het 
gaf hem de gelegenheid om een 
D66-plannetje naar buiten te bren
gen. Toen dat de PvdA ter ore 
kwam, sloeg de paniek toe. Stel je 
voor: de SP komt met een plan iets 
te doen voor arme gezinnen, ook 
D66 heeft een idee, en de PvdA 
meldt zich niet? Dat kan natuurlijk 
niet. Dus wie zat er in Den Haag 
Vandaag om commentaar te geven 
op de SP- en D66-plannen? Juist, 
de PvdA in de persoon van woord
voerder sociale zaken Jan van Zijl. 
Tja ... beeldvorming, imago, schijn. 

-
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Ruim een half miljoen Nederlandse kin
deren groeit op in huishoudens die te 

kampen hebben met armoede. Uit onder
zoek blijkt dat die kinderen meestal slechter 
presteren op school, dikwijls achterblijven 
in hun emotionele ontwikkeling en vaker 
gedragsproblemen hebben. Aan de andere 
kant is er een groep Nederlanders die het 
niet eens merken dat er naast hun topinko
men ook nog kinderbijslag binnenkomt - en 
die dat geld ook echt niet nodig hebben. Wat 
ligt dan méér voor de hand, dan die kinder
bijslag rechtvaardiger te verdelen? 
Vanuit deze gedachte heeft de SP-fractie in 
de Tweede Kamer een voorstel gelanceerd 
om de kinderbijslag voortaan te koppelen 
aan het inkomen. Kern van het voorstel is 
dat gezinnen met een jaarinkomen tot 
36.000 gulden er 600 gulden op vooruit 
gaan. Het benodigde geld wordt gevonden 
door de kinderbijslag te verlagen bij de in
komens tussen 100.000 en 200.000 gulden. 
Wie nog meer verdient dan twee ton per jaar 
per jaar, krijgt helemaal geen kinderbijslag 
meer. 'Hoe lager het inkomen van een gezin, 
des te groter is het deel ervan dat uitgegeven 
wordt voor de kinderen,' legde fractievoor
zitter Jan Marijnissen uit bij de presentatie 
van het voorstel. 'Ons plan is dus niet alleen 
rechtvaardiger, maar ook doelmatiger. Het 
zorgt ervoor dat de kinderbijslag nadrukke
lijker ten goede komt aan de kinderen.' Ma
rijnissen wees ook op de eerdere discussies 
die gevoerd zijn over inkomensafhankelijke 
kinderbijslag. 'In de jaren tachtig was de 
PvdA daar voorstander van. Maar sinds die 
partij in de regering zit, hoor je ze er niet 
meer over. Toch zijn de argumenten ervóór 
nu sterker dan toen. In de eerste plaats is het 
armoedeprobleem veel groter geworden. De 

8 

Niet alleen armoede 
brengt kinderen In 
een eenzame positie . 
Het oprukken van de 
24-uurseconomle, 
stress, carrière-
dwang en sollicitatie-
plicht maken dat 
veel ouders steeds 
mlnder In staat ziJn 
voldoende zorg te 
besteden aan hun 
kinderen. 

Jan Marijnissen: 'Ons plan zorgt er 
voor dat de kinderbijslag nadrukkelijker 
ten goede komt aan de kinderen ' 

lage inkomens zijn de afgelopen jaren op 
grote achterstand gezet. En verder is er in
middels veel meer bekend over de schrijnen
de gevolgen van armoede op de ontwikke
ling van kinderen.' Marijnissen erkende di
rect dat uitvoering van het plan niet afrekent 
met de armoede. 'Maar het compenseert 
voor de mensen met een laag inkomen in 
ieder geval de korting op de kinderbijslag 
die Paars I heeft doorgevoerd.' 
Op 6 september is het voorstel gepresen
teerd op een persconferentie. Eerder al was 
het voorgelegd aan de Nederlandse bevol
king. En die is het er helemaal mee eens. 
Uit een peiling van het NIPO blijkt dat 
twee van elke drie ondervraagden het voor
stel ondersteunt. In de achterban van elke 
partij, behalve de VVD, kan het plan reke
nen op een ruime meerderheid. En zelfs 
van de VVD-stemmers stemt altijd nog de 
helft ermee in. 

'WIJ accepteren niet dat een 
grote groep kinderen veel mlnder 

kans heeft op een 
fatsoenlijke toekomst' 

Het kinderbijslagplan is één van de instru
menten waarmee de SP zich langdurig sterk 
gaat maken voor de belangen van kinderen 
en jongeren. Het voorstel maakt deel uit van 
een ambitieus Plan van de Jeugd, dat de 
komende jaren richting zal geven aan veel 

TRIBUNE 9 • 24 SEPTEMBER 1999 

activiteiten van de partij. Kamerlid Agnes 
Kant, opsteiler van het Plan van de Jeugd, 
schetst de achtergrond. 'Met heel veel kin· 
deren in Nederland gaat het uitstekend. Ge· 
lukkig. Maar er is ook een grote groep, naar 
schatting één van elke vijf kinderen, die 
kampt met ernstige problemen. Die jonge· 
ren hebben veel minder kans op een fatsoen· 
lijke toekomst. Wij accepteren dat niet. Wij 
vinden dat ieder kind een gelijke kans moel 
krijgen om volwaardig mee te draaien in de 
samenleving. Over het ontbreken van die 
gelijke kansen hebben we in 1998 het boek· 
je Alles Kids? uitgebracht. Sindsdien is er 
niets verbeterd, maar wel zijn wij ons bezig 
blijven houden met de toekomst van jonge· 
ren. Daarom brengen we nu een nieuwe, 
actuele uitgave uit van Alles Kids? Hierin 
analyseren we in de eerste plaats waar de 
problemen liggen en hoe ze samenhangen. 
Vervolgens presenteren we in het laatste 
hoofdstuk het Plan van de Jeugd, waarin we 
aangeven wat er moet gebeuren. En uiter· 
aard is de volgende stap dat we daarmee aan 
de slag gaan. Het kinderbijslagvoorstel is 
daar een voorbeeld van. Op andere punten, 
zoals de opvqedingsondersteuning via bu· 
reaus in de wijken of het tegengaan van 
'zwarte' en · 'witte' scholen, gaan we onze 
ideeën nog verder uitwerken. En bovendien 
knokken we natuurlijk al veel langer voor 
gelijke kansen voor kinderen. Denk maar 
aan onze inzet voor het behoud van consul· 
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tatiebureaus en het afschaffen van de ouder
bijdragen in het onderwijs en de wachtlijs
ten in de jeugdzorg.' 

Permanente waakzaamheid, 
een algemeen offensief 

tegen armoede en 
een minister voor de Jeugd 

Het Plan van de Jeugd roept op tot 'perma
nente waakzaamheid' voor de belangen van 
kinderen en komt met concrete voorstellen. 
Om de toekomst van de jeugd hoog op de 
politieke agenda te krijgen - en te houden 
moet er een minister of staatssecretaris 
voor de Jeugd komen. Een algemeen offen
sief tegen de armoede is nodig om te voor
komen dat kinderen bij voorbaat al een 
slechte start krijgen. Steeds duidelijker 
blijkt immers uit onderzoeken dat armoede 
van generatie op generatie wordt doorgege
ven. Er moet extra geïnvesteerd worden in 
zorg en opvoeding van kinderen, bijvoor
beeld door het opzetten van laagdrempe
lige bureaus in wijken en dorpen waar 

Alles Kids? - Plan van de Jeugd 

geeft met een stortvloed aan 

felten een haarscherp beeld van de 

tweedeling In kansen voor kinderen en 

opgroeiende jongeren. Het boek beslult 

met een overzicht van de maatregelen 

die genomen moeten worden om kinde

ren wél gelijke kansen te bieden. U 

kunt het boek bestellen door 10 gulden 

over te maken op giro 369611 t.n.v. 

SP-bestellingen en daarbiJ te vermel

den: Alles Kids. 

ouders terechtkunnen met vragen over op
voeding en ondersteuning. Het onderwijs 
moet ieder kind een gelijke kans geven. De 
financiële toegangsdrempels moeten dus 
afgeschaft worden en de scheiding tussen 
rijke en arme scholen moet met kracht 
tegengegaan worden. In de kwaliteit van 
het onderwijs moet verder fors geïnves
teerd worden. Voor een goede jeugdge
zondheidszorg dient elke wijk en elk dorp 
te beschikken over een consultatiebureau. 
De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten 
verdwijnen en het mag niet geaccepteerd 
worden dat jongeren om welke reden dan 
ook op straat zwerven en geen 'thuis' heb
ben. Voor de ontwikkeling van jongeren is 
het ook van belang dat ze in aanraking ko
men met sport en cultuur en dat ze ruime 
mogelijkheden krijgen voor spel en ont
spanning. Dat betekent onder andere gratis 
lenen in de bibliotheek voor jongeren, 
terugkeer van de vakleerkracht gymnastiek 
op de basisschool en voldoende voorzie
ningen voor het buurt- en jeugdwerk. 

'De afgelopen tijd heeft de 
samenleving gedesinvesteerd in 
kinderen. Het is hoog tijd dat er 

weer geïnvesteerd wordt' 

Het eerste exemplaar van Alles Kids ? was 
voor dr. Micha de Winter, hoogleraar Peda
gogiek aan de universiteit van Utrecht. De 
Winter is zeer te spreken over het boek. 'De 
kracht van Alles Kids ? is dat het heel up to 
date uitlegt hoe armoede en achterstelling 
langdurig invloed kunnen hebben op de ge
zondheid en de ontwikkeling van kinderen.' 
De Winter onderschrijft in grote lijnen ook 
de voorstellen voor een ander beleid. 'De af
gelopen tijd heeft de samenleving gedesin
vesteerd in kinderen en jongeren. Het is 
hoog tijd dat er nu weer geïnvesteerd wordt, 
bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg.' 
De hoogleraar noemde het 'hypocriet' dat 
beleidsmakers wijzen op de problemen die 
jongeren veroorzaken. 'Een heleboel van 
die problemen hebben we over onszelf af
geroepen. Vanuit de universiteit hebben we 
veel onderzoek gedaan onder jongeren. Veel 
van hen wijzen op de grote kaalslag die 
heeft plaatsgevonden in het buurt- en jonge
renwerk. Volwassenen zijn alleen in ons 
geïnteresseerd als we ons bezighouden met 
negatieve zaken, krijg je t~ horen. Wel, jon
geren hebben door hoe het werkt, en zorgen 
dan wel dat ze aandacht krijgen.' • 
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Ook afdelingen 
en raadsfracties 
op de bres voor 

de jeugd 

H et Plan van de Jeugd is de 

komende jaren geen zaak van 

alleen de Kamerfractie van de SP. 

Afdelingen en raadsfracties zullen er 

op grote schaal plaatselijk mee aan 

slag gaan. Bijvoorbeeld door te plei

ten voor een jeugdsoos, actie te 

voeren voor behoud van het school

zwemmen of de terugkeer te eisen 

van een gesloten consultatiebureau. 

En omdat de SP de SP is, blijft het 

niet bij druk op het gemeentebestuur, 

maar zullen we ook zelf de handen uit 

de mouwen steken. Een aantal afde

lingen heeft hiermee al 'proefge

draaid'; veel andere zullen het goede 

voorbeeld waarschijnlijk snel volgen. 

Een rondje door het land. 

Oss kent al sinds 1993 Elckerlyk, 

een grote speeltuin die op initiatief 

van de SP door zo'n 200 vrijwilligers 

gerealiseerd is. De afdeling Rotter

dam organiseerde onlangs de Sum

merParty, een optelsom van voetbal

wedstrijden, poppenkast- en circus

voorstellingen, en een bijzondere 

opstelwedstrijd. De Vlissingse SP 

nam het initiatief voor het Vakantie

. werk Vlissingen, dat vier vakantie

weken organiseerde voor kinderen 

(en alleenstaande moeders) die 

anders thuis zouden moeten blijven. 

Zevenaar/Didam zette een SPopfes

tival op touw, waar zes beginnende 

bands optraden. In Boxtel blies de 

SP het kindervakantiewerk nieuw 

leven in. Doesburg zet zich in voor 

een kinderboerderij en Culemborg 

werkt aan natuurwandelingen. 
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De kosten van 
schoolboeken 

stijgen de pan uit 

rebruari ditjaar sloeg SP-kamerlid Harry 
r van Bommel alarm. Uit het onderwijs
veld had hij verontrustende geluiden gehoord 
over de stijging van de kosten voor school
boeken. Vooral de leerlingen die in het nieu
we schooljaar te maken krijgen met de 'twee
de fase', de hogere klassen van vwo en havo, 
zouden enorme bedragen kwijt zijn. Staatsse
cretaris Adelmund reageerde luchtig. 'De ge
middelde kostenstijging komt ongeveer over-

10 

een met de verhoging van de tegemoetko
ming die minder draagkrachtige ouders krij
gen,' antwoordde ze. Inmiddels is het nieuwe 
schooljaar daadwerkelijk gestart en is de 
vrees van Van Bommel terecht gebleken. Jan
ny de Vries uit Groningen kan het Adelmund 
precies voorrekenen. Haar 15-jarige zoon 
Ferry is net begonnen in de vierde klas van 
het havo. 'Het Wessel Gansfort-college kent 
geen boekenfonds voor de hogere klassen, en 
door de vernieuwing van de tweede fase en 
het studiehuis kun je ook geen tweedehands 
boeken kopen. Alleen al aan boeken ben ik 
daardoor 900 gulden kwijt. Daar komt nog 
een kleine 500 gulden bij voor de werkweek 
en de ouderbijdrage en 185 gulden voor een 
grafische rekenmachine. Met wat extra zaken 
als een stallingspasje zit je op 1600 gulden. 
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De tegemoetkoming in de studiekosten is 
echter niet meer dan 968 gulden, en daarvan 
wordt ook nog eens de helft pas in januari uit· 
betaald. En dus was ik het vakantiegeld van 
mijn bijstandsuitkering in één keer kwijt.' 

De verhoging van de 
tegemoetkoming in de 

studiekosten Is weinig meer 
dan een druppel op een 

gloeiende plaat 

Ook veel ouderraden van scholen trokkende 
afgelopen maanden aan de bel. 'Wij maken 
ons grote zorgen over de kostenstijging die 
de invoering van de tweede fase voor de 
ouders betekent,' schreven ze aan de Kamer· 
commissie Onderwijs. 'De kosten zullen in 
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vergelijking met de oude situatie stijgen van 
momenteel 300 naar zeker I 000 gulden per 
leerling per jaar,' schetste bijvoorbeeld het 
Bomego College in Heerenveen de situatie. 
Een onderzoekje van de gemeente Gronin
gen onder zeven middelbare scholen in die 
stad wees uit dat de kosten nu gemiddeld 
419 gulden hoger zijn dan vorig jaar. De 
grootste stijging die gevonden werd, be
draagt niet minder dan 1030 gulden. Daar
mee vergeleken is de doorgevoerde verho
~ng van de tegemoetkoming in de studie
kosten met 150 gulden weinig meer dan een 
druppel op een gloeiende plaat. En boven
dien is er een categorie mensen die je niet 
echl rijk kunt noemen, maar die wel net te 
veel verdienen voor een tegemoetkoming in 
de kosten. De grens is getrokken bij 52.023 

gulden Wie een belastbaar jaarinkomen 
heeft dat hierboven zit, al is het maar één 
gulden, krijgt niets. Ook niet als er meerdere 
schoolgaande kinderen in het gezin zijn. Pas 
met ingang van het studiejaar 200112002 wil 
de regering een glijdende schaal invoeren, 
waardoor de tegemoetkoming in stappen 
lager wordt bij een hoger inkomen. Zijn de 
kinderen 16 jaar of ouder, dan wordt het 
helemaal een ramp voor de mensen die net 
boven de inkomensgrens zitten: naast de 
school- en boekenkosten moeten zij ook 
lesgeld betalen. Dat is voor het huidige 
studiejaar vastgesteld op 1775 gulden per 
kind: 268 gulden meer dan vorig jaar .. . 

Blijkbaar wordt ervan 
uitgegaan dat elke leerling 
thuis een computer heeft 

Waarin zit hem die explosieve groei van de 
kosten nu precies? In tal van zaken. Om te 
beginnen is het aantal eindexamenvakken in 
de tweede fase toegenomen. De leerlingen 
moeten bijvoorbeeld kennis opdoen van 
méér talen, waardoor ze meer boeken nodig 
hebben. Ook de invoering van algemene na
tuurwetenschappen naast natuurkunde en 
biologie veroorzaakt extra kosten. Daar
naast worden de boeken (ook de 'werkboe
ken' voor eenmalig gebruik) steeds fraaier, 
kleurrijker en dus duurder. In hun onder
linge 'concurrentieslag' wil de ene school 
niet voor de andere onderdoen. Dit proces is 
al jaren aan de gang, en wordt nu versterkt 
doordat de leerlingen in de tweede fase meer 
zelf hun weg moeten zoeken. De boeken 
moeten de scholieren meer boeien - leggen 
de uitgevers uit - en dus gaan de kosten 
omhoog. Nog een kostenopdrijver is het toe
nemend gebruik van CD-roms als lesmate
riaal. (Blijkbaar wordt ervan uitgegaan dat 
elke leerling thuis een computer heeft). En 
in plaats van een rekenmachinetje van 25 
gulden, moet vrijwel iedereen in de tweede 
fase nu een grafische rekenmachine hebben 
van minstens 160 gulden. Verder gaat licha
melijke opvoeding ook meer geld kosten 
omdat in de 'eindtermen' ervaring vereist 
wordt met een buitenschoolse activiteit als 
skiën, skaten, schaatsen, fitness of moun
tainbiken. En de leerlingen die kiezen voor 
een studieprofiel met het vak cultuur, komen 
voor extra kosten te staan voor het verplichte 
bezoek aan schouwburgen en dergelijke. De 
standaard 'waardebon' biervoor van 50 
gulden per leerling per jaar is volgens veel 
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docenten lang niet voldoende. Bovendien 
komen er vaak nog kosten bij voor vervoer. 
'De toenemende kosten en vooral ook de 
verschillen tussen de scholen zijn gevaar
lijk,' vindt Harry van Bommel. 'Het risico 
tekent zich af dat mensen met weinig geld 
op zoek gaan naar scholen met lage ouder
bijdragen, goedkopere boeken en minder . 
leermiddelen en computers. Dat versterkt de 
tweedeling in het onderwijs. Wie het kan 
betalen, stuurt zijn kind naar een school met 
ruimere faciliteiten- en meer kosten voor de 
ouders.' Als oplossing pleit het SP-Kamerlid 
voor het invoeren van een wettelijk maxi
mum voor de ouderbijdragen, plus een ont
heffingsmogelijkheid voor ouders met een 
laag inkomen. Politiek Den Haag heeft hier 
echter nog weinig oren naar. Toch ziet Van 
Bommel ook een lichtpuntje. 'Bij de behan
deling van de Wet tegemoetkoming studie
kosten heeft de SP aangedrongen op een for
se verhoging van de vergoeding. Minister 
Hermans laat nu een onderzoek verrichten 
naar de kosten van het voortgezet onderwijs. 
Ik verwacht dat daar uitkomt dat de vergoe
ding lang niet toereikend is. En ik heb goede 
hoop dat er dan méér geld komt. De SP zal 
daar in ieder geval sterk voor pleiten.' • 

Nieuw: 
tweede fase 
en studiehuis 

Vanaf het net gestarte schooljaar 
heten de hoogste twee klassen 

van het havo en de hoogste drie van het 
atheneum de 'tweede fase'. Nieuw 
daarin is dat de redelijk vrije vakkenpak
ket-keuze vervangen is door het kiezen 
van 'profielen '. Leerlingen moeten een 
keuze maken uit vier vaste, samenhan
gende vakkenpakketten die afgestemd 
zijn op de eisen van de vervolgopleidin
gen. Nieuw is ook dat de scholieren 
veel meer zelfstandig moeten leren en 
plannen. De school werkt niet langer 
alleen met lessen en huiswerk, maar 
biedt de leerlingen de mogelijkheden 
om zelf te studeren en zaken uit te 
zoeken. De school kortom als studie

huis. Het doel hiervan is de overgang 
naar het hoger beroepsonderwijs en de 
universiteit gemakkelijker te maken. 
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0 nder het motto 'Laat het 
Wad niet zakken' voer

den SP-afdelingen uit het 
noorden des lands op 20 
augustus actie bij de veer
bootterminals naar de Wad
deneilanden. De NAM (eigen
dom vanShellen Esso) wil 
het gas onder de Waddenzee 
naar boven halen. Natuurbe
schermers en de SP zijn erte
gen, omdat dan de zeebodem 
gaat dalen. En de gevolgen 
daarvan kunnen funest zijn 
\'oor het uiterst kwetsbare 
gebied. De Ingewikkelde 
samenhang tussen water, 
zand, wind, slib en dlerenle-

Laat het Wad niet zakken! 

ven maakt het Immers onmo
gelijk de exacte gevolgen van 
de bodemdaling te bepalen. 
Wel staat vast dat deze nooit 
meer ongedaan kan worden 
gemaakt. 
In het begin van de jaren 
zestig kreeg de NAM een 
eeuwigdurende concessie 
voor winning van al het Ne
derlandse aardgas. In 1984 
gaf toenmalig minister 
Andrlessen van Economische 
Zaken toestemming voor 
proefboringen in de Wadden
zee. Een afspraak die de Wad
denzee desondanks rust gun
de, loopt eerdaags af. Het 

Kabinet wikt nu of het wel of 
geen nieuwe vergunning zal 
geven voor proefboringen. In 
de Kamer tekent zich een 
meerderheld af tegen boring, 
maar is het nog maar de 
vraag of de tegenstanders de 
poot stijf weten te houden. 
Met de Waddenactie gaf de 
SP hen een steuntje In de 
rug. Reizigers van en naar de 
eilanden werd gevraagd hun 
protest te laten horen vla een 
'vakantlekaartje' aan de 
betrokken ministers. Wie dat 
niet snel genoeg vond gaan, 
kon vla de laptop die de ac
tievoerders biJ zich hadden 
direct per e-mail laten weten 
dat het Wad niet mag zak
ken. 
'Ja maar Ik wil van de winter 
wel warm zitten', riep een 
enkeling die de folder niet 
wilde aannemen. Onzin, wis
ten de actievoerders. Wad
dengas Is helemaal niet ge
schikt voor het Nederlandse 
aardgasnet, omdat het gas 
een heel andere samenstel
ling heeft dan dat uit Sloch
teren. De NAM wil het wad
dengas gebrulken om haar 
concurrentiepositie op de 
Internationale markt te ver
beteren. Met andere woor
den: winst maken ten koste 
van ons belangrijkste natuur
gebied. 
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Emmerhout wil 
sporthal houden 

2 300 Rode kaarten op één 
dag. Dan moet er wel heel 

smerig gespeeld zijn. Dat is 
inderdaad het geval , vinden de 
bewoners van de wijk Emmer· 
hout in Emmen. In vertrouwe· 
lijke informatie van het college 
van B en W las SP-raadslid 
Johan Saarloos dat men de 
sporthal in de wijk begin vol
gend jaar wil slopen. De ge
bruikers van de hal waren net 
vóór de vakantie juist gerust
gesteld dat dit nfet zou gebeu
ren . Saarloos maakte het 
sloopvoorstel bekend, waarna 
de sporters furieus reageerden 
en samen met de SP een rode 
kaarten-actie opzetten. Actie
leider Rommy Heideveld: 'De 
hele wijk staat achter de actie. 
Op de braderie stonden we met 
een kraampje waar maar liefst 
2300 mensen een kaart inge
vuld hebben. Logisch ook, 
want acht verenigingen en 
twee scholen zijn zwaar gedu· 
peerd als de hal verdwijnt. 
Emmen heeft het over het 
verbeteren van de wijken. Dat 
doe je niet door een sporthal af 

te breken.' 

Stop de bus! 

H onderden verzoeken van 
vooral oudere - Nijmege· 

naren kreeg wethouder Bruil 
om buslijn 10 weer te laten 
stoppen bij de haltes aan en 
rondom de Hatertseweg. Enke· 
Ie maanden geleden is de lijn 
omgezet in een sneldienst 
Sindsdien rijdt de bus de haltes. 
onder andere bij verschillende 
verzorgingstehuizen, voorbij. 
Na klachten daarover zette de 
SP een verzoekschriftenactie 
op en liet ze op 9 september 
zelf een bus stoppen bij alle 
haltes om de mensen op te ha· 
len voor het bezoek aan de wel· 
houder. Die verschool zich 
eèrst achter het busbedrijf 
(waarvan de gemeente Nijme
gen volledig eigenaar is), maar 
zegde uiteindelijk toch toe de 
zaak nog eens te zullen bekij
ken. 
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In actie voor de slachtoffers van de aardbeving 

0 p Initiatief van SP-raads
lid Havva Çlnar loopt In 

Zoetermeer momenteel een 
grootschalige hulpactie voor 

de slachtof· 
fers van de 
aardbeving 
In Turkije. 
De eerste 
vijf vracht

Havva Çinar wagens vol 
hulpgoede· 

ren zijn al In het getroffen ge
bied aangekomen, 200 zie· 
kenhulsbedden gaan binnen
kort op transport en op het 
gironummer van Zoetermeer 
helpt Turkije Is al meer dan 
10.000 gulden ontvangen. 
'De medewerking van leder-

een Is geweldig,' zegt Çlnar. 
'Alle Zoetermeerse partijen 
helpen mee collecteren, 
transportbedrijven verzorgen 
gratis vervoer en ook de ge
meente verleent alle steun.' 
Met het geld dat Ingezameld 
wordt, gaat de organisatie 
een concreet project 'adop
teren'. 'Dat wordt Jets voor 
de kinderen, voor hen Is de 
ellende gigantisch,' legt Çl· 
nar ult. 'Scholen zijn ver
woest en heel veel kinderen 
hebben hun ouders verloren. 
Binnenkort kiezen we ons 
doel uit: waarschijnlijk wordt 
het een school of een wees
huls.' 
Bijdragen voor Zoetermeer 

helpt Turkije zijn heel erg. 
welkom op giro 4455 ten 
name van 'slachtoffers aard
beving Turkije' te Zoeter
meer. 

Inleveradres 
hulpgoederen 
Jachtwerf 9 en 10 
Zoetermeer 

Info: (079) 361 26 90 
(06l5188 71 02 
(06 53 41 51 51 

Sympathie voor snelle actie voorrangszorg Kampeeractie tegen 
ongelijke 

behandeling Een bliksemactie van de SP 
in Leeuwarden leverde 

veel steunbetuigingen op voor 
de inzet van de partij tegen de 
voorkruipzorg. (Zie ook blad
zijde 24 en 25.) In de aanloop 
naar het debat over de plan
nen van minister Borst ver
spreidde de plaatsetijke SP
afdeling protestkaarten die 

mensen konden opsturen naar 
de Kamerfractie van hun keu
ze. Ook posten SP' ers enkele 
avonden bij het Medisch Cen
trum Leeuwarden~ het plaatse
lijke ziekenhuis dat al langer 
een aparte polikliniek kent 
voor kwalen die direct met 
werk te maken hebben. De 
reacties waren erg positief, 
vertelt de Leeuwarder SP
fractievoorzitter Ronald Boor
sma: 'De mensen wisten uit
stekend waar het om ging: 
uitleg geven over de actie was 
bijna niet nodig. Vrijwel ie
dereen tekende ook. En de 
enkeling die dat weigerde, 
vertelde bijvoorbeeld dat hij 
zelf werkgever was.' 

Campers mogen in de 
Twentse gemeente Goor 

twee keer 24 uur gratis kampe
ren op een speciaal aangelegd 
camperveldje. Toeristen met 
gewone tent of caravan -
meestal mensen met minder 
geld dan camper-eigenaren -
hebben die mogelijkheid niet. 
En dat schoot de Goorse SP
afdeling in het verkeerde keel
gat. Een ludieke kampeeractie 
op een veldje tegenover het 
camperveld vestigde in augus
tus de aandacht op de ongelijke 
behandeling. Hun eis: regel ook 
een gratis plek voor minder 
draagkrachtige passanten. 

Ondanks verklaring toch asbest 

Het Rotterdamse SP- In het gebouw Is aangetrof· schadeelalm worden onder-
raadslid Theo Cornells- fen, terwijl er voorafgaande zocht. Cornellssen: 'We 

sen Is bezorgd om de vondst aan de renovatie een as- hebben het hier tenslotte 
van asbest die gedaan werd best-vrij-verklaring zou zijn over malafide bouwonderne-
na een brand In het gebouw afgegeven. mlngen die de voorschriften 
van Jeugdtheater Hofpleln, Cornellssen eist een serleus aan hun laars lappen.' Ook 
waar ook twee MBO-oplel- onderzoek naar de gang van vraagt hiJ zich af waar In de 
dingen zijn gevestigd. Het zaken, uiteraard uitgevoerd stad nog meer met papier-
gebouw Is nog geen twee door een ander bedrijf dan werk Is gerommeld. 'De 
jaar geleden gerenoveerd het bedrijf dat twee jaar school van mijn dochter 
waarbiJ ook het verplichte geleden biJ het asbestonder- bijvoorbeeld Is deze zomer 
asbestonderzoek zou zijn zoek betrokken was. Ook n~t verbouwd. Wordt daarbiJ 
uitgevoerd. Het verbaast moeten de mogelijkheden ook blindgevaren op asbest-
Cornellssen dat er nu asbest voor het Indienen van een vrij-verklaringen?' 
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GEEN MONOPOLIE OP 
het nieuws voor De Tele

graaf. Dat vindt de SP
Statenfractie in Limburg. 

Sinds kort heeft De Tele

graaf alle Limburgse dag
blagen in haar bezit. On

duidelijk is nog of ze ook 

een groot deel van de 

aandelen in de Limburgse 

regionale omroep L1 heeft 

overgenomen. De SP wil 

dat het provinciaal bestuur 

zich inzet om in ieder geval 

de radio en tv los van De 

Telegraaf te houden. 

WEG MET DIE PAAL, 
eisen bewoners van aan

leunwoningen in het Friese 

Ferwert en de SP bij de 

rechter. Ze willen afdwin

gen dat de gemeente de 

woningen weer per auto 

bereikbaar maakt. Want, 

zeggen ze, het is levensge

vaarlijk dat ook ambulan

ces en brandweerauto's 

nu niet dicht bij de huizen 

kunnen komen. 

EEN GEDETAILLEERDE 
inzage in alle declaraties 

en representatiekosten 

van de Commissaris van 
de Koningin en de leden 

van Gedeputeerde Staten 

over de laatste vijf jaar. 

Dat vraagt de Zuid-Holland

se Statenfractie van de SP 
naar aanleiding van een tv

programma over de crea

tieve manieren waarop 

provinciale bestuurders 

hun toch al riante inkomen 

nog verder aanvullen. 

SHELL ZEI IN ANTWOORD 
op vragen van Remi Pop

pe dat de provincie Zuid

Holland geen haast wil 

maken met de sanering 

van de giftige 'Stort van 

Troost' bij Dordrecht. 

Statenlid Erik van der 

Burgh wil weten of dit 

waar is. 
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Zodra hij als presentator niet zelf mag bepalen wel· 

ke platen hij in zijn radioprogramma's draait, stapt 

hij op. Voor Veronica en Power FM bedankte hij daar

om feestelijk. Naast zijn dagelijkse middagprogram· 

ma op Radio 3 heeft Rob Stenders zelfs een nacht· 

programma waarin hij uitsluitend muziek draait die 

hij zelf mooi vindt. Spontane humor, 'rare dingen' en 

muzikale experimenten zijn Stenders' stokpaardjes. 

Bij een commerciële omroep voelt de VARA-dj zich 

niet thuis: 'Ik ben namelijk een muziekliefhebber.' 

Rob 

'Ik wil gewoon rare dingen doen' 

Rob Stenders (34) beleefde zijn 
doorbraak zo'n tien jaar geleden 
biJ Veronica, waar hij samenwerk
te met mensen als Erlk de Zwart, 
Adam Curry en Jeroen van lnkel. 
Ook presenteerde hiJ een jaar lang 
het TV-programma 'Countdown'. 
Tot een miljoen lulsteraars stern
men dagelijks tussen twee en vier 
af op het VARA-programma 'Rob 
Stenders' op Radio 3. Daarnaast 
verzorgt hiJ een vaste column In 
muziektijdschrift Base Magazine. 
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Toen Veronica commer
cieel werd, ging ik niet 
mee omdat ik me het 
meest thuis voel bij de pu

blieke omroep. Veronica had tot dan toe al
tijd twee kanten: een commerciële en een 
experimentele. Zowel links als rechts van 
het midden werd getolereerd, terwijl het ei
gen gezicht van Veronica niet verloren ging. 
Totdat ze een commerciële omroep werden 
en besloten dat de uitzondering niet meer 
werd toegelaten. Ineens kwam er een re
search group uit Amerika die vertelde hoe 
het moest. Daar diende iedereen zich aan te 
houden. Voor het maken van een programma 
werden vastomlijnde regels opgesteld. Je 
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kreeg een playlist voor je neus met dertien 
plaatjes en dat waren niet de spannendste. 

Ook kreeg je verbale restricties. Er kwam 
een klok, zoals ze dat noemden. Om tien 
over moest je vijftien seconden praten, twee 
keer de naam van het radiostation noemen 
en aankondigen wat er in de rest van het uur 
zou komen. Rond het halve uur kon je je een 
gesprekje van een minuutje permitteren en 
daarna moest je weer om tien over half de 
files en het weer doen en opnieuw twee keer 
de naam van het station noemen. En voor de 
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rest mocht je niet praten wanneer je wilde naas 
praten, want daar waren dus vaste plekken in dan 
het schema voor. Ik dacht: Da 's niks voor dan : 
mij, daar moe'k nie zijn. Dat weet ik dan 
gewoon. Veronica was heel duidelijk. 'à 
zeiden: Rob, je kunt blijven zitten, maar dan 
moet het wel zó. Nou, ik heb nogal sterk de 
afwijking een muziekliefhebber te zijn en 
dan wil je af en toe ook iets kunnen draaien 

· wat buiten de mainstream ligt. Bij een com· 
merciële omroep is dat een afwijking, ja 
Daarom ben ik teruggegaan naar de publie· 

ke omroep, waar je niet alleen wordt afge· 
rekend op luistercijfers en marktaandelen. 
Daar kun je je tenminste ook nog wru 
experimenten veroorloven. Ik hoor wel 
eens: Commercieel of publiek, wat maab 
het nou uit? De platen zijn toch hetzelfde. 
Dat is pertinent onwaar. Je hoort wél veel 
verschil, want de platen zijn niét hetzelfde. 
Bijvoorbeeld onze keuze van oude muziek 
Wij gaan veel verder terug dan bijvoorbeel~ 

de commerciële zender Radio 538 zich kan 
en wil permitteren. Ik wil af en toe ook mu· 

ziek van The Kinks of Joy Division laten 
horen en de mensen confronteren met de 
bands waar het eigenlijk allemaal vandaan 
komt. 
De aanwezigheid van de commerciële zen· 
ders kost de publieke omroep luisteraars, ja 
Maar luistercÎjfers zijn niet het allerbelang· 
rijkste. Aan de ene kant willen wij geen mar· 
ginale zender zijn, maar aan de andere kant 
vinden wij het ook best om niet tot de top 
drie van Nederland te behoren. En het feil 
dat Radio 3 per ongeluk de op één na grool· 

com 
Dq 
men 
Ma a 
Ikh 
zend 
baas 
men 
!en 

toen 
tijdj i 
daar 
prog 

bee~ 

den. 
ikw 
noe! 
gem 
ben 
laats 
zoe~ 

je h1 
leuk 
Ren1 
nigh 
ZÓ V 

avo~ 

Naru 
tUSSI 

En 
ha. I 
alle~ 

dus 



: dertien 
nendste. 
r kwam 
)m tien 
en, twee 
noemen 
I het uur 
je je een 
teren en 
: haJf de 
Nee keer 
1 voor de 
je wilde 
ekkenin 
iks voor 
:t ik dan 
!lijk. Ze 
wardan 
sterk de 

~ zijn en 
I draaien 
!en com
king, ja. 
e publie-

>rdt afge
aandelen. 
nog wat 
)oor wel 
·at maakt 
hetzelfde. 
· wél veel 
lletzelfde. 
e muziek. 
voorbeeld 
; zich kan 
~ook mu
sion laten 
:n met de 
I vandaan 

'Ciële zen
teraars, ja. 
lerbelang
igeenmar
~dere kant 
ltot de top 
Sn het feit 
1 na groot-

ste zender van Nederland is, betekent toch 
dat we het niet zo heel slecht doen. Ondanks 

de 'gevaarlijke' muziek die we vaak draaien. 
Kijk, de commerciële omroepen doen dat 
helemaal niet. Zij weten wat de meeste men
sen mooi vinden en dat is precies wat ze uit
zenden. Want waarom zou je als commer
ciële omroep risico gaan lopen? Commer
ciële TV doet dat weer wel. Zij het op een 
andere manier. Met hun reclameblokjes. Ik
zelf ben meteen weg als de reclame begint. 
De afstandsbediening heb ik als een wapen 
naast me liggen. Flop, andere zender! Als ik 
dan een ander leuk programma tegenkom, 
dan zijn ze me kwijt. Dat is dus het risico dat 
commerciële zenders erbij moeten nemen. 
De publieke omroep hoeft niet zoveel com
mercials te hebben om te kunnen leven. 
Maar zij moéten wel. 
Ik heb dagelijks tussen de vijfhonderddui
zend en een miljoen luisteraars. Soms ver
baast me dat wel eens, ja. Er zijn heel veel 
mensen die zich gekwetst of beledigd voe
len door mijn uitzendingen, bijvoorbeeld 

toen ik het item 'Homo-geen huwelijk' een 
tijdje in mijn programma had. Ik heb me 
daar nooit veel van aangetrokken. Ik wil als 
programma-maker, en als mens ook wel een 
beetje, óf gehaat óf intensief bemind wor
den. Heb ik altijd gehad. Ik vind dat prettig; 
ik wil gewoon rare dingen doen. Er zijn ge
noeg mensen die mij leuk vinden. Maar ook 
genoeg mensen die zó' n hekel aan me heb
ben dat ze elke dag naar me luisteren. Er is 
laatst bij Paul de Leeuw een mooi onder
zoekje gedaan, waaruit blijkt dat mensen die 
je haten langer luisteren dan mensen die je 
leuk vinden. Ik geloof daar wel in. Peter-Jan 
Rens had bijvoorbeeld een tijdje een late 
night-prograrnma op TV. Dat was gewoon 
zó vre-se-Lijk slecht. Maar ik zat wel iedere 
avond te kijken, dus het klopt wel. 
Naar 'Freakolympics', dat ik vrijdagsnachts 
tussen 1 en 3 presenteer, luistert niemand. 
En dan rond ik het nog naar boven af. Haha
ha. Dat is namelijk een programma waar ik 
alleen mijn eigen favoriete muziek draai, 
dus dat is voor de meerderheid on beluister-

baar. Dat is bijna een bewuste keus zo. Die 
vrijheid heb ik en dat is heel fijn. Ik denk dat 
de bazen van Radio 3 en de VARA 'Freak
olympics' wel een mooi visitekaartje voor 
Radio 3 als publieke zender vinden. En dus 
draai ik 's nachts veel oud en experimenteel 
werk. Niet dat ik de moderne popmuziek 
niét Leuk vind. Integendeel. Er heeft de afge
lopen tien jaar een wezenlijke verandering 
plaatsgevonden, die we toch aan de hou
se-cultuur te danken hebben. Ineens 
was er weer een generatiekloof in de 
popmuziek en die hadden we al 
lang niet meer gehad. Ergens haJ
verwege de jaren tachtig vonden 
ouders dezelfde platen leuk als 
hun kinderen en dat was oor
spronkelijk niet de bedoeling 
van popmuziek. Door de hou
se-cultuur is daar weer een 
enorme breuk in gekomen. 
House is een heel volwassen 
muziekstroming geworden, 
die op haar beurt ook weer de 
reguliere popmuzikant beïn
vloed heeft. En dan krijg je ar
tiesten, die weer een compleet 
nieuwe muziekrichting uitvin
den door alles wat popmuziek 
heeft opgeleverd met moderne dan
ce te vermengen. Dat is nu gaande 
en dat vind ik heel leuk. Kijk, je 
moet af en toe eens vernieuwen. 
Als je hoort wat bijvoorbeeld zo'n 
Puff Daddy allemaal doet; ik vind 
dat echt fantastisch. Hij maakt al
tijd gebruik van samples van ande
ren, maar doet daar zulke andere 
dingen mee, dat het origineel nau
welijks meer te horen is. Dát is ex
perimenteel! Soms experimenteler 
dan de traditionele Engelse band
jes die de hele popgeschiedenis 
nog eens naspelen. En natuurlijk 
zeggen sommigen: Samplen is ar
moede! Maar dat is nou juist de grap, 
dat is die generatiekloof weer. Als je 
echt iets nieuws met oude platen doet, 
dan vind ik het çreativiteit. En natuur
lijk hou je een paar fundamentalisten die 
het niks vinden. Maar zo hoort het ook; ik 
vind dat popmuziek zo 
moet zijn. Voor mij is 
dat de leukste popmu
ziek, zelfs als ik er zelf 
niet van hou.' 

'Bij een commerciële omroep 
is het een afwijking als je 

muziekliefhebber bent' 
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Een rampzalig ongeval, een keiharde beschuldiging en 

vervolgens een onafschudbare stigmatisering tot aan de 

pensionering. Dat overkwam marine-sergeant Wouter 

Feddema, nadat op zijn schip een verwoes

tende brand uitbrak die twee mensen het 

leven kostte. Al acht jaar is Feddema in 

een hevig gevecht met Defensie verwik· 

keld om zijn onschuld te bewijzen. Tot nu toe met weinig 

resultaat. Nog steeds blokkeren spoorloos verdwenen 

documenten en hermetisch geslote~ deuren iedere po

ging tot opheldering over de ramp die zijn leven veran· 

derde. Feddema: 'De Marine wil gewoon alles in de doof· 

pot stoppen. En ik ben echt niet het enige slachtoffer.' 
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80. Ergens tussen Bar-
actos en Cu çao vaa de Hr. Ms. Drenthe, 

een ond rzeebootjager uit de Friesland
klasse van e Nederlandse Marine. Aan 
boord is ergeant Wouter Feddema, machi
nist en o da moment chef ketelruim. Om 
kwart over tien 's morgens krijgt Feddema 
van de chef an de wacht de opdracht om 
wat crypto-pa ier in een van de ketels te 
verbranden. Op crypto-papier staan mari
tieme codes en het is hoogst ongebruikelijk 
dat deze aan boord verbrand worden. Maar 
Feddema doet wat hem bevolen is . Er gaat 
echter iets mis. Door domme pech breekt er 
brand uit in het ketelruim. Tot grote ontstel
tenis van Feddema staat er geen druk op de 
brandblusleiding en ook de sproei-installa
tie werkt niet. Een enorme vuurzee is het 
gevolg. Twee mensen komen om in de 
vlammen. Vier man raken zwaar gewond, 
onder wie Feddema zelf. De 'Drenthe' 
komt ternauwernood niet tot zinken en 
wordt uiteindelijk door een ander schip 
naar Willemstad gesleept. 

De ramp op de 'Drenthe' verandert het le
ven van Feddema. En de marine-top helpt 
daarbij nog een handje. Hij krijgt onom
wonden de schuld van het drama in de Ca
ribische Zee. De admiraals van de Marine
raad oordeelden als volgt: 'De sergeant 
had, ( ... ) toen hem bleek dat de verbran
ding van het papier moeilijkheden ople
verde, niet zonder meer moeten doorgaan 
met zijn pogingen.' En daar kan Feddema 
het mee doen. Ondanks het feit, dat hij 
zijn meerdere wel degelijk om instructies 
had gevraagd en slechts deed wat hem was 
bevolen, is alleen hij de schuldige en al
leen hem valt dus kennelijk iets te verwij
ten. De admiraliteit stuurt vervolgens een 
rondschrijven aan de hele marine, inclu
sief het opleidingsinstituut KIM, waarin 
Feddema's schuld nog eens aan de grote 
klok wordt gehangen. Maar opmerkelijk 
genoeg wordt de 'schuldige' niet ver
volgd. Vice-admiraal Van Beek, chef van 
de marinestaf, laat in een alleszins merk
waardige brief van 8 december 1981 aan 
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Feddema weten: 'Het nemen van verdere 
maatregelen tegen u wordt door mij niet 
overwogen.' 

'Ik ben van huls uit machinist, 
maar uiteindelijk werd Ik gedumpt 

op een autohobbyclub van de 
marine' 

Het schrijven van de admiraal is geen ge
ruststelling voor de ontvanger. De stigmati
sering door de marinetop is het begin van 
nóg een marine-tragedie: het trauma en de 
eenzame strijd van Wouter Feddema. 
'Plotseling was ik het zwarte schaap van de 
marine,' vertelt de nu 58-jarige ex-marine
man. 'Ze hadden me het merkteken opge
plakt en overal waar ik kwam werd ik op het 
ongeluk aangekeken. Iedereen had het over 
mij . lk verloor veel vrienden. Ook werd ik 
steeds weer overgeplaatst vanwege dat 
stempel. lk ben van huis uit machinist, maar 
uiteindelijk werd ik gedumpt op een auto
hobbyclub van de marine. Zelfs daar werd ik 
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Watergate op water 
geregeld over de ramp aangevallen. Ik had 
geen leven meer. Het ergste was die onze
kerheid. Kijk, na een ongeval slaat de twijfel 
toe. Ik kreeg de schuld en ik zat jarenlang te 
piekeren: Had ik het niet zus of zo kunnen 
doen? Pas na mijn pensionering begon ik se
rieus vraagtekens bij de hele gang van zaken 
te zetten.' Tot op de dag van vandaag lijdt 
Feddema aan het posttraumatisch stresssyn
droom. 

'Ik kreeg de schuld, zodat de 
marine de ware oorzaak kon 

wegmoffelen en in de doofpot kon 
stoppen' 

Maar waarom was de marinetop zo gebrand 
op het aan de schandpaal nagelen van één 
enkele onderofficier? Waarom moest Fedde
ma als zondebok dienen voor het rampzalige 
ongeval op de 'Drenthe'? 
'Omdat ik op het moment van het ongeluk de 
hoogste in rang was in het ketelruim. Ik kreeg 
de schuld, zodat de marine de ware oorzaak 
van het ongeluk kon wegmoffelen en in de 
doofpot kon stoppen,' zegt Feddema stellig. 
'Kijk, de Hr. Ms. Drenthe deugde niet. De 
Friesland-klasse was een sterk verouderd 
ontwerp en het schip voldeed allang niet meer 
aan de eisen. Het was een en al improviseren 
aan boord. En de gebreken waren bekend, 
want ik klaagde er vaker over bij de comman
dant en bij het hoofd van de technische 
dienst. Er gebeurde niets. Sterker nog: achter
af kwam ik erachter dat ze me zelfs hebben 
willen overplaatsen. Maar de 'Drenthe' was 
gewoon een oud schip dat naar Zuid-Amerika 
verkocht zou worden. Het mocht niks meer 
kosten. Daar komt nog eens bij dat het een 
totaal ongeoefend schip was. De bemanning 
was niet op elkaar ingespeeld en kende het 
schip niet. Dat kwam door de vele overplaat
singen op de 'Drenthe'. Ik weet dat die over
plaatsingen destijds ook al niet lekker lagen. 
De marine heeft altijd geprobeerd om dat te 
verdonkeremanen.' 
Toen Feddema vorig jaar na lang aandringen 
eindelijk inzicht kreeg in het Marine-dossier 
over het brand-incident, bleken uitgerekend 
de voor hem essentiële documenten, versla
gen en aantekeningen spoorloos te zijn ver
dwenen. Onder andere de scheepsrapporten 
van de Marinebrandweer van vlak voor de 
ramp ontbraken, evenals de antwoorden op 
de vragen die de Vaste Kamercommissie over 
de technische aspecten stelde. Ook twee cru-
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ciale FOST (Flag Officer Sea Training)-rap
porten van de 'Drenthe' (Engelstalige rappor
ten van de resultaten van tactische, operatio
nele, brand-, schade- en technische storingen 
oefeningen onder toezicht van de Engelse 
marine) waren 'kwijt'. Feddema: 'De betref
fende bescheiden zijn op de een of andere 
manier zoekgeraakt. Verklaringen van ver
nietiging van die papieren zijn niet aanwezig, 
dus ze moéten ergens zijn. Er wordt in het 
dossier nota bene naar verwezen. Er is hier 
zelfs sprake van een strafbaar feit, want als er 
bij een ongeluk doden vallen, dan moeten die 
papieren dertig jaar bewaard worden.' 

'Verdwenen documenten zijn 
schering en inslag bij Defensie. 

Vitale informatie is altijd 
verdwenen' 

De afdeling Juridische Zaken van de Ko
ninklijke Marine in Den Haag geeft geen 

commentaar op de merkwaardige verdwij
ning van de documenten. Ondanks het feit, 
dat zelfs de telefonist op de hoogte is van de 
'zaak-Feddema', kan niemand ons duide
lijkheid verschaffen. 'Verdwenen stukken? 
Geen idee wat Feddema bedoelt,' zegt over
ste Laurens. 
'Verdwenen documenten zijn schering en 
inslag bij Defensie,' weet Dick Berts, jour
nalist van het maandblad van de Vakbond 
van DefensiepersoneeL 'Ik ben al jaren met 
WOB-procedures bezig en vitale informatie 
is altijd verdwenen. Zelfs op het hoogste 
niveau. Ik snap niet dat ze daar altijd mee 
wegkomen.' 
In maart van dit jaar stuurde Feddema een 
brief aan de Vaste Kamercommissie Defen
sie, waarin hij liet weten een beroep op de 
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Wet Openbaarheid van Bestuur te doen om 
de verdwenen documenten boven water te 
krijgen. Maar de kamercommissie ant· 
woordde 'geen verdere actie te ondernemen 
op het gestelde in uw brief'. Mr. de Lange, 
griffier van de Vaste Kamercommissie De· 
fensie vindt dat antwoord desgevraagd 'wel· 
licht wat mager', maar verklaart 'geen zicht' 
te hebben op de werkelijke reden van ge· 
noemde afwijzing. 
Wel vond Feddema andere interessante do
cumenten in het genoemde dossier. Zoals 
een FOST-rapport van 26 juli 1977 dat over 
de 'Drenthe' meldt: 'Fire fighting was below 

standard because of a lack of urgenc): 
aggression and coördination.' En verder: 
'Drills not completed.' Het was dus blijkbaar 
al drie jaar vóór het rampzalige incident 
droevig gesteld met brandbestrijding aan 
boord van het schip. Ook is er een uitspraal: 
van de toenmalige commandant van <k 

'Drenthe', kapitein-luitenant ter zee Schei} 

grond: 'De SOST (Ships Operational Sea 
Training)-oefening was veel te kort geweest. 
Ik had dat de Marineraad moeten zegge~ 

maar het was me ontschoten.' 

'Geheimzinnig? Tja, wij noemden 
de Marid altijd al 'de sectie 

stiekem' .. .' 

Naar aanleiding van het ongeluk stelde de 
Vaste Kamercommissie Defensie op 13 no
vember 1980 vragen over andere de techni· 
sche aspecten van de 'Drenthe'. De ant· 
woorden op die vragen trof Feddema nid 
aan in het dossier. Wel was daar een veelzeg· 
gende mededeling van minister van Oefen· 
sie De Ruiter aan de Bevelhebber der Zee· 
strijdkrachten over die vragen: 'Het Ministe· 
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rie voelt er niet veel voor om het expertise
rapport aan de Vaste Kamercommissie aan 
te bieden. Vooral moet benadrukt worden 
dat het schip niet onder Nederlandse vlag 
zal varen' (notulen Defensieraad, 19 novem
ber 1980). 'In feite staat daar gewoon: 
Schrijf maar op wat we nog met dat schip 
gaan doen en laten we het maar niet meer 
hebben over wat er gebeurd is,' schampert 
Feddema. 'Dat technische expertiserapport 
zat ook al niet in het dossier. Het hele ver
haal is een aaneenschakeling van doofpot
zaken. Ik vermoed dat de Inlichtingendienst 
van de Marine (de MlD-KM, voorheen Ma
rid geheten- red.) al die tijd een dikke vin
ger in de pap heeft gehad. Toen ik bijvoor
beeld in Den Haag een rechtszaak voerde 
voor schadevergoeding, zat daar in vol uni
form een Marine-kolonel als rechter. Die
zelfde man zat volgens mij beginjaren tach
tig in Marid- of juridische kringen . De kans 
is dus groot dat diezelfde kolonel destijds 
ook al betrokken was bij de affaire, want het 
aantal juristen bij de Marine is maar heel 
klein. Maar ik krijg maar geen inzicht in de 
documenten die die mogelijke verstrenge
ling bewijzen, wat ik ook probeer. Alles 
wordt bewust achtergehouden. Geheimzin
nig? Tja, wij noemden de Marid altijd al de 
sectie stiekem ... ' 
Dick Berts: 'Het is sowieso een vreemde 
zaak dat die kolonel daar als rechter bij zat. 
Het gaat immers om een civiele claimzaak. 
Waarom moet daar een militair bij zitten?' 

Zelfs regering en parlement 
tasten vaak In het duister over 

het functioneren van de militaire 
Inlichtingendiensten 

Feddema is niet de enige die geen vat krijgt 
op de inlichtingendienst. Zelfs regering en 
parlement tasten niet zelden volledig in het 
duister over het functioneren van de mili
taire inlichtingendiensten (MlD). Zo bleek 
de inlichtingendienst van de Landmacht 
een dubieuze rol te hebben gespeeld bij de 
Surinaamse staatsgreep van Desi Bouterse 
in 1984. Het ministerie werd hierover niet 
ingelicht. In de jaren daarna vinden er 
meerdere infiltratiepogingen bij diverse 
vredesgroeperingen plaats, waarvan de mi
nister van Defensie niet of nauwelijks op 
de hoogte werd gesteld. En onlangs bleek 
dat de MlD op eigen houtje een onderzoek 
had gestart naar rechts-extreme elementen 

bij Dutchbat. Toen dat aan het licht kwam, 
was de maat vol voor minister De Grave. 
Hij ontsloeg de MlD-top. Dat gebeurde 
overigens dertien jaar nadat de regering 
had besloten om het hele inlichtingenappa
raat te reorganiseren. Wat daarvan in al die 
jaren terechtkwam, beschrijft het rapport 
'Nieuw Evenwicht'. Dit rapport, dat eind 
vorig jaar door het ministerie werd uitge
bracht, beschrijft het reilen en zeilen van de 
MlD en één van de conclusies is, dat 'de 
organisatiestructuur van de MlD inclusief 
de verdeling van taken, onhelder blijft' en 
dat er tevens sprake is van 'overlapping van 
taken '. 
'De rol van de inlichtingendiensten binnen 
Defensie is en blijft zeer duister,' beaamt 
journalist Dick Berts van de vakbond de
fensiepersoneel. 'Het hoofd van de MlD 
valt rechtstreeks onder de secretaris-gene
raal van Defensie, dus de minister heeft er 
gewoon totaal geen zicht op. Het kán ook 
niet anders. In feite is dat een ontoelaatbare 
weeffout in de organisatiestructuur van De
fensit:!.' 

'Defensie blijft dingen In de 
doofpot stoppen en Ik ben niet het 

enige slachtoffer' 

Nu, bijna twintig jaar na de ramp op de 
'Drenthe' en ruim acht jaar na zijn pensio
nering, vecht Wouter Feddema nog met het 
ministerie voor schadevergoeding en voor 
vergoeding van zijn medische behandeling. 
Maar bovenal is Feddema gebrand op 
eerherstel. 'Ik wil gerehabiliteerd worden. 
Anders leert Defensie er toch niet van. Ze 
blijft dingen in de doofpot stoppen en ik 
ben niet het enige slachtoffer. Kijk, loyali
teit moet van twee kanten komen en dat is 
hier niet bepaald het geval; de kleine man 
wordt geschopt en de top blijft gewoon 
doorgaan. En die verdwenen documenten? 
Het zou me niets verbazen als die in een 
grote kast naast de verdwenen fotorolletjes 
uit Srebrenica liggen.' 
(Op de beruchte verdwenen fotorolletjes 
zouden lijken van Bosniërs staan die tijdens 
de aanwezigheid van Dutchbat in Srebreni
ca gefotografeerd waren. De fotorolletjes 
zouden in eerste instantie verkeerd ontwik
keld zijn, maar raakten later zoek. De ver
antwoordelijke was kolonel Bokhoven, tot 
december 1995 injunctie bij de MlD-KL, de 
inlichtingendienst van de Landmacht). e 
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Fred Spijkers 
was zo 

gek nog niet! 

In 1983 en 1984 vielen acht 

doden en negen gewonden door 

ongelukken met de door de land· 

macht gebruikte AP-23 landmijn . 

Uit onderzoek door de Nationale 

Ombudsman van 20 april 1999 

bleek, dat Defensie al In 1970 

wist dat er een ernstige construc

tlefout In de AP-23 zat. Defensie 

lichtte noch de nabestaanden 

noch de Tweede Kamer juist In 

over de oorzaak van de ongeluk· 

ken. Fred Spijkers, maatschappe

lijk werker van Defensie In burger

dienst, weigerde de opdracht om 

de weduwe van een van de overle-

denen verkeerd in te lichten over 

de ware toedracht van het onge

luk van haar man. Spijkers werd 

door Defensie letterlijk voor •gek' 

verklaard en ontslagen. 

Toen Spijkers dertien jaar later 

uitgeprocedeerd was, bleek dat 

de rechter persoonlijk betrokken 

was geweest bij zijn ontslag. De 

toenmalige staatssecretaris van 

Defensie, Gmelich Meljling, wel· 

gerde ledere medewerking aan 

een onderzoek naar deze beden-

kelijke verstrengeling van arbelds· 

verleden. Overigens verklaarde 

Spijkers meerdere keren tegen· 

over de pers geïntimideerd te zijn 

door mensen van de MlD. 
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Internet, je kunt er 

mooiste dingen 

mee doen en 

bereiken. Maar er 

kleven wel 

degelijk donkere 

schaduwzijden aan 

deze revolutie. En 

daarvoor is nog 

niet het begin van 

een oplossing 

gevonden. 

In deel twee van 

de serie over het 

wereldwijde web 

schetst de Tribune 

wat de gevolgen 

ervan zijn voor de 

samenleving. 
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Gewurgd 
door he t 

Web? 
De stormachtige ontwikkeling van Internet 
heeft grote gevolgen voor de maatschappij. 
Aan de ene kant hebben honderden mil
joenen cyberburgers toegang tot een schier 
eindeloze hoeveelheid informatie en is hun 
kennis-horizon daarmee enorm verbreed. 
Aan de andere kant is de wereld daarmee 
bijna letterlijk tot een dorp geworpen. 
Tieners chatten wereldwijd met elkaar alsof 
ze buurtgenoten zijn. Actiegroepjes tegen 
McDonald 's of Shell overleggen alsof de 
aardbol een vergadertafeltje is, wetenschap
pers kunnen bliksemsnel hun ervaringen uit
wisselen. De beschikbaarheid van kennis is 
vrijwel onbeperkt, net als de snelheid daar
van. Nieuws over 'afzwaaiers ' onder de 
NAVO-bommen op Servië ging via e-mail 
rapper de wereld rond dan via krant of TV 
en de bron van het Clinton!Lewinsky-schan
daal was een webpagina waar altijd de laat
ste roddels te vinden zijn. 
Dankzij deze eigenschappen van beschik
baarheid en snelheid verovert Internet een 
steeds belangrijker plaats in de informatie
voorziening van de burger. De schaduwzijde 
daarvan is ook een nieuw fenomeen: de 
'digitale kloof'. Wie zich geen computer en 
Internet-aansluiting kan of wil permitteren, 
raakt onvermijdelijk achterop. En al stijgt 
het aantal aangesJotenen explosief, de digi
tale kloof groeit mee. Want de stijging is re
latief het grootst in het welvarender en beter 
opgeleide deel van de bevolking. Ook de 
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Nederlandse regering onderkent dat pro
bleem. Minister Van Boxtel schreef onlangs 
dat de tweedeling tussen cyberburgers en in· 
ternots moet worden tegengegaan. Als voor· 
beeld van een goede aanpak noemt hij'eeo 
Utrechts 'wijkmediacentrum' waar bewo
ners van achterstandswijken kunnen leren 
omgaan met de nieuwe media. ' Iedere bur· 
ger behoort het gevoel te hebben mee te tel· 
Jen in de informatiesamenleving,' zegt Van 
Boxtel in zijn opinieartikeL Een verstandig 
verhaal en een leuk voorbeeld, maar o wat is 
de regering er weer snel bij. Een overheids· 
beleid om de informatiekloof te dichten had 
al een jaar of vijf in werking moeten zijn en 
het mooie doel al verregaand bereikt. 

De Internationale samenwerking 
loopt lichtjaren achter 

bij de ontwikkeling van de wereld 
tot 'global vlllage' 

Behalve een informatiekloof heeft Internel 
nog meer 'nieuwe' problemen met zich 
meegebracht. Eind 1996 onthulde de Tribu· 
ne hoe medicijnen die in ons land alleen op 
recept verkrij&baar zijn, via Internet in on· 
beperkte hoeveelheden besteld konden wor· 
den zónder voorschrift. De verzending ge· 
beurde vanuit Engeland, maar er bleek een 
Nederlandse farmaceutische handel achter 
te steken. Een tweede voorbeeld. Het ver· 
spreiden van kinderporno is hier strafbaar, 
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Bijna ledereen gebruikt zijn software 
én heeft een hekel aan hem. Op 
Internet zijn vele prenten te vinden 
waárln de spot gedreven wordt met 
Microsoft-baas 8111 Gates. 

maar wat als een Nederlander zijn perverse 
plaatjes vertoont via een Thaise provider? 
Nog een paar. CP86 kon z'n racistische 
website in Nederland nergens geplaatst krij
gen, maar in de USA lukte dat wel. In minu
ten heeft zo'n club daar zijn pagina's ge
plaatst, en het opvragen ervan vanuit Neder
land duurt hooguit enkele milliseconden 
langer. Gokken langs de digitale snelweg, 
hoe hou je dat binnen de wettelijke perken? 
De handel via Internet in boeken, CD's, vi
deo's en talloze andere producten neemt nu 
al miljarden-proporties aan. Voor een deel 
gaat het om producten die uiteindelijk in een 
'ouderwets' pakketje langs de douane naar 
de klant gaan, maar vaak betreft het ook 
software die je on-line kunt binnenhalen 
na het intikken van je creditcardnummer. 
Douane en justitie hebben in al deze geval
len het nakijken. Nationale wetgeving wordt 
tot een dode letter. Er is nog niet het begin 
van een oplossing van deze problemen. De 
internationale samenwerking tussen rege
ringen loopt lichtjaren achter bij de ontwik
keling van de wereld tot global village. 
Ook binnen Nederland zelf is men er nog 
lang niet uit. De wetgever worstelt zelfs nog 
met de elementaire vraag of nu de providers 

aansprakelijk zijn voor de inhoud van de 
(vele tienduizenden) webpagina's die via 
hun 'WWW-servers' te bezoeken zijn, of 
degenen die deze pagina's gemaakt hebben 
en onderhouden. (Voor wie het boeit: de SP 
vindt dat de verantwoordelijkheid van pro
viders niet verder gaat dan die van PTT
Telecom of een pakketdienst Die stel je ook 
niet aansprakelijk voor de inhoud van tele
foongesprekken of voor illegale handeltjes.) 

Zoals altijd in de jungle van de 
vrije markt, zijn het ook op 

Internet de groten en sterken 
die winnen 

We komen hier op het gladde terrein van de 
zeggenschap over Internet. Het wereldwijde 
netwerk begon, zoals de vorige Tribune ver
haalde, als een bom-bestendig communica
tiesysteem voor de Amerikaanse defensie. 
In de eerste tien jaar waren het vrijwel uit
sluitend wetenschappelijke instellingen die 
aanhaakten. De access providers, die aan 
particulieren toegang tot Internet aanbieden, 
kwamen pas vanaf begin jaren 90 opzetten. 
Die providers kwamen vaak voort uit krin
gen van hobbyisten, hackers en kleine com
puterbedrijfjes. Internet was tot circa 1996 
volkomen on-commercieel. Wie enige vorm 
van reclame probeerde te verspreiden kon 
op digitaal gejoel rekenen. De laatste jaren 
is die situatie echter totaal veranderd. Inter-
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net is big business geworden. En zoals altijd 
in de jungle van de vrije markt, zijn het de 

groten en sterken die winnen. Dat geldt voor 
de maatschappijen die de bekabeling exploi
teren. Dat geldt voor de providers die één 
voor één opgeslokt worden door grote mul
tinationals. (Voor ons land: Xs4all, opge
richt door 'hippy's en hackers', werd opge
kocht door KNP, bArt door Via NetWorks, 
Worldonline door het Zwitserse Sandoz, 
Euronet door France Telecom.) 
Dat geldt voor de zoekmachines, die met 
hun miljardenomzet de beurs op gegaan 
zijn. (Zoekmachines vertonen niet alleen re
clame-uitingen voor derden, maar laten zich 
ook betalen om de resultaten van je zoek
tocht op Internet te beïnvloeden, richting 
gulle sponsor uiteraard). 

De commercie heeft een 
groeiende greep op de digitale 

snelweg, maar de klant springt er 
voorlopig nog goed uit 

Tot slot weet bijna iedereen van de 'brow
ser-oorlog' tussen Microsoft en Netscape. 
Terwijl kleinere concurrenten allang wegge
drukt zijn, lijkt Microsoft ook op het gebied 
van de 'Internet-bladeraars' een absoluut 
monopolie te verwerven. Hetgeen aan Bill 
Gates (persoonlijk vermogen nu 100 miljard 
dollar) ongekende mogelijkheden geeft om 
niet alleen honderden miljoenen gebruikers 
naar zijn hand te zetten, maar ook een enor
me markt voor hem opent aan de kant van de 
aanbieders op Internet. Die moeten hun soft
ware immers aanpassen aan de programma
tuur van de bezoekers. Zo dreigt het van oor
sprong anarchistische Internet te ontaarden 
in een wurgend monopolie. 
De commercie heeft een groeiende greep op 
de digitale snelweg. In de slag om de 'kijk
cijfers' springt de klant er voorlopig nog 
goed uit. De laatste maanden verschijnen er 
providers die ons gratis toegang bieden tot 
Internet (dat wil zeggen zonder abonne
mentskosten) of toegang tegen een normaal 
tarief, maar dan via een gratis telefoonlijn. 
Zulke ontwikkelingen zijn uiteraard alleen 
mogelijk door commerciële sponsoring, en 
de sponsors zullen waar voor hun geld wil
len. Een Internet waarvan de hardware in 
handen van enkele monopolisten belandt, 
en waarvan de inhoud voor een groot deel 
afhankelijk wordt van commerciële sponso
ring, dat is het minder rooskleurige toe
komstbeeld. Als minister Van Boxtel en zijn 
collega's werkelijk waarde hechten aan de 
mogelijkheden van het World Wide Web en 
aan toegankelijk voor iedereen van betrouw
bare en nuttige informatie, dan heeft onze 
regering nog een flinke klus te klaren. • 
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Niet uitzetten maar rechtzetten! 

M assaal werd gerea .~ 
~ 

geerd op de oproep die ~ 

de SP-Kamerleden Jan de Wit ~ 
en Jan Marljnissen In de Tele- ~ 
graaf plaatsten ter ondersteu
ning van de Poolse Barbara 
Warntjes..Siermantowska. 
Staatssecretaris Cohen 
dreigt haar uit te zetten om-
dat mevrouw niet lang ge-
noeg met haar Nederlandse 
echtgenoot getrouwd was 
geweest om een verblijfsver
gunning te krijgen. 
Het echtpaar had al jarenlang 
een relatie, maar trouwde pas 
In 1995. Nog geen jaar na de 
bruiloft stierf meneer Warn
tjes aan maagkanker. Armin, 
de zevenjarige zoon van het 
echtpaar, heeft de Nederland
se nationaliteit en mag wél 
blijven. Hij staat voor een 
onmogelijk keus. Alleen In 
Nederland achterblijven of 
met zijn moeder mee naar 
een land waar hij niemand 
kent, en waarvan hij de taal 
niet spreekt. 
Onaanvaardbaar, vinden de 
Kamerleden. Het Is overduide
lijk dat hier geen sprake Is 
van een schijnhuwelijk. Voor 
huwelijken die door overlijden 
beëindigd worden, zou de 
norm van drie jaar niet moe
ten gelden. In hun op de op
roep vroegen de SP'ersdan 
ook soortgelijke gevallen te 
melden en de krachten te 
bundelen. Nog dezelfde dag 
kwamen per telefoon, fax en 
e-mail ruim honderd steunbe
tuigingen binnen. 
Ook SP-afdelingen In het land 
droegen hun steentje bij. In 
één dag werden In stadscen
tra van Breda, Tilburg, Bergen 
op Zoom, Roosendaal en Don
gen ruim 2500 handtekenin
gen opgehaald. Ook vla de SP-
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Alarmlijn kwamen diverse 
meldingen binnen van mensen 
in dezelfde situatle als me
vrouw Warntjes. 'De meest 
schrijnende verhalen,' vertelt 
Alarmlijnmedewerkster Cecile 
Vlsscher. 'Ik sprak een Kroati
sche weduwe die behalve een 
uitzettlngsberlcht, van Justitie 
de verzekering kreeg dat ze 
niet vervolgd zou worden wan
neer ze haar twee kinderen 
zou verlaten ... Een Nigerlaan
se man kreeg na de dood van 
zijn zus de voogdij over zijn 
nichtje, op voorwaarde dat hiJ 
In Nederland zou blijven. Het 
meisje heeft Aids en kan In 
Nigeria niet de juiste behande
ling krijgen. Vreselijk krom: hij 

moet blijven en mag niet blij
ven en zit nu hier met een 
doodziek kind zonder uitkering 
en zonder kinderbijslag.' 
Met de handtekeningen en 
verhalen staat de SP sterker 
In de strijd voor een verblijfs
vergunning voor alle Barbara 
Slermantowska's. Hun verha
len worden gebundeld In een 
zwartboek, dat samen met de 
handtekeningen aan staats
secretaris Cohen van Justitie 
en aan de Tweede Kamer 
wordt aangeboden. Inmiddels 
hebben ook de fracties van 
de PvdA en D66 laten weten 
dat ze vinden dat Cohen de 
wet In deze gevallen veel te 
rigide toepast. 
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Historisch waaghuis 
gered 

I n Zevenaar heeft de plaatse 
lijke SP een historisch waag

gebouwtje gered van de slo
pershamer. De weegbrug en het 
bijbehorende waaghuisje moe
ten wijken voor de aanleg van 
de Betuwelijn: een sloopver
gunning was al afgegeven. 
Aandringen van de SP leverde 
echter op dat de NS wil mee
werken aan de verplaatsing van 
het object. Fractievoorzitter 
Paul Freriks: 'Wij hebben al 
een nieuwe locatie gevonden 
die aan alle voorwaarden vol
doet en we hebben de vrijwilli
gers om het huisje opnieuw op 
te bouwen. De NS wil eerst nog 
informeren of de oude eigenaar 
er belangstelling voor heeft. 
Als dat niet het geval is, kopen 
wij het. Maar behouden blijft 
het in ieder geval.' In het verle· 
den brachten boeren hun sui
kerbieten naar de weegbrug, 
waarna die per trein afgevoerd 
werden. Freriks: 'De brug 
hoorde bij de naastgelegen 
kroeg, waar de boeren en de 
mensen van de suikerfabriek 
vervolgens gingen ruziën over 
hoeveel ki lo modder van het 
gewicht afgetrokken moest 
worden. Daarover zij n heel wat 
anekdotes te vertellen.' 

Nieuw: Poster 

Vanaf nu Is er Poster, 
de gratis e-rna!~ 

nieuwsbrief die u wek• 
lljks op de hoogte brengt 
van de nieuwste actlvlte~ 
ten en opinies van de SP. 
Poster Is er voor ledere 
belangstellende. Abonn• 
ren gaat heel eenvoudig 
vla www.sp.nl. 
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Meepraten over de kernvisie van de SP 

0 p 1 mei 1999 hield de SP haar 
achtste congres, om de partijor

ganisatie verder te verbeteren en om 
een aantal duidelijke taken te stellen 
voor de korte termijn. Over de visie 
van de partij op mens en samenleving 
buigt zich nog dit jaar het negende 
congres van de SP. Dat gebeurt op 
18 december in Zwolle. Daar zal een 
nieuw geformuleerde visie vastge
steld worden, als vervanging van het 
Handvest 2000, dat sinds 1991 rlch-

Geen woningen, wel villa's 
op de Veluwe 

Helaas, maar we mogen niets meer 
bouwen', krijgen woningzoeken

den In plaatsen als Hoenderloo te ho
ren. Maar tegelijkertijd werken Veluw
se gemeentebesturen maar wat graag 
mee aan uitbreidingsplannen van 
luxueuze recreatieparken, ook al weten 
ze dat de chalets van drie ton of meer 
voor een fors deel permanent bewoond 
gaan worden. De gemeente Apeldoorn 
-waar Hoenderloo onder valt - wil 
bijvoorbeeld zeven recreatieparken 
toestemming geven voor uitbreiding 
met In totaal 670 bungalows en staca
ravans. In Provinciale Staten heeft SP
fractievoorzitter Jan Burger deze ont
wikkeling aan de kaak gesteld. 'Re
creatie Is goed. Maar wat nu gebeurt 
Is dat de eenvoudige recreant wegge
pest wordt en dat rijke mensen luxe 
bungalows bouwen In de natuur, waar 
ze blijvend gaan wonen. Aan de andere 
kant moeten jonge gezinnen de Veluwe 
verlaten omdat er geen gewone hulzen 
meer gebouwd mogen worden. ' Burger 
wil actie hiertegen van de provincie. 
'Bijvoorbeeld de bouw van dure chalets 
op 'campings' verbieden. We moeten 
Immers zorgvuldig omgaan met de 
natuur en de ruimte, en tegen perma
nente bewoning van een eenmaal ge
bouwde recreatievilla Is bijna niet op 
te treden.' 

tlng geeft aan de opstelling van de 
SP. De nieuwe kernvisie heeft als 
titel 'Heel de mens, alternatleven 
voor Brutopla'. 
Als voorbereiding op het congres van 
december organiseren alle SP-afdelin
gen de komende periode ledenverga
deringen, waar leder lid van harte 
welkom Is om mee te komen praten 
over de grondslag van zijn partij. In
formatie over de bijeenkomst bij u in 
de buurt krijgt u bij uw eigen afdeling. 

Slagvaardiger door 
nieuwe drukpers 

S teun op eigen kracht is al sinds de 
oprichting een principe van de SP. 

Onlangs is het opnieuw bevestigd door de 
installatie van een fonkelnieuwe drukpers 
in het partijbureau in Rotterdam. 'We kun
nen nu veel sneller fraaie full co lor pam
fletten en actiekaarten drukken' , prijst 
drukker Jos Baghuis zijn nieuwe machine 
aan. 'Onze slagkracht in acties neemt daar
door nog verder toe.' 
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'Mijn leven Is eigenlijk één grote 
mislukking. Mislukkingen vormen een 
onderdeel van een creatief en Interes
sant bestaan en zijn daardoor een 
bron van Inspiratie.' 

ex-premier 
Ruud Lubbers 

'De aanleg van de Betuwelijn zal 
lelden tot een financieel gat zonder 
dekking.' 

Eduardo Galeano schrijver 

'De rijken zijn rijk omdat ze met 
weinig zijn.' 

Gerlach Cerfontaine pres. directeur 
Schiphol 

'WIJ kennen echt wel onze verant
woordelijkheld ten opzichte van het 
milieu en willen dat ook tonen. Maar 
daar krijgen we de kans nooit voor.' 

Max van Weezei 
journalist 

'Vroeger spraken we bij persconferen
ties van de minister-president wel 
eens af: vandaag drukken we hem 
tegen de muur.' 

medicus in 
ruste 

prof.dr. A.J. Dunning 

'Geneeskunde wordt gebruikt als 
bangmakerij. Al die bekerlngsbewe
glngen voor meer gezondheld zijn 
vaak het masker van een wrede com
mercie.' 

Lodewijk de Waal 
voorzitter FNV 

'Vroeger kregen wij de schuld van de 
toestroom naar de WAO. Nu wordt er 
naar de keuringsartsen gewezen.' 

muzikant 
Thomas Acda 

'De mooiste leeftijd die Ik ooit gehad 
heb Is zeventien, want dan hoeft niets, 
mag alles en Is er niemand dood.' 

Bronnen: HN, Netwerk, NRC, VN, 

Elsevier, FNV Magazine 
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De meerderheid van de Tweede Kamer is het erover eens: 

voorrang in de zorg op andere dan medische gronden is 

onaanvaardbaar. Zo dacht minister Borst van Volksgezond· 

heid er tot voor kort kennelijk ook over. 'Ik deins er niet 

voor terug om van gelijke behandeling met de grondwet in 

de hand een zaak te maken!' riep zij eens hartstochtelijk. 

Nu lijkt ze te capituleren voor de druk van de werkgevers, 

die ziek personeel per direct behandeld willen zien. Als 

voorrang voor werknemers wordt toegestaan is het gedaan 

met de beginselen van gelijkheid en solidariteit in de zorg. 

'Want, ' zegt SP-Kamerlid Agnes Kant, 'nu zijn het de men· 

sen met een baan die voorkruipen, de volgende keer zijn 

het de mensen die een dikke portemonnee trekken.' 
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omdat zij onder 
~r ...... n~,.n wekenlang moet 

succesvol manager van 

Juuuw'""""" Z, op de top van de Rotter
damse Euromast om, uitgerust met bergbe
klimmerstuigje en lang touw, ab te seiZen. 
Zijn begeleider laat het touw echter iets te 
veel vieren en meneer Y legt de laatste 
anderhalve meter ruggelings af. Met ge
zwinde spoed wordt hij afgevoerd naar het 
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ledereen is 

gelijk (maar 

werkenden 

zijn iets meer 

gelijk dan 

anderen!) 

dichtstbijzijnde ziekenhuis en nadat het erg· 
ste is uitgesloten, wordt hij met behulp van 
fysiotherapie en infrarood lampen in na time 
weer op de been en - nog belangrijker- aan 
het werk gebracht. 
Voorrangszorg in praktijk. Meneer Y is be· 
langrijk voor zijn werkgever en dus is het 
hoogst noodzakelijk dat hij andere wachten· 
den passeert. Zo vinden de werkgevers al· 
thans. Om in die wens te voorzien, schieten 
initiatieven als bedrijvenpoli's en commer· 
ciële zorgbemiddelingsbureaus de laatste ja· 
ren als paddestoelen uit de grond. Saillant 
detail is dat de meester-afbreker van solidai· 
re sociale voorzieningen, oud-staatssecreta· 
ris Robin Linschoten, nu voorzitter is van 
bemiddelingsbureau Cagin, dat opengeval· 
len plaatsen op de wachtlijst snel inpikt voor 
fors betalende klanten. Dit alles gebeurt on· 
danks een door de Kamer aangenomen mo-

tie va 
den a 
medü 
dra eh 

Sinds 
waari. 
ziekei 
werk1 
sonee 
zoeke 
omze 
Het b 
ken 11 

reet t1 
aan va 
een n 
gen. I 
Werk 
Ie hul 
ten g 
'Onzi 
gaat 
evenv 
een t 
bedo( 
bereil 
dien i 
patië1 
extra 
zorg 
extra 
word i 
tijd e1 
gen ti 
ging 
voor~ 

kaak. 
Ja ma 
toestl 
zijn 
door, 
mode 
verw1 
lijk e 
nees~ 



tr 

ft het erg
rhulp van 
nnotime 
ker-aan 

r Y is be
lus is het 

1
wachten
~evers al
, schieten 
,commer
laatste ja
I- Saillant 
Lil solidai
.tssecreta
ter is van 
pengeval
~pikt voor 
~beurt on
~men mo-

tie van Jan Marijnissen, die twee jaar gele
den al voorrang in de zorg op andere dan 
medische gronden afkeurde en Borst de op
dracht gaf zulke activiteiten te bestrijden. 

De werkgevers bleven maar 
doordrammen 

Sinds de privatisering van de Ziektewet, 
waarin de ondernemer opdraait voor het 
ziekengeld van de werknemer, hebben 
werkgevers er nóg meer belang bij hun per
soneel snel weer aan het werk te krijgen en 
zoeken zij manieren om de wachtlijsten te 
omzeilen. En die worden geboden! 
Het begon met de bedrijvenpoli 's en afspra
ken met ziekenhuizen om werknemers di
rect te behandelen. Dit vond de Kamer on
aanvaardbaar en daarom werd gezocht naar 
een meer salonfähig_e manier van voordrin
gen. Het Robin Hood-model werd bedacht. 
Werkgevers zouden extra betalen voor snel
le hulp en de ziekenhuizen zouden het geld 
ten goede laten komeh aan alle patiënten. 
'Onzin,' zegt SP-Kamerlid Agnes Kant. 'Er 
gaat geen extra loket open waar iedereen 
evenveel voordeel van heeft, maar er komt 
een bijzonder loket, zonder rij, dat alleen 
bedoeld is voor werknemers van wie de baas 
bereid is de portemonnee te trekken. Boven
dien is het nog maar de vraag of de overige 
patiënten geen nadeel ondervinden van het 
extra loket. Er is al personeelstekort in de 
zorg en de werkdruk is hoog. Ook als de 
extra zorg in de avonden of in de weekends 
wordt gegeven, zal dit .ten koste gaan van de 
tijd en energie van artsen en verpleegkundi
gen tijdens de gewone werktijden.' In navol
ging van Marijnissen stelde Agnes Kant de 
voorkruip-initiatieven keer op keer aan de 
kaak. En met succes. 
Ja maar, als we de voorrang nou alleen maar 
toestaan voor aandoeningen die op het werk 
zijn opgelopen? dramden de werkgevers 
door, toen de Kamer ook het Robin Rood
model naar het cilindervormig archief had 
verwezen. In januari dit jaar werd een derge
lijk experiment gelanceerd: het arbeidsge
neeskundig spreekuur van het Medisch Cen-

trum Leeuwarden, waar werkenden, tegen 
betaling door de baas, snel terecht kunnen 
voor diagnose. De minister- met 'twee zie
len in één borst', zoals Marijnissen het ooit 
uitdrukte - ging wéér aan het wankelen. Ze 
erkende dat het 'een probleem' is dat de 
speciale zorg bij het MCL niet voor iedereen 
toegankelijk is, maar liet het daarbij. Ze zou 
nog wel eens met een notitie komen over de 
hele materie. 

En toen was de minister 
ineens om 

Maar vervolgens draaide Borst om als een 
blad aan een boom. Begin september gaf ze 
haar nieuwe inzichten prijs. Voorrangszorg 
mag, al moeten we het zo niet noemen. De 
minister is gezwicht voor het geklaag van de 
werkgevers en hun verhaal dat de instroom 
in de WAO fantastisch teruggedrongen kan 
worden met 'snelle hulp' . 'Het is maar tijde
lijk,' zegt Borst, 'want over twee, drie jaar 
hebben we de wachtlijstproblematiek opge
lost en kan iederéén snel behandeld worden.' 
En ze stelt een aantal voorwaarden, met 
name dat het bij voorrangszorg alleen mag 
gaan om 'arbeidsgerelateerde aandoenin
gen', ziekten tengevolge van het werk dus. 
Agnes Kant klimt weer in de boom. Niet al
leen wordt zo het gelijkheidsprincipe ver
trapt, de 'voorwaarden ' van Borst deugen 
volgens het SP-Kamerlid ook van geen kan
ten. 'Hoe weet je nou of stress of gewrichts
kiachten al dan niet verband houden met 
iemands werk? Dat is ook helemaal niet in
teressant voor werkgevers. Er staat een dure 
werknemer op non-actief en die moet zo 
snel mogelijk worden opgelapt, of hij nu op 
het werk of bij het spitten van zijn tuintje 
door zijn rug ging.' 
Een tweede voorwaarde is dat de wachttij
den voor gewone zorg 'aanvaardbaar' moe
ten blijven. Een term die je zo ver kan uit
rekken als je wilt, zegt Kant. 'Als wachttij
den aanvaardbaar zijn, hoeft een werkgever 
ook geen snelle zorg in te kopen. De minis
ter gaat er kennelijk van uit dat een wachttijd 
voor de vrouw van de bouwvakker meer 
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Agnes Kant (SP) 

aanvaardbaar is dan voor de bouwvakker.' 
'Commercie hoort gewoon niet thuis in de 
zorg,' concludeert Kant. 'Als de werkgever 
voor de zorg betaalt, zal hij ook eisen gaan 
stellen. Financiële belangen gaan dan een 
rol spelen in de spreekkamer. Bij de behan
deling van een hernia zal een snelle operatie 
de baas beter uitkomen dan maanden bedrust 
voor zijn werknemer.' De behandelende 
instanties zullen zich instellen op makkelijk 
te verhelpen aandoeningen, die snel geld 
opleveren. Het gevaar bestaat dat mensen die 
ingewikkelde, langdurige behandelingen no
dig hebben, buiten de interesse van de ver
commercialiseerde zorg en dus buiten de 
boot zullen vallen. 'Strategisch gedrag' 
noemt Borst dit, maar bij het benoemen van 
het probleem houdt het voor haar weer op. 

Borst moet haar huiswerk 
overdoen 

Op 9 september volgde een spannend Ka
merdebat over de notitie van Borst. Zou de 
Kamer, die afgezien van de VVD steeds op 
de lijn van de SP zat, het been stijf houden? 
Ja dus, tot veler verrassing. Noch regerings
partij PvdA, noch Borst's eigen D66 gingen 
dit keer door de knieën. De minister moet 
haar huiswerk overdoen, waarbij het uit
gangspunt moet blijven: gelijke toegang tot 
de zorg voor iedereen. 'Een gevoelige ne
derlaag voor de minister,' stelde Pi a Dijkstra 
in het Joumaal vast. 
Agnes Kant is uiteraard tevreden over de 
uitkomst van het debat, maar wacht met ge
past wantrouwen de herschreven notitie af. 
'De gezondheidszorg is eigenlijk het enige 
terrein waar solidariteit en gelijkheid nog 
behoorlijk overeind staan. Om dat zo te hou
den moet de deur potdicht voor commer
ciële initiatieven. Elk kiertje zal onder de 
druk van de wachtlijsten steeds verder wor
den opengeduwd.' Om die druk weg te ne
men moeten er vooral twee dingen gebeu
ren, zegt Kant: 'De wachtlijsten moeten veel 
actiever aangepakt en opgelost worden. En 
de privatisering van de Ziektewet moet te
ruggedraaid worden.' • 
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Het ergste van 
alles was dat 

Abdu zijn trots 
verloor 

Op vier maart 1997 we d Abdelmouniem 

Moussa plotse/in!/ ziek. Het was alsof er 
die dag iets in hem knapte. De rechter 

had. besloten dat A.bdelmouniem Moussa 
niet in Nederland mocht blijven. Hij 
moest terug naar Egypte, het land dat 
hij tienjaar geleden had verlaten. De 

rechter had hem een kort briefje ge
schreven: 'Verzoek afgewezen. U dient 
binnen dertig dagen het land te verlaten.' 
Met het rechterlijk besluit verloor Abdu, 
zoals hij door zijn vrienden werd ge
noemd, meer dan zijn gezondheid. Hij 
verloor tien jaar van zijn leven. Alle 
opoffering was voor niets geweest. Maar 
het ergste van alles was dat Abdelmou
niem Moussa zijn trots verloor. 

Abdelmouniem is een van de 132 hongersta
kers uit de Agneskerk. Journalist Hans Krik
ke doet in De valstrik van de hoop - witte 
illegalen in hongerstaking indringend ver
slag van. Van hun aanvankelijke strijdbaar
heid. Van de solidariteit en het broeder
schap. Van de vrouwen en kinderen die in 
angst en vertwijfeling toezien. Van pastoor 
Bosco Beijk die onder druk van het bisdom 
steeds meer aandringt op beëindiging van de 
hongerstaking. Van D66-Kamerlid Boris 
Dittrich, op wie de mannen hun hoop heb
ben gevestigd, maar die hen bij een bezoek 
aan de kerk met een oprotpremie probeert af 
te schepen. 

26 

Honderdtweeëndertig witte illegalen gingen eind 

vorig jaar in hongerstaking in de Haagse Agneskerk. 

Jarenlang hadden zij wit gewerkt en alle wettelijke 

premies en belastingen betaald. Door de Koppe

lingswet, die het recht op onder meer kinderbijslag 

en deelname aan het Ziekenfonds koppelt aan een 

verblijfsvergunning, konden witte illegalen makkelijk 

worden uitgerookt en uitgezet. Ook voor de honger

stakers dreigde directe uitzetting. Drie slopende 

weken hongeren, leverde slechts dertien verblijfs

vergunningen op. En een aangrijpend verslag door 

journalist Hans Krikke. 

Dittrich richt zich tot Abdullah. 'Kun je 
begrijpen dat als de rechter zegt dat je 
niet kan blijven, datje dan weg moet?' 
Abdullah kijkt de man aan alsof hij het 
in Keulen hoort donderen. Met een wild 
gebaar, bijna schreeuwend: 'Ik heb 
gewerkt, hier in Nederland geleefd. 
Mijn kinderen zijn Nederlands. Kijk 
naar mijn papieren, ik heb meer dan 
drieduizend dagen wit gewerkt.' 
'Maar dat is eenfinancieel argument. 
Stel nu dat iemand gaat uitrekenen hoe
veel premies en belasting je hebt betaald 
en dat je een deel daarvan krijgt als je 
teruggaat. Zou je dat willen?' 
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Abdullah schudt zijn hoofd. 'Nee,' zegt hij, 
'omdat het niet kan. Ik ben Nederlander.' 
'Dan geldt het argument dat je driedui· 
zend dagen wit hebt gewerkt ook niet. 
Je wilt gewoon hier blijven, dat is het.' 

De valstrik van de hoop is meer dan een ver· 
slag. Het is een kennismaking met de hoofd
rolspelers m~t al hun hebbelijk- en onhebbe· 
lijkheden. Met de vastberaden PKK-strijdt1 
Fikri, de wanhopige Haci, Abdullah, de zelf· 
verzekerde actieleider, de gelijkmatige A~ 
delmouniem en de eigenzinnige en domi· 
nante pastoor Beijk. Krikke heeft heel gooi 
begrepen dat wanneer de illegalen name~ 
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Als illegalen een naam en gezicht 

hebben, Is elk geval schrijnend; 

Abdelmounlem en zijn dochters 

gezichten en verhalen hebben, elk geval 
~ehrijnend is. 

Naarmate de actie voortduurt, nemen de 
panningen en het wantrouwen toe. Kunnen 

de takers nog wel rekenen op de steun van 
het bisdom, die de druk om de staking te 
beëindigen opvoert? Waar staat pastoor 
Beijk en is rabbijn Soetendorp, voorzitter 
van de bemiddelingscommissie, wel te ver
I!Ouwen? Ook de aanvankelijke solidariteit 
brokkelt af. In het besef dat een generaal 
pardon er niet in zit, overwegen mannen met 

veel aantoonbare werkjaren hun dossiers af 
te geven aan staatssecretaris Cohen, die be-

loofd heeft ze nogmaals te bekijken. 
Pastoor Beijk en de bemiddelingscommissie 
besluiten dat het hoogst mogelijke is be
reikt. Zonder de hongerstakers te consulte
ren, blazen zij de staking af. De hongersta
kers voelen zich verraden. 

Wat de actieleiding niet wist, was dat 
Be ijk en de bisschoppen met Cohen een 
afspraak hadden. De staatssecretaris 
zou naar de kerk komen om het einde 
van de hongerstaking te bevestigen en 
het eerste dossier in ontvangst te ne
men. De staatssecretaris was via de 
achteruitgang van de kerk gekomen en 
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aan de voorkant waren de deuren op 
slot gedaan. Abdelmouniem was pas 

later de kerk in gekomen en had Cohen 
met zijn handen voor zijn buik op het 
altaar zien staan. Hij was afscheid aan 
het nemen. Abdu: 'Toen we klaar waren 
met vergaderen, konden we de kerk niet 
in. Deur dicht.' De Egyptenaar vertelt 
dat Bosco Be ijk nog een keer had ge
zegd dat de hongerstaking voorbij was 
en dat hij toen Abdullah naar voren 
had geroepen. 'Hij had gezegd: daar 
komt hij, Abdullah Celik.' 

Dat Abdullah als eerste zijn dossier afgeeft, 
wordt hem door zijn kameraden zeer kwa
lijk genomen. Ze verwijten hem al lang op 
de hoogte te zijn geweest van het akkoordje 
tussen Cohen en Beijk. De verwijten worden 
bedreigingen als Abdullah een van de der
tien hongerstakers blijkt die in februari een 
verblijfsvergunning krijgen. 
Sinds het einde van de hongerstaking zijn 
nog 55 actievoerders in kerkasiel. Ze zwer
ven van kerk naar moskee naar diaconaal 
centrum en zijn intussen al achttien keer ver
huisd. De mannen zijn zowellichamelijk als 
psychisch opgebrand. 
Onlangs versoepelde het kabinet de toe
latingseisen voor witte illegalen een beetje. 
De eis dat een witte illegaal minstens twee
honderd dagen per jaar wit moet hebben ge
werkt, is vervallen. Wel blijven de criteria 
dat hij van 1992 tot 1998 premies en belas
ting heeft betaald, in bezit is van een geldig 
paspoort, na 1992 Nederland niet is uitgezet 
en geen gebruik heeft gemaakt van valse pa
pieren of onjuiste gegevens heeft verstrekt. 
Wie aan deze eisen voldoet, wordt vervol
gens beoordeeld door een commissie van 
burgemeesters van de vier grote steden, die 
kijkt of hij wel voldoende is ingeburgerd. 
Elke versoepeling is meegenomen, maar voor 
de meeste illegalen zet de zogenaamde ruim
hartigheid geen zoden aan de dijk. Probeer 
bijvoorbeeld maar eens in te burgeren als je 
continudiensten draait. Daarbij komt het voor 
dat wanneer er valse documenten in het spel 
zijn, illegalen dat niet weten. Ze gaan ervan 
uit dat wat de werkgever ze te tekenen geeft, 
in orde is. Als een illegaal een sofi-nummer 
heeft bemachtigd, was dat mogelijk omdat de 
overheid haar zaakjes niet op orde heeft. Of 
iemand - voor of na 1992- een keer is uitge
zet, of al dan niet geïntegreerd is, verandert 
daar niets aan. En zolang Cohen slechts met 
lapmiddelen aankomt, blijft het probleem van 
witte illegalen bestaan. 

De valstrik van de hoop - witte illegalen in 
hongerstaking door Hans Krikke. Uit
geverij Van Gennep. 219 blz. prijs f 34,90. 
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Internet 

H et valt mij zwaar 
tegen van de SP 
dat jullie reclame 

maken voor de computer
handel in de vorm van In
ternet (Tribune augustus). 
In dezelfde Tribune wordt 
gewezen op de psychische 
problemen en de toenemen
de individualisering van de 
maatschappij. Dit wordt 
juist verergerd door het 
toenemende gebruik van 
mobiele telefoons en com
puters in het algemeen. 
Mensen zijn gehypnotiseerd 
door de beelden en moge
lijkheden op de zolder
kamer. Zonder een mens te 
zien of de buurvrouw van 
twee huizen verder bij 
naam te kennen, zonder te 
weten wat er in het parkje 
leeft. Cybercontact is geen 
contact! 

Kosovo 

Rotterdam 
Johannes van Dam 

M arijnissen heeft 
gelijk, een multi
etnisch Kosovo 

zit er voorlopig niet in. 
Oneens ben ik het echter 
met zijn afwijzing van het 
recht op zelfbeschikking, en 
op onafhankelijkheid, van 
de Kosovaren. Ik deel zijn 
zorgen q1et betrekking tot de 
Serviërs (en de zigeuners) in 
Kosovo. Maar Servische 
minderheden onder te bren
gen in gebieden onder lei
ding van Russische K-FOR 
troepen, lijkt me een slecht 
plan. Zowel de NAVO als de 
Russen laten zich bij hun 
optreden leiden door hun 
geo-politieke en economi
sche belangen. Alle groot
machten zijn voor de intro
ductie van de vrije markt, 
die een eind zou moeten 
maken aan het failliet van 
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het stalinisme. Resultaat: 
nog grotere chaos en armoe
de. Vertrouwen op de Rus
sen zal weinig soelaas bei
den. Socialisten moeten 
opkomen voor een socialis
tische federatie van Balkan
volkeren, geconcretiseerd in 
in steun aan de heropbouw 
van een onafhankelijke 
arbeidersbeweging en aan 
linkse groepen die zich 
baseren op zelfbeschik
kingsrecht met waarborging 
van rechten van minder
heden. En dat is iets waar 
zowel de Russen als de 
Amerikanen geen beste staat 
van dienst in hebben. 

Geen Maxima 
maar minima 

Utrecht 
RonBlom 

Maxima, een toe
passelijker naam 
voor een konin

gin lijkt niet mogelijk. Zeker 
bezien in het licht van het 
geldopslokkende feodale 
instituut monarchie. Voor
stel: Begin de 2lste eeuw als 
republiek met een president 
die niet partijgebonden is en 
een functie-invulling heeft 
als die in Duitsland of Israël, 
met een passend salaris van 
een half miljoen of zo. Als 
samenleving besparen we 
tientallen miljoenen die 
kunnen dienen als lastenver
lichting voor de minima. 
Wachtgeldregelingen hoeven 
er voor de rijkste familie van 
Nederland uiteraard niet te 
komen. En koninginnedag 
dan? Dat vervangen we door 
een nieuwe feestdag: Dag 
van de Republiek. Een echte 
nationale feestdag zonder 
hooghartig gewuif naar het 
gepeupel dat een keer per 
jaar mag opdraven! 

De Bilt 
Luc van Baaien 

----· ------------ --------
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jongeren in de SP 

Uitzendbureau Start werft sinds kort rekruten 
voor het leger. Reden voor. fractievoorzitter J' an 
Marijnissen om vragen te stellen aan minister De 
Grave van Defensie. 

Ja houd mij op de hoogte van de activiteiten 

1 van ROOD, de jongeren in de SP 

0 Schrijf mij vast in als deelnemer aan de 
j ongerendag 

0 I k doe mee met de anti-j acht-acties 
0 I k doe mee aan de strijd tegen militaristische 

propaganda. 

Ik ben: 
Lid van de SP / nog geen lid maar wil wel lid worden. 
Mijn ouders zijn wel/geen lid. 

naam: ----------------------------------adres: ______________________________ _ 

postcode/plaats:--~!""--------

telefoon: ---------------------------

geboortedatum: __________________ _ 

Drijf jachten: 
Het is genoeg geweest! 

ROOD start een campag-
ne om een einde te maken 

aan de drijf jachten op de 
Veluwe. Onder aanvoering 
van Remi Poppe is de SP al 
vaak in het geweer geko
men tegen de mens- en 
dieronterende slachtpar
tijen, en ook de ROOD
jongeren kwamen al in ac
tie bij een jagersbeurs in 
Apeldoorn. Maar de jagers 

blijken hardleers en trek· 
ken zich niks aan van de af
wijzing van de plezierjacht 
door het overgrote deel 
van de Nederlanders. 
Daarom gaan de jongeren 
in de SP dit jaar de jacht 
harder aanpakken dan te· 
voren. De Kroondomeinen, 
die in verband met konink· 
lijke jachtpartijen van 15 
september tot 25 decem· 
ber voor het publiek geslo· 
ten zijn, zullen worden 
opengegooid, er komen 
nieuwe anti-jacht-pam· 
fletten en tijdens de 
drijf jachten zal ROOD 
weer de jagers achtervol· 
gen. Vooral het KoninklijK 
Huis, de grootste jagers· 
familie in Nederland, zit 
natuurlijk niet te wachten 
op de publiciteit die daar· 
van het gevolg zal zijn. Wil 
jij ook jagen op de jagers 
vul dan snel de bon onder 
aan de bladzijde in. 
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DEZE TRIBUNE 

Niet naar bed 
met de website 

Op de Tribune-artikelen over Internet 

kwamen diverse reacties binnen. De 

een vond ons veel te negatief: 'Gratis 

internetten , bereikbaarheid via e-mail 

voor de mensen die aan huis gekluis
terd zijn, dat zijn toch voordelen voor 

ons gewone mensen.' En: 'Dat in 

zeer korte tijd Internet toegankelijk is 

geworden via TV en PC, is mede te 

danken aan Bill Gates en aan de 

commercie .' De ander gruwt van de 

elektronische communicatie: 'Velen 

zijn bezeten door computers, geïso

leerd door het cyber

wereldje, zonder een 

mens te zien!' 

Maar de Tribune 

wilde helemaal niet 

positief of negatief 

zijn over Internet als 

zodanig. Het is maar 

een gebruiksvoor

werp, net als een mes, of een pen. 

Je kunt er goede en verkeerde dingen 

mee doen. En het mooie van politiek 

is nu juist dat je je volop mag be

moeien met de vraag: gebeuren er 

wel de goeie dinge~ met Internet? 

Zo gebruikt onze partij zelf haar web

site en e-mail om veel en snel infor

matie te kunnen bieden. Maar we 

gaan Internet niet gebruiken om per

soonlijke ontmoetingen uit de weg te 

gaan. En ook niet om de Tribune af te 

schaffen. Want www.sp.nl leest hele

maal niet lekker in bed. 

nieuwsblad van de Socialistisc h e PartiJ, jaargang 35 nr 

6 Met veel boa's en bombarie presen
teerde Paars II een 'droombegro-

. ting' en een nieuw belastingplan 
'waar iedereen op vooruit gaat' . Alleen 
jammer dat Paars door alle cijfertjes de 
samenleving en de mensen niet meer ziet. 

1 0 Het zal je maar gebeuren; bin
nen drie jaar bruid en weduwe 
worden én te horen krijgen dat je 

het land uit moet. Het overkwam niet al
leen Barbara Warntjes-Siermantowska; 
de SP spoorde dertig lotgenoten op. 

14 Tijdens zijn optre
dens brengt Harry 
Sacksioni altijd één 

stuk protestmuziek. Over de 
misdaden van de Chileense 
mili taire junta, bijvoorbeeld. 
'Ik haat het dat dingen zoals vroeger in 
Chili en recentelij k in Kosovo kunnen 
blijven gebeuren.' 

-H ..... _ 
j )I '•• - ~ 

._.:.'Q •..J. ~t::.L:...; _ .. _.,,_ 

-· ,_,;;.~::31:- -. 
16 ~~:~:n 

Vlissingse 
projectontwikkelaars 

over elkaar heen om de volkswijk 'Het 
Eiland' te transformeren tot een bruisend 
recreatiecentrum met luxe appartementen. 
Aan de bewoners van de knusse oude buurt 
hebben de bouwgiganten geen boodschap. 
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20 ~:~:i~~:~ 
de schoenma

kerszoon met weinig verhul
de sympathieën voor Hitler-Duitsland, het 
hart van zoveel Oostenrijkers sneller slaan? 

2 4 De SP weet als geen 
ander wat er onder de 
mensen speelt. Voor 

een groot deel dankzij de 'hotline o8oo
naar Den Haag'. Een reportage 02j_txXJ5 

over de vijf jaar jonge SP-Alarmlijn. 

2 4 Leef voor het winstbejag en 
lap de regels aan je laars. 
Zuid-Holland voelde de neo

liberale tijdsgeest een jaar of zes geleden 
perfect aan. Maar zit nu met de gebakken 
peren 
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Het Binnenhof 

Rekenkamer deelt kritiek SP op Gaswet Verzet tegen sollicitatieplicht 
bijstandsmoeders 

De Algemene Rekenkamer 
blijkt in haar rapport 

'Aardgasbaten' tot precies 
dezelfde kritiek te komen op de 
Gaswet, als door de SP eerder 
naar voren is gebracht als reac-

4 

SP verontrust 
over gedwongen 

rekrutering 

De SP-fractie heeft op
nieuw vragen over de 
landmachtwerving van 
jongeren vla commerciële 
uitzendbureaus. In ant
woord op eerdere SP-

Kamervr• 
gen werd 
duideliJk 
dat werk
loze jonge
ren op den 
duurook 
gedwon
gen kun-

Harry van 
Bommel 

nen te solilelteren op 
vacatures van Defensie. 
Een werkloze jongere kan 
alleen met zwaarwegende 
bezwaren uitkomen onder 
de plicht 'passende ar
beid' biJ Defensie te aan
vaarden. Het Is niet dui
deliJk wat hlerbU de nor
men zun, en wie ze zal 
toetsen. Wel Is duideliJk 
dat de jongere de baan 
moet aanvaarden op straf
fe van gedeeltelijke of 
gehele ontzegging van de 
uitkering als de bezwaren 
niet geaccepteerd wor
den. 'Dit begint erg veel 
te lijken op een gedeelte
liJke herinvoering van de 
dienstplicht. Maar nu niet 
voor alle jongens boven 
de 18 maar alleen voor 
laagoNelelde kansloze 
jongeren,' aldus SP·K• 
merlid Harry van Bommel. 

tie op het wetsvoorstel. De 
Gaswet, die binnenkort in de 
Tweede Kamer behandeld 
wordt, moet de Nederlandse 
gasmarkt openbreken voor 
concurrentie door buitenlandse 
aanbieders. De Rekenkamer 
wijst erop dat het kabinet 
duidelijk tekort schiet in het 
aangeven van de financiële 
gevolgen van het wetsvoorstel 
voor de aardgasbaten. Die 
gevolgen kunnen in de miljar
den lopen, als het marktaandeel 
van de Gasunie gaat zakken en 
de prijzen dalen. Ook consta
teert de Rekenkamer dat Paars 
in haar liberaliseringdrang veel 
verder gaat dan de Europese 
Unie voorschrijft, door de 
markt in 2007 niet voor 33, 
maar voor 100 procent open 

Het kabinetsplan 
om ook bijstands

moeders met kinderen 
onder de vijf jaar te 
verplichten tot sollici
teren, Is biJ de SP In 
het verkeerde keelgat Jan de Wit 

liever de normale 
langere weg bewande
len alvorens het In de 
Kamer kwam. Het 
plan Is alleen kort In 
de Kamercommissie 
sociale zaken bespro-

te gooien. Beide kritiekpunten 
waren al eerder door de SP 
naar voren gebracht. 

geschoten. SP-Kamer-
lid Jan de Wit vroeg meteen 
een spoeddebat aan. 'De 
Kamer was er juist van over
tuigd dat de sollicitatieplicht 
versoepeld moest worden. 
Bijstandsmoeders mogen er 
niet meer voor kiezen hun 
kleine kinderen zelf op te 
voeden, maar worden ge
dwongen mee te doen aan de 
gekte van een dolgedraaide 
24-uurseconomie,' aldus De 
Wit. 
De Kamer zag echter de nood
zaak van een spoeddebat niet 
zo In, en zag het voorstel 
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ken, waar bleek dat 
de aanvankelijke tegenstand 
van PvdA en D66 een stuk 
geslonken was. Na het herfst· 
reces zal de voltallige Kamer 
de verscherpte solileltatle
plicht bespreken. 
Staatssecretaris Verstand 
heeft Inmiddels wel toege
zegd dat de sollicitatieplicht 
door de gemeenten soepel 
gehanteerd mag worden, 
bijvoorbeeld als er tekort Is 
aan plaatsen in de kinderoll' 
vang. SP-gemeenteraadsfrac
ties hebben dat meteen aan
gegrepen om lokaal de strijd 
tegen de werkplicht voort te 
zetten. Onder andere In Vlis
singen en Heerlen dienden de 
SP-fracties daartoe motles In. 

Geen tweedeling in 
huisartsenzorg! 

S P-Kamerlid Agnes Kant 
wil opheldering van 

mini ster Borst over het net 
geopende CarePoint, een com· 
mercieel centrum dat medische 
controle en begeleiding biedt 
aan chronisch zieken. Volgens 
Kant levert CarePoint gewone 
huisartsenzorg. 'Het controle· 
ren en begeleiden van chroni· 
sche patiënten is een vorm van 
zorg die huisartsen altijd diene 
te geven. Door de toegenomen 
werkdruk komen veel van hen 
hier onvoldoende aan toe, 
waardoor een gat in de markt 
ontstaat voor centra die zich 
richten op patiënten die extra 
kunnen betalen. CarePoint 
versterkt zodoende de twee

deling in de zorg.' 

-- -·------ -----·---------~ 
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Eenzijdig het mestoverschot aanpakken, 
zonder nieuwe perspectieven voor de 

landbouw en veeteelt te ontwikkelen, is te 

veel een end of pipe oplossing,' vindt Remi 

Poppe. 'Het probleem moet aan de bron 

worden aangepakt. Daarom moet er op 

korte termijn een grondige herziening van 

het landbouwbeleid komen.' 
Het eerste paarse Kabinet drukte een Var

kenswet door de Tweede Kamer waarmee 

niet alleen een kwart van de varkensstapel 
zou verdwijnen, maar ook veel gezins

bedrijven in de landbouw. Met een ijskoude 

Bovendien ... 
1 wil Agnes Kant dat minister Peper 
van Binnenlandse Zaken gemeenten 
terugfluit die enrome bedragen vra
gen voor een invalldenparkeerplaats; 
1 wil Harry van Bommel snel duide
lijkheld over wie in Nederland verant
woordelijk Is voor de rallvelllgheld. 
Voorkomen moet worden dat de 
Ingeslagen weg van privatisering 
leidt tot onveiligheid als In Engeland; 
1 verontrust het de SP-fractie dat 
de Dienst Justitiële Inrichtingen 
regelmatig - vanwege plaatsgebrek 
- beslissingen van de kinderrechter 
negeert om jongeren In een gesloten 
Inrichting op te nemen; 
1 wil Reml Poppe In het licht van de 
nucleaire ramp in Japan dat op
werking en transport van Nederlands 
kernafval wordt opgeschort; 
1 eist de SP-fractie naar aanlelding 
van een artikel in de Tribune ophel
dering over de brand op het marine
schip HMS Drenthe, waarvan ser
geant Wouter Feddema In 1980 ten 
onrechte de schuld In de schoenen 
geschoven kreeg. 

Aanpak mestprobleem 
vraagt om herziening 
héle landbouw 

sanering werd de oorzaak van het mest

probleem eenzijdig bij de boeren gelegd. 

Die pikten dat niet en kregen uiteindelijk 

gelijk van de rechter, waarna landbouw

minister Apotheker opstapte. Zijn opvolger 

Brinkhorst heeft nu een nieuw plan tegen 

het mestprobleem bedacht. Iedere veehou

der moet er zelf maar voor zorgen dat hij 

zijn mest kwijtraakt door contracten te 

sluiten met akkerbouwers die de mest mo

gen uitrijden. Ook deze nieuwe wet zal tot 

gevolg hebben dat duizenden boeren hun 

bedrijf moeten stoppen. En de bedrijven die 

overblijven, komen voor hoge kosten te 

staan. Poppe: 'Deze aanpak van het mest

probleem lijkt meer op paniekvoetbal om 
aan de Europese nitraatnormen te voldoen 

dan op een weldoordacht plan voor de 

noodzakelijke omschakeling naar duur

zame landbouw.' Poppe pleit voor snelle 

maatregelen om het aantal dieren rigoureus 

terug te dringen. 'Dat 

ontbreekt in de plannen 

van Brinkhorst, waarin 

alleen naar het mestover

schot wordt gekeken. Bij 

slimme mestverwerking 

kunnen er zelfs méér Remi Poppe 

dieren gehouden worden.' 

Wat Poppe voor ogen staat is een omslag 

van intensieve veehouderij en akkerbouw 

naar multifunctionele landbouw en vee

teelt. Volgens het SP-Kamerlid is de kennis 

aanwezig om de landbouw gezonder in te 

richten voor boer, dier en mi lieu. 'Die 

kennis moet gebruikt worden om een goed 

onderbouwde toekomstvisie te maken voor 

de héle agrarische sector.' 

Verlaging boetes maakt 
Arbowet tandeloos 

De Arbeidsinspectie en het Openbaar 
Ministerie zijn van plan om de boe

tes biJ overtreding van de Arbo-wet met 
tachtig procent te verlagen. 'Schanda
lig,' vindt SP-Kamerlid Jan de Wit. 'Der· 
gelijke lage boetes hebben. geen enkel 
preventlef effect meer. Zo wordt het 
voor werkgevers aantrekkelijker de wet 
te overtreden dan te Investeren in de 
velligheld van hun personeel.' 
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MARIJNISSEN 
Scholing en debat 

aan de basis 
Deze maand zit ik alle weekenden 

'op de hei' met voorzitters en andere 

bestuursleden van de SP-afdelingen . 
We praten er zeer intensief over het 

functioneren van de SP op lokaal 

niveau . Over de vraag wat de taak 

van een politieke partij is op de drem

pe l van de eenentwintigste eeuw. 

Over de organisat ievorm die daarbij 

hoort. Over de combinatie van onze 

ideologie met het praktische werk. 
Over het activisme van onze partij en 

het nut daarvan: weten wat er onder 

de mensen leeft, 
hen een perspectief 

geven, aan de hand 

van de praktijk keu

zes afdwingen in de 
gemeentepolitiek. 

Deze 'oktoberscho
lingen ' vloeien voort Jan Marijnissen, 
uit een besluit van fractievoorzitter SP 

het SP-congres op 1 

mei. Nadat we in de jaren 1989-1998 
de aandacht zeer geconcentreerd 

hadden op een landelijke doorbraak 

en de consolidatie daarvan , stelden 

we afge lopen jaar vast dat de aan

dacht voor de afdelingen daar wat 

onder geleden had. Een aantal pro

blemen met weglopende raadsleden 

na de verkiezingen van maart 1998 
vormde daarvan het dieptepunt. Het 

was hoog tijd, zo stelde het congres 

vast, voor een echte kaderschool en 

een kaderblad om het lokaal niveau 
fli nk in kwaliteit op te krikken. Om 

door discussie een nieuwe eenheid 

en slagvaardigheid te bereiken. 
Daar zijn we nu dus volop mee bezig 

en ik ben over de voortgang zeer te 

spreken. Overal wordt stevig ge
schoold, overal wordt diepgaand 

gedebatteerd over onze nieuwe kern

visie 'Heel de mens'. Die zal, na 

bespreking in alle afdelingen, ook 

onderwerp zijn van regioconferenties 

in november en uiteindelijk vastge

steld worden op het negende con

gres. Het is hard werken voor ieder

een, maar ik heb er alle vertrouwen 

in dat we met een goed toegeruste 

club de nieuwe eeuw in kunnen. • 

5 



i 'Droombegroting' kijkt alleen naar cijfers en niet naar mensen 
"' " (/) 

"' :§ 

jMiljoenennota: een goed 

maar een slecht 

September 1999 was oogstmaand 

voor Paars 11. Het kabinet presen

teerde zowel een fraaie begroting 

(die uitzicht biedt op een financie

ringsoverschot), als een nieuw belas

tingstelsel ('waarin iedereen erop 

vooruit gaat.') Allemaal blij? Nee. 

Want politici moeten niet alleen naar 

de cijfertjes kijken, maar vooral naar 

de mensen en de samenleving. 
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'Een droombegroting', 'coalitie glanst weer' 
en 'één van de meest succesvolle kabinetten 
van deze eeuw'. In de dagen na Prinsjesdag 
regende het complimenten in de media. Het 
leek wel of de commentatoren in één klap 
alles wilden goedmaken met Paars U. 
Natuurlijk, er was ook wel iets om lovend 
over te zijn. De Tweede Kamer kon bij de 
algemene beschouwingen immers ruim een 
miljard aan cadeautjes binnenhalen en toch 
is het financieringstekort bezig om te slaan 
in een financieringsoverschot - al mag dat 
woord niet gebruikt worden van minister 
Zalm. Hij heeft zijn ministerie van Ftnan· 
ciën strikte orders gegeven om te praten van 
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Een ratjetoe van 
loze opmerkingen 
en open deuren 
Het grapje om te beginnen met de rede 

van een eeuw geleden was leuk. Maar 

verder was de Troonrede volgens de SP-

fractie zo'n 'ratjetoe van loze opmerkln-

gen en open deuren' dat ze de koningin 

opriep Kok voortaan zijn eigen teksten 

voor te laten lezen. Jan Marljnlssen: 'Wat 

moet je met open deuren als Mensen 

moeten goed leren omgaan met compu-

ters, of met onbegrijpelijke teksten als 

Wederkerigheld en vertrouwen verster-

ken het fundament van een rechtstaat 

die ook In de volgende eeuw weerbaar zal 

zijn. En waar de Troonrede geen open 

deuren of wartaal bevat, Is hij nog erger. 

Daar Is het verhaal vooral bedrieglijke 

propaganda voor de paarse politiek. Hoe

zo zorgt het kabinet voor een evenwicht/-

ge lnkomensontwlkkellng? Hoezo ziet 

Paars het versterken van solidariteit In 

onze samenleving als een van haar bijzon-

dere uitdagingen? Hoezo investeert het 

kabinet van Kok In de kwaliteit van de 

samenleving? Hoezo heeft de NAVO het 

conflict In Kosovo tot een einde ge-

bracht? 

Niemand mag volgens Marljnlssen ver-

plicht worden dit soort teksten uit te 

spreken. 'De Grondwet zegt dat de Troon

rede jaarlijks uitgesproken moet worden 

door of namens de koningin. Zonder enl-

ge wetswijziging kan Beatrlx volgend jaar 

dus zeggen: 'Mijnheer Kok, leest u alstu

blieft zélf de tekst voor, namens mij.' 
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Miljoenennota: een goed 

KASBOEK 
maar een slecht 
LEESBOEK 

een negatief tekort. Die term wekt minder de 
lust tot uitgeven op dan overschot. 
Een kloppende boekhouding dus. Maar is 
het tweede kabinet-Kok daarmee ook een 
succes? 'Nee, zeker niet,' stelt SP-fractie
voorzitter Jan Marijnissen met klem. 'Ik heb 
al eens eerder gezegd dat Paars visie schrijft 
met de 'f' van financiën en dat geldt dit jaar 
eens te meer. De miljoenennota is een goed 
kasboek, maar een slecht leesboek. In het 
programma Buitenhof maakte een colum
nist onlangs een mooie vergelijking. Een 
politicus die alleen maar op de cijfertjes let, 
is als een chauffeur die naar de meters op het 
dashboard kijkt en niet door de voorruit. En 
daar komen ongelukken van. Oké, het finan
cieringstekort loopt terug, net als de staats
schuld, en de werkgelegenheid stijgt. Het 
oliepeil is goed, de toerenteller klopt en het 
acculichtje blijft keurig uit. Maar hoeveel 
ongelukken hebben we ondertussen veroor
zaakt? Dat is de vraag die de politie aan de 
chauffeur zal stellen en die het publiek uit
eindelijk aan het kabinet zal voorleggen. 
Van succes kun je onmogelijk spreken als je 
kijkt naar de slachtoffers en de maatschap
pelijke prijs - en die is niet zo makkelijk in 
cijfertjes uit te drukken - van al die mooie 
paarse meters en cijfers. We hebben nog 
steeds te maken met een miljoen huishou
dens net boven, op of onder de armoede
grens; met een groeiende tweedeling op 
punten als inkomen, vermogen en macht; 
met tekorten in zorg en onderwijs; met een 
oprukkende commercie; en met een toe
name van eenzaamheid, vervreemding en 
geweldsdelicten. Treffend is dat er politici 
spreken van een nieuwe Gouden Eeuw. Het 
gekke van de Gouden Eeuw vond ik altijd 
dat er zoveel armen waren. De Zeven Pro
vinciën bulkten van het geld en ondertussen 
waren de wevers in Leiden en de boeren in 
Brabant straatarm en hun kinderen groeiden 
op voor galg en rad.' 

'Wat Kok in 
het verkiezingsjaar 
onfatsoenlijke 
zelfverrijking vond, wil 
hij nu gaan belonen' 
In zijn bijdrage aan de algemene beschou
wingen na Prinsjesdag nam Marijnissen een 
aantal keren het woord 'fatsoen' in de mond 
om aan te geven wat Paars mist. 'Minister 
Zalm had een week eerder de verlaging van 
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toptarief in de inkomstenbelasting ver· 
dedigd met de opmerking: Elk mens wil 
fatsoenlijk zijn, maar niet tegen elke prijs. 
We hebben de prijs van hetfatsoen verlaagd. 
Wel , als je ziet wat er de afgelopen jaren met 
de samenleving is gebeurd en wat de plan· 
nen voor de toekomst zijn, komt de vraag op 
of de regering over de hele linie de prijs van 
het fatsoen aan het verlagen is. En hoe 
fatsoenlijk is het eigenlijk om vijf miljard 
lastenverlichting door te voeren, terwijl de 
overheid zelf door geldgebrek niet in staat is 
om de tekorten in het onderwijs en de zorg 
weg te werken?' 

'De premier en 
staatssecretaris 
Vermeend hebben de 
PvdA-beginselen onder 
het WD-tapijt geveegd' 
De SP-fractievoorzitter keert zich fel tegen 
het nieuwe belastingstelsel dat Paars 11 onl· 
worpen heeft. 'Er is veel geld nodig voorde 
sociale wederopbouw van ons land. Dat geld 
moeten we halen waar het het minst wordt 
gemist, en daar is nu geen sprake van. In hel 
verkiezingsjaar 1998 maakte Kok zich 
samen met velen - terecht boos over de 
exorbitante verrijking op de Beurs en in het 
bedrijfsleven. Maar waar komt hij nu mee1 
Met plannen die Nederland maken tot een 
waar belastingparadijs voor miljonairs. H~ 
toptarief voor inkomstenbelasting gaat om· 
laag van 60 naar 52 procent: een topman uil 
het bedrijfsleven die een miljoen per jaar 
verdient, gaat er daardoor netto 54.000 gul· 
den op vooruit, anderhalf modaal jaarsala· 
ris. Verder blijft de hypotheekrente ook voor 
huizen van een miljoen of méér bestaan. En 
ten derde wordt de vermogensbelasting ver· 
vangen door een 'vermogensrendements· 
heffing' die de grote aandelenbezitter enonn 
bevoordeelt. Iemand met een hoog salaris 
betaalt 520 gulden extra belasting van een 
loonsverhoging van 1000 gulden. Een rijke 
aandelenbezitter die I 000 gulden koers· 
winst maakt, hoeft echter maar 120 gulden 
te betalen aan de fiscus. Wat Kok in het 
verkiezingsjaar onfatsoenlijke zelfverrijking 
vond, wil hij'nu gaan belonen. De prijs van 
het fatsoen is wel erg verlaagd.' 
In zijn kritiek op het nieuwe belastingstelsel 
staat Marijllissen niet alleen. Een NIPO· 
onderzoek had onlangs als uitkomst dal 
62 poeent van de Nederlanders vóór ver· 
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kleining van de inkomensverschillen is via ~ 
de nieuwe belastingplannen. Nog geen drie 
van elke tien mensen is daartégen. En ook in 
wetenschappelijke hoek klinkt stevige 

kritiek op de belastingvoordeeltjes voor de 
rijken. De Groningse hoogleraar Economie 
Flip van de Kam concludeert dat het kabinet 
'definitief afscheid neemt van de draag
krachtgedachte' . Vier Tilburgse belasting
professoren denken er net zo over: 'Het 
draagkrachtbeginsel wordt feitelijk begra
ven. Qua fiscale beschaving gaan we hier
mee terug naar de 19de eeuw,' schrijven ze. 
In de reacties op de belastingplannen valt 
verder de oorverdovende stilte op binnen de 
PvdA. De Rotterdamse economie-hoog
leraar Cnossen: 'Er ligt een regeerakkoord. 
Fractievoorzitter Melkert wil de gelederen 
gesloten houden, ook al gaat dat ten koste 
van de sociaal-democratische beginselen.' 
Marijnissen wreef het bij de algemene be
schouwingen nog even extra in: 'Rechtvaar
digheid en het principe de zwaarste lasten 
voor de sterkste schouders waren toch eens 
de uitgangspunten van de PvdA. Waarom 
hebben de minister-president en staatssecre
taris Vermeend dat onder het VVD-tapijt 
geveegd?' 

'We zullen het 
kabinet steeds vaker 
uitdagen veel betere 
keuzes te maken' 

Naast kritiek op de regeringsplannen, 
levert de SP ook alternatieven. De fractie 
lanceerde een eigen belastingplan ' Kiezen 
voor delen ' dat de inkomensgelijkheid be
vordert, de overheid meer financiële ruimte 
geeft en extra banen oplevert. De middelen 
om dat te bereiken zijn: afschaffing van de 
renteaftrek voor hypotheken boven 
350.000 gulden - gekoppeld aan een harde 
garantie voor de renteaftrek tot die grens -
een reële vermogenswinstbelasting, eco
taks voor grote energieverbruikers en 
belastingvoordeel voor werkenden met de 
laagste lonen. Marijnissen: 'We zijn nooit 
de partij geweest van alleen maar kritiek. 
En nu we een goed ingewerkte vijfkoppige 
fractie hebben en een uitgebreid ondersteu
ningsteam zullen we het kabinet steeds 
vaker uitdagen met uitgewerkte plannen 
die bewijzen dater-ook binnen de huidige 
omstandigheden - veel bétere keuzes· te 
maken zijn.' e 

Toornrede in plaats van troonrede 
Een dag voordat Beatrix meehielp bij de presentatie van Zalms droombegroting, las 
de 'koningin voor één dag' Hetty Westgard onder grote belangstelling de Alternatieve 
Troonrede voor. 'Omdat er zoveel mis gaat in ons land, terwijl we het beter zouden 
kunnen doen dan ooit, is deze troonrede op de eerste plaats een tóórnrede gewor
den. Maar gelukkig óók een toekomstrede.' De Rotterdamse huisvrouw hekelde het 
verval van de democratie en het groeien van de verschillen tussen arm en rijk. Ze 
brak een lans voor het op peil houden van zorg, onderwijs en culturele voorzieningen 
('Als we niks doen , wordt cultuur weer alleen weggelegd voor mensen met veel geld. 
Maar gewone mensen willen ook méér dan alleen brood en spelen; dat schijnt zelfs 
Joop van den Ende tegenwoordig te begrijpen .') En ze kwam met nieuwe ideeën. 'Als 
je kijkt naar het schrijnende personeelstekort in de zorg, zouden we wel eens kunnen 
gaan denken aan een zorgdienstplicht voor jonge mensen die net van school komen. 
Dat zou ook tegenwicht bieden aan al die vakken in het onderwijs die alleen gericht 
lijken te zijn op de behoeften van het bedrijfsleven.' Om verdere verloedering van het 
platteland tegen te gaan, adviseerde Westgard invoering van een Ouurzaamheids
lndex waaraan alle agrarische activiteiten afgemeten moeten worden. 'Behalve voor 
ons eten , moeten de boeren ook weer gaan zorgen voor ons landschap, de natuur en 
schoon drinkwater'. 
De alternatieve troonrede van koningin Westgard was de derde op rij. Een groot 
verschil met de beide vorige is dat nu een compleet schaduwkabinet van prominente 
Nederlanders voor de tekst zorgde. De eerdere uitvoeringen waren van de hand van 
de SP en de 'koningin' zelf. 

Dit jaar werkten mee: • Herman Bode, oud-vakbandsman • Ria von Bönnlnghausen, 

voorzitter NU'91 • Stella Braam, onderzoeksjournallste • Wouter van Dieren, directeur IMSA, 

lid van de Club van Rome • Karel Glastra van Loon, schrijver en journalist • Chrlstlne 

Groenewegen, adviseur consumentenvoorlichting • Paul Hoeblnk, docent Derde Wereld Centrum 

van de KU Nijmegen • Paul Jungbluth, onderzoeker sociale wetenschappen • Arjo Klamer, 

hoogleraar economie, Erasmus Universiteit • All Lazrak, programmamaker NPS • Frans Moor, 

oud-Kamerlid • Dorlen Pessers, universitair docente faculteit rechtsgeleerdheld UvA, columniste 

Volkskrant • Nancy Qulk-Schuljt, kinderrechter • Lucas Reljnders, milieudeskundige • Geert 

Reuten, universitair hoofddocent algemene economie UvA • Krlstlan Valk, voorzitter 

Interstedelijk Studenten Overleg • Plet de Visser, oud-Kamerlid • lne Voorham, 

lultenant-kolonel van het Leger des Hells-

Volledige teksten van de Alternatieve Troonrede, de belastingplannen van de SP en 

de algemene beschouwingen van Jan Marijnissen zijn te vinden op www.sp.nl 
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Verzet tegen starre houding 

van Justitie tegenover 
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Massaal werd er gereageerd op een 
oproep van de SP ter ondersteuning 
van de Poolse mevrouw Warntjes
Siermantowska. Zij dreigde te worden 
uitgezet omdat ze niet lang genoeg 
met haar Nederlandse echtgenoot 
getrouwd was geweest om een 
verblijfsvergunning te krijgen. Nog 
geen jaar na de bruiloft stierf meneer 
Warntjes aan maagkanker, zijn vrouw 
en hun zevenjarige zoon achterlatend. 
De Alarmlijn en SP-afdelingen in het 
land verzamelden in korte tijd tiendui· 
zend steunbetuigingen en een dertig
tal vergelijkbare verhalen die zijn 
gebundeld in een zwartboek. 

Justyna is mijn schoondochter en de grote 
liefde van onze zoon, schrijft de schoonmoe
der van een Poolse vrouw. Een Nederlander 
reed met zijn lease-auto veel te hard. Onze 
won stak de weg over met zijn fiets en was 
Ofl slag dood. En wat zegt de regering: 'Je 
·oon is dood, nu sturen we je schoondochter 
het land uit.' Het is niet te geloven. We ken
den haar al zo lang, ze heeft in Nederland 
gestudeerd, ze waren een halfjaar verloofd, 
getrouwd in de kerk. Ze verzorgt nu het graf 
van mijn zoon. Ze heeft een jaar bij ons in 
huis gewoond. Ze is onze dochter. 
Justyna is een van de dertig buitenlandse 
mannen en vrouwen van wie de verhalen 
vermeld staan in het zwartboek van het 
comité Niet uitzetten maar rechtzetten, dat 
op initiatief van de SP-Kamerfractie in het 
leven in geroepen en waarin onder meer 
SP-Kamerlid Jan de Wit, advocaat Jean
Louis van Os en journaliste Stella Braam 
zitting hebben. Alle in het zwartboek be
IChreven mensen hebben gemeen dat, nog 
voor ze drie jaar getrouwd waren, hun echt
genoot overleed en de immigratiedienst 
hen dreigt uit te zetten. De wet op de 
schijnhuwelijken bepaalt dat een huwelijk 
minstens drie jaar moet hebben geduurd 
voor de buitenlandse partner een zelfstan
dige verblijfsvergunning krijgt. Of het hu
welijk beëindigd wordt door scheiding of 

overlijden maakt de IND niet uit. Nog voor 
de inkt op de rouwkaarten droog is, staat de 
immigratiedienst op de stoep om de treu
rende weduwe of weduwnaar te manen de 
koffers te pakken. 
Nog schrijnender wordt het, als uit het 
huwelijk kinderen zij n geboren. Behalve dat 
zij een enorm verdriet te verwerken hebben, 
staan ze voor een onmogelijke keus: zonder 
hun vader of moeder in Nederland blijven of 
met haar meegaan naar een land waar ze 
niemand kennen en waarvan ze vaak de taal 
niet spreken. 

Een vrouw van Turkse afkomst is al meer 
dan drie jaar met een Nederlander getrouwd 
als zij in september 1996 naar Nederland 
komt om bij haar echtgenoot te verblijven. 
Zij hebben samen een kind dat in 1993 is 
geboren. Daarnaast verzorgt mevrouw de 
twee kinderen van vijftien en elf jaar uit een 
eerder huwelijk van haar echtgenoot. Als de 
man in oktober 1996 overlijdt, is zijn wedu
we de enige die voor de drie kinderen kan 
zorgen. 
Desondanks oordeelt Justitie glashard dat er 
geen klemmende humanitaire redenen zijn 
haar een verblijfsvergunning te geven. Zij 
kan haar eigen kind en de twee tieners van 
haar man best meenemen naar Turkije, 
meent Justitie. 
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Een Marokkaanse man gaat samenwonen 
met een Nederlandse vrouw en haar dochter 

uit een eerdere relatie, meldt een sociaal
advocaat in antwoord op een circulaire van 
Jan de Wit. Het stel krijgt samen ook een 

dochter. Een half jaar na de geboorte van 
het kind raakt de vrouw in een onomkeer
baar coma. Zes maanden later overlijdt zij 
in een verpleeghuis. De Raad voor de Kin

derbescherming belast de man tijdelijk met 
de voogdij over beide kinderen. De tijdelijk
heid zit hem in hetfeit dat de man nog geen 
zelfstandige verblijfsvergunning heeft. Justi
tie beslist echter dat 'het belang van de 
Nederlandse staat bij het voeren van een 
restrictief beleid, zwaarder weegt dan de 
belangen van de cliënt bij het uitoefenen van 
zijn gezinsleven hier ter lande.' 

Op basis van de Koppelingswet werd de 
man uitgesloten van voorzieningen en komt 
hij niet in aanmerking voor passende huis
vesting. Ook moet hij nu voor de kinderen 
zorgen zonder kinderbijslag. 'Deze zaak 
geeft treffend aan dat de IND het belang van 
het restnetleve toelatingsbeleid altijd 
zwaarder vindt wegen,' schrijft zijn advo
caat. 'Tevens laat deze casus zien dat 
hangende de procedures mensen in ernstige 
problemen kunnen komen door de toepas
selijkheid van de Koppelingswet.' 

Waar uitgewezen mensen in hun wanhoop 
toe kunnen komen, illustreert het relaas van 
een sociaal-raadsvrouw. Zij meldt dat een 
cliënte na het overlijden van haar echtgenoot 
zo bang was dat ze terug naar Rusland ge
stuurd zou worden, dat ze de uitkomst van 
de bezwaarschriftenprocedure niet durfde af 
te wachten en trouwde met een veel oudere 
man. Zij is nog steeds gehuwd, maar zegt 
eerlijk dat dit niet de man is met wie ze haar 
leven wil delen. 

'Een schande!' noemt SP-Kamerlid Jan de 
Wit de starre houding van Justitie. 'De hu
welijken in het zwartboek zijn niet willens 
en wetens door de partners beëindigd. De 
wet klopt niet en moet aangepast worden. 
Overlijden mag geen reden zijn om de 
achterblijvende partner een vergunning tot 
verblijf te weigeren. Mocht de overheid van 
mening zijn dat het om een schijnhuwelijk 
gaat, dan rust op haar de bewijslast.' 

Het comité Niet uitzetten maar rechtzetten 
presenteerde het zwartboek onlangs aan 
staatssecretaris Cohen van Justitie. Deze 
beloofde een notitie op basis waarvan de 
Kamer zal debatteren. PvdA en D66 hebben 

op voorhand allaten weten de regels veel te 
rigide te vinden. • 
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Wanhopige wethouder vlucht voor actievoerders 

Actievoerders van de SP 
hebben op 27 september 

de Heerlense GroenLinks
wethouder Simons van Socia
le Zaken tot wanhoop gedre
ven. Op die dag hield de anti
armoedebeweging Aanpak 99 
haar landelijke actiedag, 
waarbij ze veel Nederlandse 
gemeenten een koffertje met 
voorstellen voor een beter 
armoedebeleid aanbood. De 
Heerlense SP zag daarin een 
mooie gelegenheid om met 
kritische actiepunten het 
plaatselijke, falende armoede
beleid extra aan de kaak te 
stellen. En dus toog ook een 
twintigtal SP-actievoerders, 
gewapend met symbolische 
gatenkazen, naar het ge
meentehuis. Het liep uit op 
een enorme rel met de wet
houder, de SP en de politie in 
de hoofdrollen. Tiny Griek
spoor was erbiJ. 'Het was een 
belachelijke vertoning, ' ver
telt ze. 'De mensen van Aan
pak 99, waarmee we goede 
afspraken hadden gemaakt, 
stonden met hun koffertje 
bulten op de wethouder te 
wachten. Maar toen Slmons 
ons zag, durfde hij ineens niet 
meer naar buiten te komen. 
HIJ wilde alleen binnen met 
vijf mensen van Aanpak 99 
praten. Toen zij naar binnen 
mochten, gingen wij achter 
hen aan. Meteen doken be
velllgingsambtenaren op die 
begonnen te trekken en te 
duwen, maar na een tijdje 
kwamen we toch binnen.' 
Simons wilde de SP'ers ech-

12 

ter niet horen of zien. Vloe
kend en tierend rende hij door 
het gemeentehuls om de 
actievoerders uit de weg te 
gaan. Tenslotte belde hij de 
politie. Die verwijderde de 
SP'ers zonder problemen. 
Slmons was inmiddels spoor
loos, waardoor de kazen aan
geboden werden aan de ge
meentesecretaris. Tiny Griek
spoor: 'Het is schandalig om 

zo behandeld te worden, als 
je sociale misstanden wil 
aankaarten. De politiek praat 
altijd alleen maar over en 
nooit met uitkeringsgerech
tigden en de sociale dienst 
van Heerlen staat nota bene 
op de zwarte lijst. Wethouder 
Simons heeft zichzelf volko
men belachelijk en ongeloof
waardig gemaakt met zijn 
gedrag.' 

Met samen spelen start de integratie 

S amen spelen is samen 
leven ' luidde het motto 

van de multiculturele SPeeldag 
die de SP in het Brabantse 
Valkenswaard organiseerde. 
Meer dan tweehonderd kinde
ren uit de regio Valkenswaard 
speelden op 25 september sa
men in een grote speeltuin. Ze 
konden allerlei spelletjes doen, 
tekeningen maken en hun ge
zicht laten schminken. Ook 
was er een tentoonstelling over 
Mohammedaanse gebruiken en 

zorgde de zigeunergroep Som
nakune Save voor muzikale 
omlijsting. Hans lanssen van 
de Valkenswaardse SP: 'Uit 
onderzoek in een aanliggende 
wijk van de speeltuin bleek dat 
allochtone en autochtone inwo
ners nauwelijks contact met 
elkaar hebben . Wij willen hen 
via de kinderen op andere ge
dachten brengen.' De afdeling 
Valkenswaard wil van de multi
culturele SPeeldag een jaarlijks 
terugkerend evenement maken. 
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Luchtfietsen 
in een kabeltram 

S top de luchtfietserij! ' luidt 
de oproep van de SP aan 

de Nijmeegse bevolking over 
de mogelijke komst van een 
zweeftram in de binnenstad. 
Het project kost minstens 240 
miljoen gulden, maar zet nau
welijks zoden aan de dijk als 
het gaat om de verbetering van 
de mobiliteit. De tram krijgt 
maar vijf instappunten en is 
zelfs langzamer dan de stads
bus met veel meer halteplaat
sen. Bovendien wordt het 
stadsbeeld van Nijmegen ern
stig verpest door pijlers van 50 
meter hoog en zullen de bewo
ners die direct onder het traject 
wonen zich in hun privacy 
aangetast voelen, aldus de 
Nijmeegse SP. 
Raadslid Sjoerd de 
Jong: 'In Nijme
gen moet blijkbaar 
alles groot, duur 
en interessant, 
want dit is al het 
zoveelste prestige-project. In 
het buitenland is gebleken dat 
een zweeftram alleen reizigers 
oplevert als er geen alternatief 
vervoer is. Moet je nagaan; dan 
zou de bus moeten verdwijnen 
om de mensen die zweeftram in 
te krijgen! Belachelijk natuur· 
lijk. Het geld van de kabeltram 
kan veel beter besteed worden 
aan verbeteringen van het nor· 
male openbare vervoer.' 
De SP verspreidt momenteel 
60.000 protestfolders met 
handtekeningenkaart tegen de 
kabeltram ' met hoog lucht
fietserijgehalte'. Dit najaar zal 
de gemeenteraad een beslissing 
nemen over de zweefbaan. Als 
het project doorgaat, zullen de 
kosten voor de helft uit 
gemeenschapsgeld betaald 
worden. 
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Een ode aan het 
leven in 

een échte buurt 

Met een schitterende 

fotoreportage In een 

krant die in de hele gemeente 
verspreid wordt, brengt de SP 

in Hoogezand-Sappemeer een 

Ode aan de 8/oemenbuurt. 
Raadslid Balt Lenders: 'Het 

Een gemeentelijk noodverband 
voor de zorg 

Is een fantastische buurt: 

veel groen, gelegen aan het 

Winschoterdiep en met een 

bloeiende wijkvereniging. 

Maar hij moet voor een groot 

deel wijken voor dure nieuw

bouw. Doodzonde. In de krant 

maken we duidelijk dat er niet 

alleen huizen gesloopt wor

den, maar dat een hele ge
meenschap om zeep geholpen 

Een stevig onderbouwd 

noodverband voor de 

zorgsector in Tilburg. Dat 

overhandigde de plaatselijke 

SP-afdeling op 23 september 

aan de verantwoordelijke 

wethouder. Begin dit jaar 

nodigde de SP de Tilburgse 

bevolking uit te vertellen 

waaraan men graag extra 

geld zou uitgeven. In de 

antwoorden stond de zorg 

met stip op nummer één. Als 

vervolg daarop vroeg de SP 

alle plaatselijke betrokke

nen biJ de zorgsector om 

aan te geven waar de groot

ste knelpunten zitten. Veel 

Instellingen reageerden, 

waardoor de partij met 11 

concrete en goed onder

bouwde voorstellen kon 

komen die samen een nuttig 

noodverband vormen. Raads

lid Angellne van Esch: 'Op 

tal van punten kan de ge

meente een belangrijke bij

drage leveren om problemen 

In de zorgsector op te los

sen. Dankzij de informatie 

van Instellingen kunnen wij 

dat haarscherp in beeld 

brengen. En natuurlijk gaan 

we biJ de begrotingsdebat-

ten voorstellen om het nood- wordt. Zoals de mensen in de 

verband daadwerkelijk aan Bloemenbuurt sámenleven, 

te brengen.' dat komt niet meer terug.' 

Rozengeur in de sociale werkvoorziening? 

A lle Nederlandse sociale 
werkvoorzieningsbedrij

ven waren op 24 september 
naar Utrecht afgereisd om de 
feestelijke start bij te wonen 
van een grote landelijke ima
gocampagne. Het fraaie cam
pagnemateriaal werd gepre
senteerd en Frans Bauer zou 
live een speciaal gecompo
neerd li ed ten gehore brengen. 
Niet uitgenodigd, maar toch 
gekomen, was de WSW-werk
groep van de SP onder aanvoe
ring van Licom OR-lid Jef 
Kleij nen. Met geknakte rozen , 
bleke maantjes en folders 
gaven de actievoerders hun 
visie op de WSW. 'Geurt het 
naar rozen in WSW-land? Of 
is het de reuk van angstzweet 
voor een nog verdere opvoe
ring van de druk?' vroeg de 
fo lder. 
De actie viel goed, aldus Kleij 
nen. 'We konden uitstekend 
ons verhaal doen en er was 
ook de nodige bijval voor. En 

die Frans Bauer is wel oké. 
Die meent het echt goed met 
ons WSW' ers.' De werkgroep 
gaat de komende maanden alle 
klachten op de SW-bedrijven 
bundelen in een zwartboek. 
Kleijnen: 'Begin volgend jaar 
evalueert de Kamer de nieuwe 
Wet Sociale Werkvoorziening. 
Wij willen dan goed onder
bouwd aandacht vragen voor 
de vele problemen waarmee de 
mensen op de werkv loer te 
maken hebben.' 
Een zwartboek dat de SP
afdeli ng Den Haag in de zo
mer opstelde over de werk
plaats Haaghegroep heeft de 
tongen fl ink los gemaakt. 
Afdelingsvoorzitter Peter Hij
mans: 'In de bestuurscommis
sie zijn veel kritische vragen 
gesteld naar aanleiding van 
onze kl achten en onder druk 
van het zwartboek is de voor
gestelde privatisering van de 
Arbodienst terugverwezen 
naar de Ondernemingsraad.' 

SP-nieuws, acties, opinies en discussies 
dagelijks vers op Internet: http://www.sp.nl 
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gewonden en vierhonderd 

ongelukken sinds 1977 
met de sneltram op de 

Nieuwegein-lijn is genoeg, 

vindt de Utrechtse SP-

Statenfractie. De SP pleit-
te tijdens de begroting-

vergadering in de Staten 

voor de aanleg van een 
vrije trambaan. 

GEHEIMHOUDING van 

een onderzoeksrapport 

door B&W is ontoelaat-

baar, zegt de SP in 

Maastricht. Het rapport 

behandelt de aanpak van 

het 450 miljoen kostende 

A2-traverse-plan. Het 

college legde de Raad 
geheimhouding op. De 

SP ziet niet in waarom, 

en vroeg B&W om ophel-

de ring. 

MCDONALDS kocht on-

langs in Hellevoetsluis 

een pand met woonbe-

stemming op. Het Zuid-

Hollandse SP-Statenlid 

Erik van der Burgh vond 

dat vreemd, omdat daar-

voor een wijziging in het 

bestemmingsplan nodig 

is. Hij wil nu van het colle-

ge van B&W weten wat 

haar rol in de aankoop 

door de hamburgerreus is 

geweest. 

PLANNEN VOOR HER· 
OPENING van de Haven in 

Breda waren voor de SP 

aanleiding om een enquê-

te onder de bevolking te 

houden . De gemeente wil 

de gedempte Haven open-

gooien en verspreidt 

mooie folders over dit 

plan , dat tientallen mi ljoe-

nen zal gaan kosten. Het 

raadplegen van de bevol-

king vindt ze niet nodig. 

De SP wel. Vrijwilligers 

peilen nu de Bredase 

bevolking over het plan. 
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Al ruim drie decennia beklimt meester-
.. gitarist Harry Sacksioni de podia met 

eigen werk. Eigenschappen als individue
le creativiteit en eigen karakter heeft hij 
dan ook hoog in het vaandel staan. 'Een 
samenleving hebben we met z'n allen, 
maar het zijn de individuen die mensen 
aan het denken zetten.' Vandaar dat het 
protest altijd een onderdeel van zijn con
certen is geweest. 'Ik háát het dat dingen 
zoals vroeger in Chili en recentelijk in 
Kosovo kunnen blijven gebeuren.' 

Harry 

'Componeren is toch 
een beetje Godje spelen' 

Gitarist; componist Harry Sackslonl 
( 48) Is Nederlands bekendste Instru
mentalist. Naast muziek voor eigen 

tournees, platen en cd's schreef hiJ 
o.a. voor toneel, ballet en TV en het 
Nationaal Songfestival. Zes gouden 
platen, 1 platina schijf en een Edison 

kreeg hiJ tot nu toe. Sackslonl haalde 
ook de publiciteit als sta/k/ng.slacht· 
offer. Door het thema In de politiek 

aan te kaarten, droeg hiJ eraan biJ dat 
stalklng binnenkort strafbaar wordt. 
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'In het begin was ik eigen
lijk een heel schuchtere 
jongen. Toen ik rond 1967 
ging optreden met Herman 

van Veen, had ik bijvoorbeeld nooit gedacht 
dat er ook publiek voor mij alleen was. Dat 
veranderde pas nadat in 1974 mijn eerste 
soloplaat was uitgekomen. Daar werden er 
alleen al in Nederland zo'n 140.000 van 
verkocht en ineens realiseerde ik me dat ik 
blijkbaar een bestaan kon opbouwen door in 
mijn eentje gitaar te spelen. Ik ben nog een 
tijdje met Herman blijven samenwerken, 
maar ondertussen deed ik ook mijn eigen 
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toemees. Op een gegeven moment viel het 
allemaal niet meer te combineren en ben ik 
mijn eigen weg gegaan. Nu durf ik te zeggen 

dat mijn muziekleven tot nu toe een door· 
lopend hoogtepunt is geweest. Op één uit· 
zondering na. Onlangs heb ik voor de aller· 
eerste keer een optreden af moeten zeggen 
wegens ziekte. Zoiets vind ik echt heel erg. 
Want het kunnen en mogen optreden, is in 
wezen het mooiste wat er is. En het compo-

ver 
het 
'M 
ikt 
op 
het 

En 
wil 
pro 
ma 

neren natuurlijk. Componeren is toch een en 
beetje Godje spelen. Je maakt iets wat er niet der 
was en wel in een taal, op een manier die lev 
heel eigen is en een heel eigen karakter de 
heeft. Dat is tamelijk bijzonder. Ik vind het de2 
altijd grandioos als ik 's morgens met niks wat 
begin en 's avonds iets heb wat nog niet be· ein 
stond. Dat is een ontzettend mooi gevoel. all~ 

In mijn concerten heb ik naast een dosis hu· du 
mor altijd ruimte gelaten voor een politie~ sen 
onderwerp. Meestal maar één nummer, want 
ik heb gemerkt dat de impact op het publiek 
dan het grootst is . Dat ene nummer is mijn 
uiterste protest in het programma. Omdat ik 
instrumentale muziek maak, leid ik tijdem 

mu 
teet 
ges 
en 
sen 

een optreden een proteststuk altijd in doa eh 
het verhaal erachter te vertellen. Ik praat ~ ve~ 

dus gewoon over met de zaal. 'De Stoet der gen 
Vermisten' is zo'n nummer. Het gaat ov~ 
een vrouw die tijdens het dictatoriale be· 

wind van de Chileense junta zonder enigt 
reden werd opgepakt, met benzine over· 
goten en levend in brand gestoken werd. 71 
overleefde het, maar de daders zijn nooit 
gestraft. Ook heeft die junta de handen af· 
gehakt van zanger/dichter Victor Jara omd& 
hij met zijn gitaar protestliederen speelde.ll 
háát het dat dat soort dingen kunnen gebeu· 
ren. Ze lijken voorbij, althans daar. Maar 
kijk eens naar Kosovo, daar gebeurt toch in 
feite hetzelfde. Over systematische onder· 
drukking, waar dan ook, maak ik me vrese· 
lijk kwaad. Niet zo lang geleden was ik in 
Nairobi, Kania. Daar zag ik dat mensen let· 
terlijk opgestapeld achter kippengaas wo
nen . Gek werd ik 'r van. Vooral ook omdt 
om de hoek één van de privé-paleizen var 
president Arap Moi lag. En als er iémand ~ 
die zichzelf en zijn familie bevoordeelt en 
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verrijkt ten koste van de bevolking, dan is 
het die Moi wel. Ik heb toen het nummer 
'Massai Mara' geschreven. Bovendien werk 

ik nog aan een muziekstuk, waarmee ik Moi 
op een negatieve manier neer wil zetten. Zo 
heb ik het mijn hele leven gedaan. 

En omdat ik wil kunnen blijven doen wat ik 
wn, heb ik een paar jaar geleden een eigen 
productiemaatschappij opgericht. Op die 
manier kan ik nu inderdaad doen wat ik wil 
en ik ben ook van plan om dat in mijn ver
dere leven vol te houden. Ik ben de samen
leving daar dankbaar voor, want het is toch 
de structuur van de maatschappij die me 
deze mogelijkheden biedt. Je moet er welis
waar kei- en keihard voor werken, maar uit
eindelijk word je er ook voor beloond. Niet 
alleen financieel natuurlijk. Ook je indjvi
duele rijpingsproces als artiest krijgt kan
sen. Maar als ik de tendens in de populaire 
muziek van de laatste vijf jaar zie, consta
teer ik eigenlijk precies het tegenover
gestelde. Het is op het ogenblik echt zo, dat 
er een gigantisch publiek bestaat voor men
en die drie knopjes op en neer weten te 

schuiven. Die noemen ze dan deejays of 
veejays en die worden nog op handen gedra
gen ook. Kijk, ik ben een voorstander van 
creativiteit, individualiteit en eigenheid. Een 
maatschappij hebben we met z'n allen, maar 
er mogen daarbinnen heel grote individuen 
bestaan. Want juist zij maken dat er ergens 
kleur aan wordt gegeven en dat er bijzonde
re dingen gehoord en gezien worden. Bo
vendien kunnen zij mensen aan het denken 
zetten. Dat gebeurt natuurlijk niet door 
iemand die drie knopjes omhoog kan schui
ven, waardoor er ineens één of ander drum
patroontje begint. 
Ooit ben ik uit pure nieuwsgierigheid naar 
zo'n dance-party gegaan. Nou, ik wist niet 
hoe ik het had. Verbijsterd was ik. Het geluid 
tond zó ongelofelijk hard dat het PA
y teem constant vervormde, wat op zich al 

bijna onmogelijk is. Niemand kon een 
woord van elkaar verstaan, dus gesproken 
werd er sowieso al niet. Ook zag ik hoe er 
pilletjes van hand tot hand gingen. Ik haat 
die pilletjesmentaliteit, begrijp met dat men-

sen die din
gen nodig 
hebben 
om een 
kick te 
krijgen . 

Toen ik 
weer bui
ten stond, 
bedacht ik 
dat dit dan 
blijkbaar voor 
een heleboel het 
ultieme genot is. Die 
moeten dan toch zit
ten met een enorme 
maatschappelijke on
vrede. Want tijdens 
zo'n dance-party dom
pel je je onder; sluit je 
je echt af voor alles en 
iedereen. Ik denk dat 
het wel iets te beteke-
nen heeft. Het lijkt me 
voer voor psycholo-
gen. Want als je je hele
maal afsluit, wil je dus 
niet communiceren. Er
gens in de maatschappij 
moet daar een reden voor 
zijn. Misschien heeft het 
wat te maken met het sterk 
verminderd vermogen van 
jongeren om, door jezelf te 
ontwikkelen, iets uit het leven 
te halen. Of om in jezelf te dui
ken en eruit te halen wat in je zit. 
Zo'n dance-party is precies het 
tegenoverstelde daarvan. Ik vraag 
ook wel eens aan zulke jongeren of 
ze gestemd hebben. Ach, waarom zou 
ik gaan stemmen, die kutpolitiek en 
weet ik wat ze dan allemaal roepen. Ik 
probeer dan altijd uit te leggen dat wij 
kunnen leven zoals we doen, omdat er poli
tiek bestaat. Je mag best van alles tegen poli
tiek hebben. Doe ik zelf ook. Maar het is de 
enige manjer om met elkaar te leven zoals 
wij dat doen. Ik bedoel, er zijn natuurlijk 
wel meer systemen te bedenken, maar tot nu 
toe hebben die ook gefaald. Het communis
me is bijvoorbeeld heel duidelijk doorge
prikt. En in onze maatschappij ben ik zelf 
heel erg tegen dat uitgesproken consumptie
ve. Je kunt tegen een heleboel rungen zijn. 
Maar realiseer je dan wel dat de politiek een 
toot is en je mag blij zijn dat het er in elk 
geval is om een samenleving 
waarin je met elkaar iets 
kunt doen. En waarin je 
bovendien ook als individu 
kunt leven.' 

'Over syste
matische onder

drukking, 

waar dan ook, 

maak Ik me 
vreselijk 

kwaad' 







MANHATIAN 
AAN DE SCHELDE 

SP'er Peter de Jonge: 'De grond van het 'Eiland' is heel veel geld waard. Projectont
wikkelaars azen er al een jaar op en de gemeente laat de bewoners stikken' 

Als je de huizen aan de Piet Heinkade op het 
Vlissingse 'Eiland' ziet, is het eerste wat je 
denkt: 'Goh, hier zou ik ook wel willen zit
ten .' Prachtig aan het water gelegen staan de 
93 etagewoningen pal aan de fraaie Vlis
singse boulevard. Aan de voorkant kijken de 
bewoners uit over de haven, een blik uit het 
achterraam levert een adembenemend uit
zicht over de Westersehelde op. Het stads
centrum en het station liggen op nog geen 
vijf minuten loopafstand. En dat voor een 
huurprijs van tussen de vier- en zeshonderd 
gulden per maand! Geen wonder dus, dat de 
'Eilanders' er erg graag toeven en trots zijn 
op hun mooie stukje Vlissingen. 
Maar er hangen donkere wolken boven de 
Westerschelde. Want Vlissingen heeft groot
se plannen met het havengebied in de bin
nenstad. De scheepswerven van de Konink
lijke Schelde Groep (KSG) zullen namelijk 
'om bedrijfstechnische redenen ' verplaatst 
worden naar Vlissingen-Oost en de hele 
havenomgeving moet omgebouwd worden 
tot 'een badplaats met internationale allure '. 
Compleet met jachthaven. Het 'Eiland' is in 
de visie van de projectontwikkelaars een 
toplocatie, waar eerder luxe appartementen 
en penthouses thuishoren dan oude en goed
kope huurflatjes. Dus kregen de bewoners 
op 17 december vorig jaar een brief van wo
ningbouwvereniging Basco, die ' toevallig ' 
ook als projectontwikkelaar bij het genoem
de Schelde-plan betrokken was. Toen zij dit 
zinnetje lazen 'Het plan waar Basco bij 
betrokken is, omvat een vernieuwing van 
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het Eiland', wisten de bewoners al hoe laat 
het was: sloop. Niet lang daarna verklaarde 
een Basco-woordvoerder in de Provinciale 
Zeeuwse Courant dat de huidige flatjes 
'sleets' waren. Weliswaar zegde de verhuur
der toe voor vervangende woningen ' in de 
buurt' te zorgen, maar die belofte blinkt uit 
in vaagheid. Want waar komen die wonin
gen dan wel, en bovenal: wat gaan ze kos
ten? 

'Het kwalijke van de zaak Is, 
dat de politiek zich gewoon op 

de vlakte houdt' 

Het schrijven van Basco bracht heel wat on
gerustheid teweeg onder de 'Eilanders ' . 'De 
dag dat die brief kwam staat in mijn geheu
gen gespijkerd,' vertelt een bewoonster. 'Ik 
had net een heleboel vertimmerd aan mijn 
woning en dan krijg je zoiets. Ik wil hier he
lemaal niet weg. Het is een gezellige groep 
mensen en we hebben veel contact met el
kaar. Vooral in het begin had ik de nodige 
moeite met het idee dat ze ons weg willen 
hebben. Nu eigenlijk nog, want hoe moet 
het nu verder?' 
Jaco Boot, voorzitter van de dit jaar op
gerichte bewonersbelangenvereniging, valt 
haar bij. 'Veel mensen zijn natuurlijk erg 
geschrokken van dat bericht. Logisch, ze 
wonen hier gemiddeld al 22 jaar. Vooral de 
ouderen maken zich vreselijk ongerust. 
Maar het kwalijke van de zaak is, dat de ge
meente geen uitsluitsel geeft over wat er nu 
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werkelijk gaat gebeuren. De politiek houdt 

zich gewoon op de vlakte. Wachten, wach· 
ten en nog eens wachten, dat is blijkbaar de 
tactiek. De onrust onder de bewoners wordt 
steeds groter, vooral doordat er in de krant 
voortdurend berichten over het ambitit:uze 
Schelde-plan te lezen zijn.' 
De Zeeuwse dagbladen doen regelmatig 
verslag van de strijd tussen de verschilJende 
bouwgroepen en -consortiums die in de race 
zijn om het KSG-terrein op te kopen en te 
vernieuwen. De plannen van de ene groep 
zijn nog mooier dan die van de andere, maar 
de 'Eilanders' komen in hun 'stedebouw· 
kundige visies' niet voor. Zodoende 
de bewoners het ergste. Te meer daar ver· 
huurder Basco eind vorigjaar 190 woningen 
uit de sociale sector aan belegger Vastgoed 
Syndicaten NV verkocht, toen renovatie 
nogal duur bleek. Omdat Basco de huizen 
ver onder de prijs had verkocht, vroeg SP· 
Kamerlid Remi Poppe onlangs aan 
secretaris Remkes om opheldering over 
kwestie. 

'Iedereen ziet wat hier staat 
te gebeuren, maar niemand trekt 

z'n bek open' 

Peter de Jonge, fractievoorzitter van de Vli!· 
singse SP, ziet zodoende de bui voor hd 
'Eiland' al hangen. 'Die grond is gew001 
heel veel geld waard. Het ligt op een van d1 

mooiste plekken van de stad. Basco is tlinl 
bezig en alles wijst erop dat er geen betaal· 
bare woningen terugkomen als het 'Eiland· 
gesloopt wordt. De woningen die hier d1 

afgelopen tijd gebouwd zijn, zijn niet voor 
Jan met de pet. Wij zijn dus bang dat er dure 
koop- en huurwoningen boven de huur· 
subsidiegrens op het 'Eiland' komen. Van dt 
sociale woningbouw blijft zo weinig over.fi 
vind dat de gemeente de opbrengst van h~ 
gemeentelijke Grondbedrijf moet gebruiken 
voor sociale woningbouw. Want juist b~ 

dat Grondbedrijf wordt heel veel wi llil 
gemaakt. Zoiets zullen wij tijdens d1 

komende Algemene Beschouwingen oot 
voorstellen. Maar zoals het nu gaat, lijb 
het er op dat de gemeente handjeklap speel: 
met de diverse projectontwikkelaars. El 
daarbij lateo ze de bewoners zo lang moge· 
lijk in het ongewisse.' 

Gemeentewoordvoerder J. Schroevers vind 
dat de bewoners zich 'niet helemaal tr 
onrechte' zorgen maken, maar vindt he· 
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Het 'Eiland'. is een 
toplocatie voor luxe 
penthouses aan het water. 
Daar horen geen 
goedkope huurflats thuis 

voor de gemeente nog 'te vroeg' om iets te 
ondernemen. 'We beperken ons in eerste 
instantie tot de toekomst van het bedrijfs
terrein an sich. Wat er met de betreffende 
woningen gebeurt, wordt door de eigenaar 
en de uitvoerder van het Schelde-plan 
bepaald. Pas als dat helemaal duidelijk is, 
zouden wij als gemeente iets kunnen doen.' 
'Wat moeten we daarmee?' vraagt een 
"Eiland ' -bewoonster zich af. 'Ik snap die 
hele gemeentepolitiek niet. Iedereen ziet 
wat hier staat te gebeuren, maar niemand 
trekt z'n bek open. Weet je wat wij van de 
Vlissingse PvdA-fractievoorzitter te horen 
kregen? Geniet nog maar even van de tijd 

dat je er nog woont. En dat was het. Het gaat 
allemaal alleen maar om geld, het is de 
macht van het kapitaal. Ze willen van Vlis
singen een soort Manhattan aan de Schelde 
maken. Over een paar jaar kunnen rijkelui 
dan vanuit hun appartement op het 'Eiland' 
zo in hun jacht springen. Voor hen moeten 
wij weg. Zo simpel is dat.' 

'Met name de houding van de 
PvdA, de grootste partij in 

Vlissingen, vind Ik onacceptabel' 

SP' er Peter de Jonge: 'De gemeente wil dit 
gewoon zo. De verantwoordelijke PvdA
wethouder deelt zogenaamd onze bezorgd
heid, maar meldt vervolgens dat hij er niks 
aan kan doen. Hij wil gewoon niet. De 
gemeente houdt zich gedeisd en de mensen 
weten niet waar ze aan toe zijn. Het is een 
schande. VHssingen is van huis uit een 
arbeidersstad. Nu worden de scheepswerven 
afgebroken en laten ze de arbeiders stikken. 
Met name de houding van de PvdA, de 
grootste partij in Vlissingen, vind ik in deze 
kwestie onacceptabel.' 
Halverwege dit jaar werd bekend dat Basco 
als mede-projectontwikkelaar niet meer 
in de race is om het Schelde-terrein te 
'herstructureren'. Daarna stopte de sowieso 
al karige informatievoorziening richting 
'Eilanders' helemaal en vanaf nu tastten ze 
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volledig in het duister. 'Wij weten evenveel 
als de bewoners,' weet een woordvoerster 
van Basco ons te melden. In feite staan de 
bewoners dus met de rug tegen de muur. 
Mocht de sloop niet tegen te houden zijn, 
dan hebben ze nog twee mogelijkheden. De 
eerste is overgaan tot kopen van de wonin
gen en de andere is tijdelijk weggaan en 
terugkomen als de nieuwbouw klaar is. Dat 
laatste gaat vanzelfsprekend alleen op als de 
nieuwe huizen betaalbaar zijn. Jaco Boot 
van het bewonerscomité beseft terdege dat 
de kansen erg klein zijn. 'Basco wil de wo
ningen natuurlijk niet aan ons verkopen. 
Deze grond moet miljoenen opbrengen, 
maar de woningen zijn getaxeerd op een ton. 
En als je de prestigieuze bouwplannen in de 
haven ziet, snap je wel dat de kans op voor 
ons betaalbare nieuwbouw niet echt reëel is.' 
En terwijl de projectontwikkelaars elkaar 
aftroeven met het ene na het andere 'ontwik
kelingsplan', staan de 'Eiland' -bewoners 
erbij en kijken ernaar. Hoe lang kunnen zij 
nog in hun geliefde huisjes aan het water 
wonen? En als ze weg moeten, waar komen 
ze dan terecht en wat gaan de nieuwe wonin
gen kosten? Niemand die het weet. 'Basco 
zegt dat onze huizen oud zijn en daarom 
gesloopt moeten worden,' vertelt een bewo
ner. 'Nou, ik zou zeggen: Als onze huizen 
dan zo 'sleets ' zijn, knap ze dan verdomme 
op en laat ons hier gewoon wonen!' e 
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Populist, eendagsvlieg, nazi of fenomeen! 

Wie is de echte 
•• 
or 
, 

at er? 
De parlementsverkiezingen van 3 oktober in 
Oostenrijk zijn uitgelopen op een triomf voor 
de extreem-rechtse politicus Haider. De we
reld reageerde geschokt op deze ogenschijn
lijk zo plotselinge ruk naar rechts 1n de 
Alpen. Wie is deze Jörg Haider? En waarom 
lopen de Oostenrijkers weg met een man die 
al tien jaar nationalisme en vreemdelingen
haat predikt en in het verleden herhaaldelijk 
in opspraak raakte vanwege zijn weinig ver
hulde sympathieën voor Hitler-Duitsland? 

Eigenlijk had iedereen het kunnen zien aan
komen. Jörg Haider's Freiheitliche Partei 
Österreichs (FPÖ) behaalde in maart van dit 
jaar tijdens de deelstaatverkiezingen in Ka
rinthië met 42 procent van de stemmen een 
mammoetoverwinning. De toon was gezet. 
Vastberaden richtte Haider zijn vizier op 
Wenen. Sindsdien groeide de populariteit 
van de 49-jarige schoenmakerszoon met 
sprongen. Breeduit lachend en joviaal han
den schuddend trok de vers gekozen gouver-
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neur van Karinthië arbeiderswijken in en 
won hij zieltjes in uitgerekend de socialis
tische bolwerken: de grote steden. Dat alar
meerde de gevestigde politieke orde echter 
geenszins. 'We moeten vooral niet ons 
hoofd verliezen,' suste ex-kanselier Vranitz
ky en de nog zittende SPÖ-kanselier Victor 
Klima negeerde 'Da Jörgl' al helemaal. Tot 
enkele weken voor de parlementsverkiezin
gen werd het fenomeen uit Klagenfurt 
gewoonweg niet serieus genomen. En nu 
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zitten de christen-democratische ÖVP en de 

sociaal-democratische SPÖ met de handen 
in het haar. Haider's FPÖ behaalde 27,2 pro
cent van de stemmen, een winst 5,3 procent, 
en trok daarmee het fundament onder de 
si nds na de oorlog regerende ÖVP/SPÖ· 
coalitie uit. De zwart-rode meerderheid in 
het parlement is verloren. 

De Oostenrijkse politiek 
staat bekend als doorvlochten 

van 'bruine' invloeden 

Dr. Jan Smit, sociaal-geograaf voor Duits· 
talige gebieden aan de universiteit van Nij· 
megen en gastdocent aan de universiteit van 
Klagenfurt in Karinthië, wijst er op dat hel 
fenomeen Haider niet bepaald een donder· 
slag bij heldere hemel is. 'Er is niet alleen nu 
op Haider gestemd; het is al zo'n tien jaar 
aan de gang. Hij zat al eens eerder in het par· 
tement en hij was al eens gouverneur van 
Karinthië. Die laatste functie bekleedde hij 
overigens niet lang. Onder druk van de pu· 
blieke opinie vloog hij er toen uit, omdat hij 
zich herhaaldelijk wel erg complimenteU\ 
over Hitier had uitgelaten. Maar binnen Ka· 
rinthië is hij altijd populair gebleven. Men 
heeft dus al eerder gedacht dat Haider een 
eendagsvlieg zou zijn, maar die nazi-schan
daaltjes hebben dus niet veel invloed gehad.' 
Met name uit SPÖ-kringen werd Haider 
regelmatig op zijn vroegere geflirt met nazi· 
Duitsland aangevallen. Maar met dat soort 
verwijten kregen de socialisten weinig han· 
den op elkaar, want de Oostenrijksepolitiel 
staat bekend als doorvlochten van 'bruine' 
invloeden. Ondanks het feit dat Oostenrijl 
zich gewi ll ig bij Hitier-Duitsland voegde. 
liet het land zich later graag als slachtoffer 
van de Tweede Wereldoorlog beschouwen 
en was een echte afrekening met het bruine 
verleden nooit aan de orde. Politieke schan· 
dalen rondom het SS-verleden van Kun 
Wadheim en de beruchte Kreisky-Wiesen· 
thai-affaire liggen nog vers in het geheugen 
Waldheim en Kreisky waren nota bene 
SPÖ'ers. 

'In feite heeft de gevestigde orde 
Haider's kansen zelf gecreëerd' 

. 
Onder afwisselend christen-democratische 
en sociaal-democratische vlag ontwikkelde 
Oostenrijk zich tot een van de rijkste landen 
ter wereld. Die hoge welvaart heeft velen 
kennelijk erg gevoelig gemaakt voor de 
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vooral op angst gerichte boodschap van 
Haider. Asielzoekers en ook Oost-Europese 
arbeidskrachten zijn in zijn visie levens
gevaarlijk voor 'onze eigen economie' . Daar 
komt nog eens bij dat de arrogantie van de 
ogenschijnlijk eeuwig durende coalitie 
ÖVP/SPÖ ('Systemparteien' volgens Hai
der) heel wat Oostenrijkers zo langzamer
hand de keel begon uit de hangen. 
Jan Smit: 'Vlak na de Tweede Wereldoorlog 
voelde Oostenrijk zich best belangrijk als 
neutraal land tussen Oost en West. Het is nu 
eigenlijk een onbetekenend iets geworden 
binnen Europa en dat zint de patriot Haider 
natuurlijk niet. En met hem heel veel land
genoten. En mocht het land geheel in de EU 
opgaan, dan gaat dat bijvoorbeeld ten koste 
van hun kleinschalige landbouw, die met 
name voor het platteland heel belangrijk is. 
Haider blijft dat op dat soort dingen hame
ren, en je kunt hem wel een populist 
noemen, maar op dit punt heeft hij gewoon 
gelijk. Heel Oostenrijk ziet de EU als een 
gevaar, maar de andere partijen maken geen 

'Als we eenmaal in de EU zitten, nemen hier de 
werkschuwe elementen en de nietsnutten toe.' 

'Veel buitenlanders komen hierheen, omdat 
ze in hun eigen land niet geduld worden. Het is 
dus niet toevallig, dat we met een dramatische 
stijging van de criminaliteit onder buitenlan
ders te maken hebben.' 

Over bijeenkomsten van oud SS-ers: 
'Wij willen geen situatie hebben, waarin bijeen
komsten van soldaten door linkse demonstra
ties van half-opgeleide betweters verboden 
worden.' 

Over Oosteuropa: 
'De uitbreiding van de EU oostwaarts is een 
oorlogsverklaring aan Oostenrijk.' 

vuist. Eind jaren tachtig was overigens al 
duidelijk dat de ÖVP en de SPÖ muurvast 
zaten. Maar er gebeurde niets. Ze hebben 
nog steeds hun vaste lijnen en wijken daar 
niet van af. Haider vernieuwde zijn FPÖ wél 
en bracht jong bloed in de partij. In feite 
heeft de gevestigde orde Haider's kansen 
zelf gecreëerd.' 

'Toen hij werd aangevallen, 
wist hij telkens weer ergere 

schandalen over anderen 
te noemen' 

'Ik maakte Haider eens mee ergens in Ka
rinthië, waar hij een lezing hield. Ik vond dat 
toch wel beklemmend. In het begin wendde 
hij een soort verstrooidheid voor, daarna 
bouwde hij zijn rede op basis van zuiver 
demagogische elementen langzaam op en 
tenslotte was hij onkwetsbaar. Toen hij werd 
aangevallen op zijn schandalen, wist hij 
telkens weer ergere schandalen over de 
anderen te noemen. Je zag gewoon hoe de 
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mensen erin meegingen. Daar komt nog 
eens dat hij geen onknappe jongen is en met 
name op tv doet hij het erg goed. Hitler 
moest het doen met alleen radio . .. ' 
In een land dat direct grenst aan Slovenië, 
Hongarije en Tsjechië is het opwekken van 
angstgevoelens tegenover buitenlanders re
latief gemakkelijk. Het enorme succes van 
Jörg Haider's angstcampagne maakt het niet 
ondenkbeeldig, dat de gevestigde partijen, 
die nu nog met de mond vol tanden staan in, 
de toekomst de nationalistische ideeën ge
leidelijk zullen overnemen. 'Een fenomeen 
als Haider is toch echt wel gevaarlijk; vooral 
als de bestaande partijen er geen antwoord 
op hebben,' zegt dr. Jan Srnit. 'De Oosten
rijkse schok naar rechts in zal ook zeker uit
vloeisel hebben op andere Europese landen. 
Op Zwitserland bijvoorbeeld, dat het groot
ste aantal Zuid-Europese allochtonen heeft. 
En op Frankrijk met Le Pen. In Nederland 
hebben we de neiging om naar Janmaat te 
wijzen, maar soms worden er puur nationa
listische ideeën verwoord door gevestigde 
partijen. Kijk maar eens naar hoe hier af en 
toe over vluchtelingen gepraat wordt. Als je 
enige doel is, dat je eigen land er goed vanaf 
komt, dan ben je wat mij betreft even goed 
puur nationalistisch bezig.' • 
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Naar Disneyland dankzij opstel 

De 9-jarige Jessy Chrlstina stelten, burgemeester van 
van Deurzen uit de Rotter- Rotterdam, overhandigde het 

damse wijk Katendrecht heeft jeugdige schrijftalent vrijkaart-
de SP-opstelwedstrljd 'Als ik jes voor een weekendje Disney-
Burgemeester-Op-Stelten was' land Parijs voor het hele gezin. 
gewonnen. De afdeling Rotter- Manollto Marang (9) en Britt 
dam organiseerde de schrijf- Wadman (12) werden tweede 
wedstrijd als onderdeel van de en derde en mogen respectle-
'Summerparty' van afgelopen velijk een dagje naar De Efte-
zomer. Jury-voorzitter Ivo Op- ling en Diergaarde Blijdorp. 

Schiedams college in het nauw 

E en SP-motie van wantrou- trouwen meer.' De raad was zo 
wen verbijsterde de leden verrast, dat ze de motie niet 

van de Schiedamse gemeente- direct wilde behandelen en om 
raad aan het eind van de verga- uitstel vroeg tot de volgende 
dering op 13 september. De raadsvergadering, zodat de 
actie van de SP-fractie werd raadsleden zich eerst konden 
ingegeven door het feit dat het verdiepen in het dossier. Vlak 
college van burgemeester en voor die volgende raadsvergade-
wethouders nalatig zijn ring, op 4 oktober, liet het colle-
geweest. Het college zou de ge weten dat ze de raad eerst de 
volksgezondheid in gevaar gelegenheid wilde geven om 
hebben gebracht door niet op zich te verdiepen in het om-
tijd en adequaat te reageren op vangrijke dossier. Dat was voor 
de asbestaffaire in de buurt het CDA- gesteund door SP en 
Parkweg-Oost, waarover in de AOV - reden om een motie van 
Tribune van augustus werd treurnis in te dienen. In de motie 
bericht. 'Bovendien,' zo stelt spreken de oppositiepartijen hun 
SP-fractievoorzitter Yorick droevenis uit over het uitblijven 
Haan, 'heeft het college gelo- van een inhoudelijke reactie op 
gen in de beantwoording van de beschuldigingen. De raad 
schriftelijke vragen over de heeft nu de behandeling van 
problemen. Een college dat op deze motie ook uitgesteld tot de 
deze manier het vertrouwen raad zich verder op de hoogte 
beschaamt, verdient geen ver- heeft gebracht van het dossier. 

Hoe diep is de Rotterdamse beerput? 

Zowel de SP
gemeente

raadsfractie van 
Rotterdam als de 
SP-Kamerfractie 
hebben fel gerea
geerd op de berich
ten over grootschali
ge fraudepraktijken 
op het gemeentehuis 
in de Maasstad . Een 

Chris van 
Heumen 

De Rotterdamse SP· 
fractievoorzitter 
Chris van Heumen 
drong meteen aan op 
diepgaand onder
zoek naar de ge
noemde malversa
ties, waarop de ge
meente inmiddels 
liet weten, dat de 
Commissie tot On-

uitzending van Radio Rijn- derzoek van de Rekening 
mond en vervolgens een arti- (COR) ' het declaratiegedrag 
kei in het Rotterdams Dag- en het gebruik van gemeente· 
blad over de jarenlange 'du- lijke fac ili teiten door college· 
bieuze stadhuiscultuur ' bracht leden ' gaat bekijken. Volgens 
heel wat beroering teweeg. Van Heumen is dat niet ge-
Temeer daar de naam van noeg: 'Álles moet onder de 
oud-burgemeester en thans loep genomen worden, dus 
minister van Binnenlandse ook het gebruik van dienst-
Zaken Bram Peper veelvuldig auto's, het nut van ontvang-
in de berichten voorkwam. De sten bij college-leden thuis, 
media maakten onder meer de buitenlandse reisjes etce-
melding van buitensporig tera. En dat onderzoek moet 
declaratiegedrag en exorbitan- dan gaan over de laatste tien 
te buitenlandse reizen tot aan jaar.' SP-Kamerlid Agnes Kan! 
drankmisbruik en regelrechte heeft uitgerekend minister 
corruptie. De resultaten van Peper van Binnenlandse Zaken 
een eerder onderzoek naar om opheldering over de frau· 
deze praktijken, nota bene dekwestie gevraagd. 'De inte· 
uitgevoerd in opdracht van de griteit van de overheid is in hel 
huidige burgemeester Opstel- geding. Dus moet de zaak tot 
ten, zouden bewust onder de de bodem worden uitgezocht,' 
pet zijn gehouden. aldus Kant. 

SP Zoetermeer: dagelijks fruit en 
gratis sporten voor schooljeugd 

Kinderen van arme ouders basisscholen In navolging 
hebben een slechtere van de schoolmelk, ook het 

gezondheid dan hun meer schoolfruit wordt ingevoerd. 
gefortuneerde leeftijds- Ook moet er een gespeclall· 
genootjes. Slechte voeding seerde jeugdverpleegkundige 
en gebrek aan goede 11- bij de GGD komen, die onder· 
chaamsbeweging zijn daar \'<(IJzend personeel voorlicht 
belangrijke oorzaken van. Om over armoede en gezondheid 
iets aan dit schandaal te en die de bevoegdheid heeft 
doen, Is de SP-raadsfractie in om kwetsbare kinderen in 
Zoetermeer met een aantal overleg met de ouders een 
concrete voorstellen geko- gratis sport- of zwemabonne-
men. Bepleit wordt dat op ment te geven. 
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Welke toekomst heeft de 
arbeidersbeweging in Nederland? 

M oeten we ons zorgen maken over 
de toekomst van de arbeiders

beweging, of gaat het juist de goede 
kant op? Dat Is de centrale vraag op 
de landelijke Solidairdag die op zater
dag 20 november wordt gehouden in 
het vakbondsmuseum In Amsterdam. 
Een panel met onder meer bestuurders 

van FNV en CNV en SP-Kamerlid Jan de 
Wit gaat hierover in discussie. Daar
naast Is er cabaret, muziek, een rond
leiding door het vakbondsmuseum en 
een lunch. De aanvang Is om 11.00 
uur, deelname Is gratis. Voor meer 
Informatie en opgave: telefoon 
(010) 243 55 55. 

Prikkelend cultuurdebat in Uden 

Wat heb je nou aan kunst en cultuur in 
Uden?' Die vraag stond centraal 

tijdens een cu ltuurdebat dat de SP-afde
ling Uden op 23 september organiseerde. 
Daaraan voorafgaand had de afdeling een 
grote cultuur-enquête onder de Udense 
bevolking gehouden, waaruit onder meer 
bleek dat 53 proce_nt van de Udenaren op 
een of andere manier cultureel actief is . 
De bieb kwam uit het onderzoek als de 
best bezochte culturele instelling en 
eenderde van de ondervraagden ervaart 
het ontbreken van een bioscoop als een 
gemis. 
Het debat, waarin onder andere gediscus
ieerd werd over de toegankelijkheid van 

kunst en cu ltuur, werd geleid door SP

cultuurspecialist Hans van Leeuwen . Het 
publiek discussieerde geanimeerd over 
vragen als 'sponsoring of subsidie?' en 
'wat maakt kunst tot kunst?' met een 
foru m, waarin onder meer een beeldend 
kunstenaar, een theaterdirecteur en een 
dichter zaten. Voor de omlijsting was er 
muziek, dichtkunst en een cu ltuurquiz. 
'We wi llen gewoon meer aandacht aan 

cultuu r besteden,' zegt Annie van Genug
ten van de Udense SP. ' We vinden het 
belangrijk dat kunst en cu ltuur toeganke
lij k zijn voor alle burgers.' 

Veel talent op SPopfestival 

Zes beginnende bands toonden hun 
kunnen op het 'Eerste Liemerse 

SPopfestival' dat de SP in Didam orga
niseerde. Alles van to~O muziek tot 
heavy metal was te horén, waarbij. vooral 
de band Vamp Till Que (foto) grote in
druk maakte op het publiek. Naast mu
ziek was er ook informatie over onder 
andere het jongerenwerk uit de gemeen
ten Zevenaar en Didam, de Gelderse 
Verslavingszorg en ROOD, de jongeren in 
de SP. Organisator Wim van Hal maakte 
na afloop de balans op: 'Volgend jaar 
weer, en dan breder van opzet.' 
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DE WOORDEli 
UIT DE IüOI:ID 

Theodor Holman 
schrijver 

'Ik zou nooit bevriend willen zijn met 
mezelf. Ik ben een vervelende zeikerd, 
een naar mens.' 

socioloog 

'Tweede-Kamerlidmaatschap is een 
soort stage In de persoonlijke carrière 
geworden. Sinds 1992 worden men
sen maar uit de lucht geplukt zonder 
echte Inbedding In de partij. De PvdA 
is verworden tot een PR-bureau van 
Kok.' 

milieuminister 

'Als de echte beslissingen vallen, zijn 
maatschappelijke bewegingen op 
vakantie. Vervolgens gaan ze moellijk 
doen over de uitwerking daarvan.' 

burgemeester 
van Groningen 

Jacques Wallage 
'HIJ heeft iets Tefal-achtlgs, niets blijft 
aan Job (Cohen, red.) kleven, elke 
fout wordt hem vergeven.' 

Hans Wiegel 
WD-senator 

'U zou dat misschien niet zeggen, 
maar Ik ben een gesloten, ingetogen, 
verlegen man.' 

burgemeester 
van Wassenaar 

P. H. Schoute 
'Ik schaam me dood voor die braderie 
In het centrum. Dan staat er weer 
zo'n kraam waar je vijfentwintig sok
ken voor vijf gulden kunt kopen. Alsof 
de Wassenaarders daarop zitten te 
wachten.' 

John Cleese 
komiek 

'De mensheid Is toch weinig opge
schoten als je door Iemand gebeld 
wordt met de vraag of je zijn e-mail 
hebt ontvangen en waarom je nog niet 
hebt teruggeschreven.' 

Bronnen: Hervormd Nederland, 

HP/De Tijd, Opzij, de Telegraaf, 

Algemeen Dagblad 
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SP·Aiarmlijn viert vijfjarig bestaan 

naar Den Baag 
'De SP moet het weer van de 
voorbeelden hebben,' bitste 
onlangs een PvdA-Kamerlid 
tijdens een debat. En inder
daad, als geen ander weet 
de SP wat er onder mensen 

SP-AiarmlijnindelweedeKamer speelt en hoe beleid Uitwerkt 

in de praktijk. Een van de belangrijkste 
in~trumenten hiervoor is de SP-Aiarmlijn, 
de gratis telefoonlijn waarop iedereen za
ken die politiek Den Haag echt moet weten, 
direct kan melden aan de Tweede-Kamer
fractie. Vorige maand vierde de Alarmlijn 
zijn vijfjarig bestaan met ruim vijftien
duizend meldingen op de teller. 
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'SP-Alarrnlijn, goedemorgen.' Koud zijn de 
Alarmlijnmedewerkers binnen, of de tele· 
foon staat roodgloeiend. Een bewoonster uit 
het Overijsselse Steenwijk. 'Wij klagen al 
jarenlang bij alle mogelijke instellingen 
over stankoverlast van een verfspuiterij in 
onze buurt. Boze brieven naar de gemeente 
en de Milieu Inspectiedienst hebben niets 
uitgehaald.' Alarmlijnmedewerker Marijlce 
Folmer geeft de melding door aan SP· 
milieudetective Harry Voss, die belooft een 
kijkje te zullen nemen. Enige dagen latei' 

meldt hij dat de gemeente Steenwijk ma: 
regelen heeft getroffen. Inmenging van . 
milieuspeurder van een landelijke paJ11.l 

blijkt indruk te maken . Voss : 'Ik ga·~= 
voor de ogen en oren in het veld van nu 
detective en Kamerbd Remi Poppe. 
échte ogen en oren zijn de mensen 
Mensen die naast een berg asbest wonen. 
die de vuilstort in de buurt niet · ·-~r,,u .. -
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Céclle Vlsscher (links) en Marljke Folmer: 'Over het girogluren worden we nog steeds regelmatig gebeld' 

en die de tegenwoordigheid van geest heb
ben de SP in te lichten.' 
'SP-Alarmlijn, goedemiddag.' Aan de ander 
kant van de lijn is een geagiteerde mevrouw 
uit Emmen. 'Waarom is de SP tegen eutha
na ie? Weet Jan Marijnissen dan niet hoe
zeer zieke mensen kunnen lijden?' Rustig 
legt Marijke Folmer uit dat de SP niet vier
kant tegen euthanasie is, maar wel tegen de 
verruiming van de euthanasiewet zoals zij 
nu is. 'Euthanasie mag geen uitweg worden 
omdat de beschikbare zorg tekort schiet En 
die kant gaan we wel op met wachtlijsten en 
bezuinigingen. De SP wil mensen in geen 
geval een waardige dood ontzeggen, maar 
het moet geen gangbare optie worden: dure 
operatie, dure medicijnen of de dood.' Zo 
had mevrouw het nog niet bekeken. 'Hier ga 
ik een tijdje over nadenken,' zegt ze. Net ligt 
de hoorn op de haak of de telefoon gaat 
weer. 'De Sociale Dienst denkt dat ik sa-

menwoon,' meldt een man. 'En nou hebben 
ze mijn uitkering voor een maand gekort.' 
Dat is niet direct een zaak voor de parlemen
tariërs. Meneer wordt doorverwezen naar 
het juridisch spreekuur van de SP-Hulp
dienst in zijn woonplaats. 

'We hebben ervoor gezorgd dat 
mensen ons op elk moment van 

de dag kunnen bereiken' 

'We zijn een eind gekomen sinds de oprich
ting,' kijkt Marijke Folmer- een stuk van de 
lustrumtaart net achter de kiezen - terug. 
Van een vergaarbak van al Neêrland 's on
gerief is de Alarmlijn geworden tot een 
waardevol instrument om politieke wan
toestanden te signaleren. 'Het eerste jaar dat 
we in bedrijf waren was qua aantal telefoon
tjes een topjaar. Veel serieuze meldingen, 
maar ook een aantal rare dingen. Scheldpar-
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tijen, hijgers. Geeft niet, zo leerden mensen 
ons tenminste kennen. We zaten in een uit
probeerfase en een 06-nummer heeft nogal 
een frivole uitstraling, dat nodigt uit tot 
geintjes. Toen we overgingen op 0800, werd 
dat stukken minder.' 
'Toen we in 1994 in de Tweede Kamer kwa
men, waren we een beetje bang dat we opge
slokt zouden worden in de loop der dingen 
in Den Haag en dat waar we groot mee zijn 
geworden, contact met de bevolking, in de 
verdrukking zou komen,' vertelt partijsecre
taris Tiny Kox. 'Om dat te voorkomen heb
ben we ervoor gezorgd dat mensen ons op 
elk moment van de dag kunnen bereiken. Al 
enige jaren was de MilieuAlarmlijn, waar 
mensen milieuschandalen konden rapporte
ren, in werking en dat was een groot succes. 
Vijf jaar later blijkt ook de Alarmlijn een 
perfect instrument te zijn.' 
Al snel kregen mensen door wat de bedoe-
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Van een vergaarbak van al Neêrland's 
een instrument om politieke wantoestan 

ling was: overheidsbeleid dat niet klopt 
doorgeven aan de SP, zodat de partij er wat 
aan kan doen, landelijk of lokaal, binnen of 
buiten de volksvertegenwoordigingen. In 
eerste instantie werd de Alarmlijn bediend 
door de beleidsmedewerkers van de Ka
merfractie, tot het aantal alarmmeldingen 
zó groot werd dat de taken gesplitst wer
den. 'De Alarmlijn was zo'n succes dat we 
de gewone telefoontjes er niet meer bij 
konden hebben. Als je met een huilende 
weduwe van een asbestslachtoffer zit te 
praten die nergens terecht kan en overal is 
afgescheept, kan je zo'n gesprek niet on
derbreken met: momentje ik heb een tele
foontje voor de fractie op lijn twee.' De 
Alarmlijn verhuisde naar het partijbureau 
in Rotterdam en werd bemand door twee 
fulltime krachten. 

De Alarmlijn heeft zo'n 
grote naamsbekendheid, dat soms 

dreigen met een telefoontje al 
voldoende is 

'Veel mensen bellen de Alarmlijn met indi
viduele problemen,' zegt Cécile Visscher, 
Folmer's collega. /Onterechte kortingen op 
de uitkering, de zorgverzekeraar weigert 
een bril te vergoeden, volgens de Arbo-arts 
kan meneer best aan het werk, terwijl hij 
vergaat van de pijn in zijn rug. Die dingen 
kunnen we niet zelf oplossen. Daar hebben 
we de juridische kennis niet voor. Wel 
verwijzen we mensen door naar de sociaal
raadslieden, de belasting- of onderwijs
telefoon of naar de spreekuren van de SP
Hulpdiensten in het land.' 
De meldingen variëren van groot tot klein 
leed. Tijdens de Kamerverkiezingen meld
de een meneer dat het stembureau in Cad
zand door slechts één persoon werd be
mand. Dat is tegen de Kieswet. Eén tele
foontje van de Kamerfractiemedewerker 
Algemene Zaken naar de burgemeester en 
het euvel werd verholpen . 
De SP-Alarmlijn heeft zo' n grote naams
bekendheid opgebouwd, dat in een enkel 
geval dreigen met een telefoontje al vol
doende was. Een mevrouw ontdekte dat bij 
de vermelding van haar banksaldo in euro's 
structureel een omrekenfout werd gemaakt. 
De bankmedewerker die zij te spreken 
kreeg, verzocht haar hier liever niet met der-
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den over te praten. Woedend zei zij dat wel 
even met de SP-Alarmlijn op te nemen. Nog 
geen dag later lag er een excuusbrief van de 
bank bij haar op de mat. 

'Gerangschikt naar 
onderwerp Is het een perfecte 
graadmeter om te zien waar 
mensen zich druk om maken' 

Zo verging het ook een gedetineerde uit het 
huis van bewaring in Den Bosch. Hij meld
de dat op afdeling plastic sealen zonder af
zuigsysteem werd gewerkt. In afwachting 
van de installatie moesten de mannen ge
woon in de plastic dampen doorwerken. De 
gedetineerde kondigde zijn melding van te
voren bij de directie aan . Nog voor de me
dewerkers van de fractie actie konden on
dernemen, belde hij weer: Het is opgelost, 
bedankt hè! 
'Mag de gemeente ons recht op bijzondere 
bijstand inperken als wij niet deelnemen aan 
een collectieve aanvullende verzekering die 
geregeld is met een ziekenfonds?' vroegen 
drie bellers los van elkaar. De Kamerfractie 
vond van niet en legde de zaak voor aan 
minister Borst van Volksgezondheid. Die 
was hetmet de SP-fractie eens en beloofde 
nadere richtlijnen naar de gemeenten te 
sturen. 
'Eén individueel telefoontje kan op zichzelf 
vrij onbelangrijk zijn,' zegt Kox. 'Maar 
samen met de anderen, gerangschikt naar 
onderwerp is het een perfecte graadmeter 
om te zien waar mensen zich druk om ma
ken . Het komt voor dat onze Kamerleden de 
Alarmlijn bellen om te weten te komen hoe 
vaak er is gebeld over bijvoorbeeld witte 
illegalen en wat de strekking was van die 
telefoontjes. ' 
Bij een indeling van de meldingen naar 
onderwerp, gaat Sociale Zaken aan kop: 
twintig procent. Met stip op twee staat de SP 
zelf. Vooral in de aanloop naar de verkiezin
gen van 1998, Provinciale Staten- en Euro
pese verkiezingen is de Alarmlijn bewust 
ingezet als middel voor mensen die snel met 
de SP in contact wilden komen om bijvoor
beeld informatie te krijgen over partij stand
punten. Cécile Visscher: 'Vaak hebben men
sen iets in de krant gelezen en zich daar een 
mening over gevormd en dan bellen ze ons: 
dat vindenjullie toch ook? 
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Eén melding naar de Alarmlijn 
bracht de SP op het spoor van de 

'illegale girogluurders' 

Het tegenvallende eindbedrag op de loon
strookjes van januari zorgde voor een haus
se aan telefoontjes van uitkeringsontvan
gers. De discussie over de inkrimping van de 
varkensfokkerij leverde een piek op van 
telefoontjes van boeren. Bij Verkeer en 
Waterstaat zijn het de discussie rond de 
Betuwelijn en Schiphol die de gemoederen 
bezighouden. 
Een aparte stroom bellers ontstond door een 
SP-folder die mensen attent maakte op de 
Huursubsidielijn. Deze lijn was een tijdelijk 
initiatief van de SP om niet-gebruik van de 
huursubsidie tegen te gaan. Op , de folder 
werd het nummer van de Alarmlijn vermeld 
voor telefoontjes nadat de Huursubsidielijn 
beëindigd was. Die telefoontjes kwamen: 
ook over hele andere onderwerpen en zelfs 
maanden nadat de folders uitgedeeld waren. 
Eén .\f;lefoontje kan grote gevolgen hebben. 
'Ik kwam bij het uitzendbureau, had de 
Sociale Dienst mijn dossier daar al naartoe 
gezonden. Dat mag toch helemaal niet?' 'De 
Sociale Dienst zegt dat ik mijn giroafschrif
ten moet afgeven. Gaat het hen wat aan waar 
ik mijn geld aan uitgeef?' wilden veel men
sen weten. Zowel de afdelingen als de 
Kamerfractie beten zich vast in dit 'g"iro
gluren'. Maandenlang weken ludieke acties 
en verhitte debatten niet van de agenda. SP· 
Kamerlid Jan de Wit voelde toenmalig 
minister Melkert aan de tand, die na lang en 
hevig tegensputteren een circulaire stuurde 
naar de Sociale Diensten met de privacy
regels waar ze zich bij het verstrekken van 
een uitkering aan te houden hebben. 'Van dit 
soort telefoontjes moeten we het hebben: 
zegt Jan de Wit. 'Onze kracht is dat we in 
debat telkens en als eerste met praktijkvoor
beelden komen, waar bewindslieden niet 
omheen kunnen. En per kwestie wel met een 
hand vol vergelijkbare gevallen. Dit is 
slechts een incidenteel geval, is een excuUS 

dat dan niet meer opgaat.' 
Visscher: 'Over girogluren krijgen we n~ 
regelmatig telefoontjes. Het gaat in so[Jlllll· 
ge gemeenten dus gewoon door. Maar mei 
het schrijven vanMelkertin de band kUD~en 
de SP-Hulpdiensten de Sociale Dienst dW~ 

· 1 · 'De~ gen een toontJe ager te zmgen. 
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debatten in de Kamer en gemeenteraden 
hebben 'girogluren' tot een ingeburgerde 
term gemaakt. 
Regelmatig komt het voor dat de SP mensen 
bewust oproept de Alarmlijn te bellen. Bij
voorbeeld toen de Nederlandse Spoorwegen 
het aantal stations waar gehandicapten in en 
uit treinen worden geholpen drastisch ver
laagde. Dit vanwege de komst van inter
regionaal gehandicaptenvervoer Traxx, dat 
mensen met een enorme omweg en tegen 
veel te hoge kosten in busjes vervoert. De 
meldingen stroomden binnen. 

'Ons streven is 
niet alleen als meldkamer te 

fungeren, maar ook zelfstandig 
signalen te onderzoeken' 

Massaal was ook de reactie op een adverten
tie die de SP in de Telegraaf plaatste ter 
ondersteuning van de Poolse Barbara Warn
tje -Siermantowska. Doordat haar man een 
jaar na de bruiloft overleed, concludeerde 
staatssecretaris Cohen dat mevrouw niet 
lang genoeg getrouwd was geweest om een 
verblijfsvergunning te krijgen en dus moest 
vertrekken. Het zevenjarig zoontje van het 
echtpaar - dat de Nederlandse nationaliteit 
heeft- mocht wel blijven. Bijna tienduizend 
leunbetuigingen kwamen bij SP-afdelingen 

en bij de Alarmlijn binnen. Ook belden men
sen in dezelfde situatie als mevrouw Warn
tjes. Een dertigtal schrijnende verhalen werd 
gebundeld in een zwartboek, dat onlangs 
aan staatssecretaris Cohen is aangeboden. 
Cohen beloofde een notitie over deze kwes
tie, op basis waarvan de Kamer zal debatte
ren. PvdA en D66 lieten op voorhand al 
weten dat ze de regels te star vonden. 
De Alarmlijn is in vijf jaar flink gegroeid, 
maar het einde van de ontwikkeling is nog 
niet in zicht. Kox: 'We willen natuurlijk 
teeds meer. Ons streven is niet alleen als 
meldkamer te fungeren, maar signalen ook 
zelf tandig te onderzoeken. Zoals bijvoor
beeld wanneer we een melding binnen
krijgen dat mensen in de bijstand geen 
gebruik kunnen maken van de pinautomaten 
bij banken, wat ook echt voorkomt. We gaan 
uitzoeken waar en hoe vaak dat gebeurt. Zo 
krijgen we veel waardevolle informatie 
bijeen, waar de Kamerfractie doelgericht 
mee aan de slag kan.' • 

Maandenlange actie 
was het gevolg van 

een telefoontje over 
girogluren 

Jongetje of meisje? 

De geslachtskeuze
kliniek spiegelde u 

de keus voor - tot de 
SP er een stokje 

voor stak 

Het schandaal rond 

Tank Cleaning 
Rotterdam kwam aan 
het licht door vertrou
welijke meldingen van 

binnen het bedrijf 

Telefoontjes over 
wantoestanden in de 

thuiszorg waren de 
aanleiding voor de 

campagne Stop 
Uitverkoop Thuiszorg 

Asbest in de wijk is bij 
uitstek een reden om 

de Alarmlijn te bellen 
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'Weg met de saaiheid. Spiegel je aan 

het bedrijfsleven, geniet van de smaak 

van winst en trek je niets aan van 

voorschriften.' De provincie Zuid· 

Holland voelde een jaar of zes geleden 

de tijdgeest perfect aan. De gebakken 

peren werden de afgelopen maanden 

geserveerd: een miljoenenstrop en 

een bestuurscrisis zonder weerga. 

De Ceteco-affaire 

'Het werkelijke 
probleem 

zit veel dieper' 

Augustus 1993 PvdA-gedepu
teerde Brouwer van Zuid-Hol
land maakt zijn eerste van twee 

studiereizen naar de Verenigde 
Staten en ziet daar het licht, dat 
wil zeggen de ideeën die ver
kocht worden onder de noemer 
Reinventing government (de 
overheid opnieuw uitvinden). 

Dat moet Zuid-Holland ook 
doen. En dus komen Gedepu
teerde Staten met een eigen 
'Proj ectplan Reinventing Go
vernment'. U i tgangspunten 

daarbij zijn onder ander andere: 
'Laat je leiden door doelen, niet 
door regels en procedures.' En: 
'Richt j e niet alleen op het uit· 
geven van geld, maar ook op het 
verdienen ervan.' Een ambte· 
naar die de boodschap perfect 
oppikt is Karel Baarspul, de 
man die het kasgeld van de pro
vincie beheert. De provincie 
leent sinds eind jaren tachtig al 
regelrnatig 'overtollig' geld uit 
aan instelli ngen; Baarspul wil 
nu een stap verder gaan. Hij stelt 

'Je kan 12 miljoen kwijt' 
Zuid-Holland is niet de enige overheid die een graantje wilde 
meepikken op de commerciële geldmarkt. Uit een artikel in 
NRC Handelsblad blijkt dat onder andere de gemeenten 
Zwolle en Arnhem op dezelfde manier bankieren en dat veel 
meer gemeenten hun reserves risicovol beleggen. Venlo wil 

daar niets van weten. Maar, vertelt-de gemeentelijke geld
beheerder aan NRC, 'tenminste eens per maand hangt een 
geldhandelaar aan de lijn met een schitterende propositie 
'je kan 12 miljoen kwijt aan een dóór en dóór betrouwbaar 

bedrijf' waarvoor de bedenktijd circa drie kwartier is .. .' 
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voor dat de provincie gaat ban
kieren. Dat wil zeggen dat ze 
zelf geld leent en het vervolgens 

tegen een hogere rente weer uit
leent. Dat kan, omdat de provin
cie als overheidsorgaan erg kre
dietwaardig gevonden wordt en 
daardoor goedkoop kan lenen. 
Als enige lid van Gedeputeerde 
Staten stemt Commissaris van 
de Koningin Leemhuis-Stout 
tegen deze constructie en dus 
gaat het bankieren in 1995 van 
start. Maar wel in het grootste 
geniep. De Statenleden krijgen 
er helemaal niets over te horen. 

'Ondeugdelijk, extreem 
riskant, onrechtmatig 

en democratisch 
ontoelaatbaar' 

Juli 1999 Het Algemeen Dag
blad onthult dat de Provincie 
Zuid-Holland wordt meegezo
gen in de ondergang van Ceteco. 
De provincie heeft 47,5 miljoen 
geleend aan het handelshuis en 
kan naar dat geld fluiten. Daar
na volgen de onthullingen el
kaar snel op. Het geheime be
sluit om te gaan bankieren komt 
boven tafel evenals de trucs die 
gebruikt zijn om de çontroleurs 
zand in de ogen te strooi-
en, en het enorme be
drag dat de provincie 
heeft uitstaan aan Ie- · 
ningen: 1.700 mil
joen gulden. 

Oktober 1999. De 
onafhankelijke on
derzoekscommis

Peper het boetekleed aan. Zijn 
ambtenaren zijn 'te goedgelo
vig' geweest. Verder noemt Pe

per de affaire een 'leereffect van 
jewelste'. 

'Geheime 
bedrijfsinformatie en 

gesloten directiekamers 
passen niet in het 
openbaar bestuur' 

Dat is Fenna Vergeer, voorzitter 
van de driekoppige SP-fractie in 
de Zuid-Hollandse Staten, met 
hem eens. 'De vraag is echter of 
de les ook eclit getrokken wordt. 
Natuurlijk, het bankieren is ge
stopt en de financiële controle 
zal fors verbeterd worden. Maar 
het werkelijke probleem zit veel 
dieper. Van Dijk wijst er bij de 
verklaring van de affaire op dat 
het openbaar bestuur steeds 
meer een voorbeeld is gaan ne
men aan het bedrijfsleven. Dat 
is de spijker op zijn kop. Gehei
me bedrijfsinformatie en geslo
ten directiekamers horen bij on
dernemingen die zich druk ma
ken om hun concurrentiepositie. 
In het openbaar bestuur passen 
ze niet. Maar de ontwikkeling 
om de overheid als een bedrijf te 

zien, draai je niet zó 
maar terug. Het spook 
van de geheimzinnig
heid en ongrijpbaar
heid van de onderne-

merscultuur waart nog 
volop op het provincie-

huis.' Volgens 
Vergeer moeten 
Provinciale Staten 

Schoolboeken 

D 
e Tribune is een 
prima blad. Naast 

uitstekende artike
len over onder andere de 
Betuwelijn en Schiphol kom 
ik ook telkens weer artikelen 
tegen over dingen die minder 
in het nieuws zijn, maar die 
mij wel bezighouden. Bij
voorbeeld het artikel over de 
prijs van schoolboeken (Tri
bune september). Mijn man 
is wiskundedocent en weet 
hier dus alles van. Zijn 
school probeert nu een in
ruilsysteem op te zetten voor 
grafische rekenmachines, 
want sommige leerlingen 
gebruiken zo'n ding maar 
één jaar omdat ze daarna 
wiskunde laten vallen! Ik 
ben blij met de SP in het 
algemeen en met de Tribune 
in het bijzonder. Een grote 
pluim voor alle medewerkers! 

Zeist 
Wilma Kluiver 

Voorkruipzorg 

I n het artikel over voor
kruipzorg (Tribune sep
tember) staat wel dat dat 

verkeerd is en natuurlijk is 
dat ook zo. Maar ik mis een 
oproep/ultimatum om ook 
buitenparlementaire en, als 

sie geldleningen 
Zuid-Holland on

Fenna Vergeer weer baas in eigen 
huis worden. 'Er 

er niets ander overblijft, 
militante of gewelddadige 
actie te gaan voeren. Want 
een heleboel mensen zijn 
gedupeerd of zullen dat 
worden door het onrecht
vaardige paarse beleid en 
door de criminele plannen 
van de VVD. Het ANC in 
Zuid-Afrika moest uiteinde
lijk ook een gewapende strijd 
voeren. Laten we ons zoveel 
mogelijk inzetten tegen het 
kapitalisme om in ons aller 
belang een socialistische 
maatschappij te realiseren. 

der leiding van oud-minister 
Van Dijk komt met een mee
dogenloos rapport. Het besluit 
uit 1995 om te gaan bankieren is 
'ondeugdelijk, extreem riskant, 
onrechtmatig en democratisch 
ontoelaatbaar'. In de aanloop 
naar het Statendebat over de 
kwestie trekken de twee gede
puteerden die betrokken waren 
bij het bankiersbesluit en de 
Commissaris van de Koningin 
de onvermijdelijke conclusie: ze 
stappen op. Eén gedeputeerde 
was al in juli afgetreden. In de 
Tweede Kamer trekt minister 

zijn veel meer zaken waarbij de 
gedeputeerden aangeven dat ze 
liever niet op de vingers geke
ken willen worden. Dat moet 
doorbroken worden. Over
heictsbesluiten moeten in alle 
openbaarheid bediscussieerd, 
genomen en gecontroleerd 
worden. Als dat gegarandeerd 
is, wordt het vanzelf moeilijker 
om nog langer het voorbeeld 
van het bedrijfsleven te volgen. 
Als dat het resultaat is van de 
Ceteco-dicussie, dan is die 4 7,5 
miljoen niet helemáál in het 

water gegooid.' • 

Amsterdam 
S.R. van der Velde 
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Privatisering 

I
k wil u als lid vragen 
om redactioneel eens 
krachtig ten strijde te 

trekken tegen de ongebrei
delde privatiseringsgolf in 
ons land. Of het nu kabel
maatschappijen of elektrici
teitsbedrijven zijn; hun door 
gebruikers betaalde vermo
gen wordt verkwanseld aan 
ultra-marktgerichte, veelal 
Amerikaanse monopolisten 
die het uitsluitend te doen is 
om 'shareholder's value'. 
Zoals uit het recente Engel
se treinongeval weer blijkt, 
komen investeringen daarbij 
op de laatste plaats. Staat 
ons dit ook te wachten? Als 
het aan de VVD ligt, is daar 
niets op tegen. Jorritsma 
geeft onze nationale en 
jarenlang opgebouwde be
langen wel heel gemakkelijk 
uit handen. 

NAVO 

Maarheeze 
J. Esmeijer 

D e Troonrede gaf 
aan, dat de NAVO 
de hoeksteen blijft 

van ons veiligheidsbeleid. 
Dat neemt echter niet weg 
de kwaliteit van die hoek
steen en dus de veiligheids
garantie discutabel is. Al
leereerst is door de val van 
de Berlijnse muur het be
staansrecht van de NAVO 
als defensiemacht op losse 
schroeven komen te staan. 
Daarnaast heeft Kosovo 
bewezen dat de rol van 
'Vredesstichter' te hoog 
gegrepen is. Minister De 
Grave zou moeten aansturen 
op een Brede Maatschappe
lijke Discussie (BMD) over 
de vraag of de NAVO anno 
1999 nog wel toekomst 
heeft. 

Zwolle 
Wouter ter Heide 
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jongeren in de SP 

Ik ben: 0 lid van de SP 
0 nog geen lid maar wil wel lid worden. 

Mijn 0\ICfers zijn wel I geen lid. 

Naam 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoon 

E-mail 

ROOD liet zondag 19 
september tijdens een 

openlucht-conferentie het 
doek vallen voor de 

drijf jachten op de Veluwe. 
Omdat de dieren door de jacht 
schuw zijn geworden en er toch 

plaatjes geschoten moesten 
worden, offerden SP-Kamerlid 

Remi Poppeen ROOD-voorzitter 
Sjoerd de Jong zich op om op de 

korrel genomen te worden. 
Na een korte introductie door Sjoerd de Jong 
over de drijf jachten, schetste Rem i Poppe een 

beeld hoe de Veluwe zou kunnen zijn: 'We moeten af 
van de versnippering van de Veluwe, dan kan het één 

groot aaneengesloten stuk gebied wor
den, waar je nog echt kan verdwalen. 

Er mag dan natuurlijk alleen nog 
met de camera geschoten worden.' 

Maar voorlopig wordt er nog wel 
gejaagd. Daarom gaat ROOD als 

de jachtpartijen plaatsvinden, ach-
ter de jagers aan. Sjoerd de Jong: 'De 

openluchtconferentie moet je meer zien 
als de opening van ons jachtseizoen, de 
jacht op de jagers kan weer beginnen.' 

Harry Voss (milieudetective en anti-
jager): 'Door met twin

tig man te komen 
heeft ROOD 

haar tanden~~~=~~~~ zien. Als dan 
de jachten 

beginnen, kan 
je ook flink 

bijten.' 
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DEZE TRIBUNE 

Nog maaréén 
oppositiepartij 

Het is nu elke dag feest op het 

partijbureau in Rotterdam , want de 

nieuwe SP-leden stromen binnen. 

Marga van Broekhoven , coördinator 
van de campagne 'Een nieuwe eeuw, 

een schone lei ', verkondigt de mede

werkers dagelijks nieuwe- en 

steeds hogere- cijfers. 1370 nieu

we aanmeldingen zijn nu binnen. En 

de campagne is nog lang niet aan 

z'n eind. Volgende maand doen we 

ook een beroep op u. Om persoonlijk 

iemand uit uw famili e- of kennissen

hoofdredacteur 

kring bij de SP te 

halen . U krijgt er 

een paar héél bij

zondere hulpjes bij , 

maar daar mag ik 

nu nog niets over 
verklappen . Hou de 

volgende Tribune in 

de gaten! 

De forse groei van de SP is een 

goede zaak voor alle Nederlanders , 

durf ik wel te stellen. Want het ziet 

ernaar uit dat we de 21ste eeuw 

ingaan met nog maar één oppositie

partij ter linkerzijde . Groenlinks wil 

namelijk best regeren met de VVD, 

vi n_dt de NAVO nuttig en ziet een 
beelje tweedeling in de zorg wel 

zitten. Er is dus nog maar één partij 

die zorgt voor tegenspraak en verzet. 

En daarom moeten we heel hard 
blijven werken aan de groei van 

onze SP. 

nieuwsblad van de Socialistische Partij, jaargang 35 nr 

6 Bram Peper ligt onder vuur wegens 

vem1eende foute omgang met 
gemeenschapsgeld in de tijd dat hij 

burgemeester van Rotterdam 

was. Waar of niet, in het hele 

land gaat steeds meer gemeen

telij k geld op aan reisjes en 

feestjes waarvan het maat

schapppelij k nut al even tw ij fel
achtig lijkt als het toezicht erop. De Tri bu

ne maakt een smakelijk rondreisj e. 

14 'De rol van Mona zat me als 

gegoten. Ik hou van mensen, ik 

sta voor ze open,' vertelt L oek 
Kessels. 25 jaar lang beantwoord-

de ze ~ prob leembrieven ' van 

lezeressen in het blad Story, 

totdat ze onaangekondigd aan 

de kant werd gezet. 'Ik weet 

wat de mensen voelen, want 

door wat ikzelf meemaakte 

herken ik mezelf in iedereen.' 

16 
De Hoop Scheffer is bekeerd. 

Melkert aarzelt. En Wöltgens 

wil een parl eme~ta ire enquête. 

Na jarenlang de boventoon gevoerd te 

hebben in Den Haag, zingen de markt

fundamentalisten een toontje lager. Is de 

roep om verdere privatisering daarmee 

echt op zijn retour? Of gaat de uitverkoop 

straks gewoon door? 

(N)G GEEN METER 
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24 In het B rabantse Schijndel 

heeft de PvdA een einde ge

maakt aan de 'rode coalitie' 
met de SP. En dat terwij l het college goed 

functioneerde en de inwoners van 

Schij ndel tevreden waren. De Tribune 

probeert de motieven van de PvdA te 

achterhalen. Dat valt niet mee . . . 

2 6 
'Als j e geld hebt, krijg je nooit 

de doodstraf,' zegt de Ameri

kaanse advocaat Jim Marcus. 
'Kijk naar O.J. Simpson. Die was rijk, had 

een legertje pr ima advocaten. Tegen hem 

werd de doodstraf niet eens geëist. . . ' Mar

cus trok door ons land om 

steun te verwerven voor de 

slachtoffers van het Ame-

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

12 Akt ie 
13 Alles Kids? 

22 Bulletin Board 

23 De woorden uit de mond 

29 Brieven 

30 ROOD 

31 Theo de buurtconciërge 

32 ReclameSpot 
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Zonder mensen 
geen zorg 

S P-Kamerlld Agnes 
Kant heeft bij de 

begroting Volksgezond
heid gepleit voor forse 
Investeringen in de men
sen die in de zorg werken. 
'De zorg zit klem in een 
vicieuze cirkel. De werk
druk moet worden aange
pakt door extra handen, 
maar die handen zijn niet 
te vinden, mede door die 
hoge werkdruk. Als we nu 
niet ingrijpen is er over 
drie jaar een tekort van 
37.000 verpleegkundigen 
en verzorgenden. Dat 
kunnen we niet accepte
ren.' Niet alleen de werk
druk Is een probleem, ook 
de lonen moeten omhoog. 
In een uitzending van het 
TV-programma Nova re
kende Kant voor dat een 
caissière in de super
markt meer verdient dan 
een verpleegkundige. 
'Gezien de ernst van de 
problematiek zou een 
forse verhoging passend 
zijn, bijvoorbeeld 150 
gulden per maand erbij.' 
Andere maatregelen die 
het SP-Kamerlid bepleit 
zijn uitbreiding van de 
opleldingscapaclteit en 
het aantal stage- en leer
werkplaatsen, verbetering 
van de arbeidsomstandig
heden en de kwaliteit van 
de opleidingen en aanvul

lende maatregelen zoals 
goede kinderopvang. 

Het Binnenhof 

Voorkom onnodige 
transportstromen I 

'Maak boetes inkomensafhankelijk' 

Er moet snel invulling gege
ven worden aan het recen

te advies van de Raad voor 
Verkeer en Waterstaat, waarin 
gepleit wordt voor transport
preventie: het voorkomen van 
onnodige goederenstromen. 
Dat betoogde Harry van Bom
mel bij de bespreking van de 
begroting Verkeer en Water
staat. De SP-woordvoerder 
kwam zelf alvast met een ro
yaal voorschot op die invulling. 
Van Bommel wil onder andere 
een herbezinning op de groei
plannen voor de mainports 
Schiphol en Rotterdamse ha
vens, en stimulering van het 
openbaar vervoer door het 
terugdraaien van privatisering 
en marktwerking, snellere 
aanleg van OV-verbindingen bij 
grote nieuwbouwlocaties, te
rugkeer van de conducteur en 
een experiment met gratis OV 
in een middelgrote stad. 

Nederland moet 
het voorbeeld 

van veel andere lan
den volgen en boetes 
Inkomensafhankelijk 
maken. Een voorstel 
hiertoe heeft Jan de 
Wit Ingediend bij de 
behandeling van de 
Justitie-begroting. 

Jan de Wit 

te beginnen. 'De 
voordelen van inko
mensafhankelijke 
boetes zijn overduide
lijk. Het is een recht· 
vaardiger straf, om
dat hij toegespitst is 
op de draagkracht 
van de verdachte. De 

'Rechters leggen steeds va
ker geldboetes op,' aldus de 
Wit. 'Maar een rijke onderne
mer laat een boete door zijn 
bedrijf betalen en merkt er 
niets van, terwijl een boete 
voor een bijstandsmoeder een 
complete ramp betekent.' Tal 
van andere Europese landen 
werken al met inkomensaf
hankelijke boetes. In Neder
land is er in het verleden 
serleus over gepraat, maar 
om vooral technische argu
menten ging het toen niet 
door. Volgens De Wit is er alle 
reden om er nu opnieuw over 

***** 
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geldboete komt daar· 
door bij iedereen even hard 
aan. Er gaat bovendien een 
grotere preventieve werking 
van uit omdat men weet dat 
de straf is afgestemd op de 
economische positie die men 
in de samenleving heeft. ' 

Vasthoudendheid 
Marijnissen 

levert sportclubs 
30 miljoen op 

J an Marijnissen heeft dertig 
miljoen gulden binnenge

haald voor de amateursport
clubs. Het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport voegt dit bedrag toe aan 
de begroting, als compensatie 
voor de ecotaks voor sport
verenigingen. Marijnissen 
stelde het gebrek aan compen
satie voor de sportverenigin
gen opnieuw aan de kaak bij 
de algemene financiële be
schouwingen. Sinds de invoe
ring in 1996 wees de SP-frac
tievoorzitter er al vaker op dat 
non-profitinstellingen onder de 
ecotaks lijden. Huishoudens 
krijgen die gecompenseerd via 
de inkomstenbelasting en 
bedrijven met subsidies om 
energiezuinige investeringen te 
doen. Non-profitinstellingen 
zoals sportverenigingen vielen 
buiten de boot omdat energie· 
zuinige investeringen voor hen 
niet interessant zijn. Staatsse· 
cretaris Vliegenthart van VWS 
heeft nu op aandringen van 
Marijnissen voor een oplos
sing gezorgd. 
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Kabinet vindt geld belangrijker dan Wadden-natuur 

Het kabinet verkwanselt het Wadden
gebled door er gaswinning toe te 

staan,' zegt een boos SP-Kamerlid Rem I 
Poppe. 'De zogenaamde waarborgen die 
de regering verlangt, dat er geen schade 

aan de natuur optreedt, hebben geen 
enkele waarde. Bodemdaling bijvoor
beeld Ijlt altijd na op de feitelijke gas
winning. Het is belachelijk ons grootste 
natuurgebied In gevaar te brengen voor 
kortstondig economisch gewin. Boven
dien gaat het kabinetsbesluit in tegen 
Europese richtlijnen én tegen eerdere 

uitspraken van de Kamer.' Opmerkelijk Is 
ook de lauwe reactie van de PvdA-frac
tie, vindt Poppe. 'In het PvdA-verkle-

Bovendien ... 

1 Heeft staatssecretaris Cohen de 
uitzetting opgeschort van bultenlan
ders van wie de Nederlandse partner 
Is overleden binnen drie jaar na het 
huwelijk. Cohen wacht het Kamerde
bat af over deze kwestie die aange
kaart is door de SP met een actie 
voor de Poolse weduwe Warntjes en 
een zwartboek vol andere schrijnen
de situaties. 
1 Wil Harry van Bommel geen extra 
vluchten op Schiphol voor de toe
schouwers van het EK-voetbal. Die 
moeten maar per trein of touringcar 
komen. 

1 Berichtte het ANP onlangs abu
sievelijk dat de SP voorstander Is 
van een verlengde openstelling van 

de kerncentrale van Borssele. Dat 
was een typefout. Bedoeld werd de 

SGP. 

zingsprogramma worden boringen abso
luut uitgesloten. Maar toch loopt fractie
voorzitter Melkert nu over van begrip 

voor het compromis van Kok, dat borin
gen juist niet uitsluit. De rechte rug is 
weer ver te zoeken.' 
De SP steunde van harte de Greenpeace

actie om de NAM-boorlocatie Lauwers
oog te bezetten uit protest tegen het 
kabinetvoorstel. Op 8 november bezoch

ten SP-milieuspeurder Harry Voss en de 
Friese en Groningse distrlctsvoorzitters 
Hanny Lehmann en Aaltje Kerbof de 
bezetters om hun solidariteit te betui
gen. 

'Houdbaarheidsdatum 
minimawinkels al een eeuw 

verstreken' 

S P-Kamerlid Jan de Wit staat uiterst 
afkeurend tegenover 'minimawinkels' 

zoal s de gemeente Heerlen die wellicht wil 
openen. De bedoeling is dat uitkerings
ontvangers daar producten kunnen kopen 
waarvan de houdbaarheidsdatum bijna 
verstreken is. I n het Duitse Aken, het grote 
voorbeeld voor Heerlen, staan arme men

sen dagel ijks in de rij voor zo' n winkel. 
Volgens De Wit echter is de uiterste houd
baarheidsdatum van de Heerlense 'minima
winkel ' al bij voorbaat met een eeuw over
schreden: 'Dit is echt niet meer van deze 

tijd. Het ini tiatief voor zo'n winkel toont 
opnieuw aan dat het sociaal minimum 
gewoon te laag is. Doe dáár dan wat aan, in 

plaats van arme mensen onnodig te stigma
tiseren en mogelij k ook nog eens met extra 
gezondheidsrisico's op te zadelen.' Ook in 
de gemeenteraad van Heerfen (waar de SP 

de grootste fractie is) heeft de partij direct 

scherp geprotesteerd. 
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MAftiJNISSEN 
Korthals 

kijkt verder 
Volgens mij is minister van Justitie 

Benk Korthals zo 'n klassieke liberaal 
voor wie principes nog iets beteke
nen. Hij gelooft niet dat het strafrecht 

in staat is maatschappelijke proble
men op te lossen (zo wil hij geen wet 
tegen de zwarte handel met toegangs

bewijzen voor voetbalwedstrijden; 
werkt gewoon niet). Hij vindt dat de 
politiek zich bij het maken van wetten 
niet moet laten leiden door de waan 
van de dag (zo wil hij niet ingaan op 

de suggesties van de over elkaar 
heen bu itelende 
fracties die om het 
hardst schreeuwen 
dat er harder moet 
worden opgetreden 
tegen pedoseksue

len). 
Het CDA wil het Jan Marijnissen, 
leger inzetten bij de f ractievoorzitter SP 

Europese kampioen-
schappen voetbal volgend jaar. Ze 
willen de politie voor het EK ook be

voegdheden geven die normaliter 
alleen mogen worden aangewend in 
de strijd tegen de zware criminaliteit. 
Doet het goed in de media, zo 'n plan
netje. Maar Korthals blijft rustig en 
riskeert daarmee volgend jaar een 
hoop kritiek. Dat neemt hij voor lief, 
principes nietwaar? Ik mag dat wel , 

en ik ben het nog met hem eens ook. 
Want de politiek moet zich niet laten 
leiden door de waan van de dag. Ja
renlang schreeuwde men om meer 
cellen. Nu staan er 2000 leeg. Weg
gegooid geld en er is niets opgelost. 
Criminal iteit en de bestrijding ervan is 
iets te ingewikkeld voor makkelijke 
slogans. Hoedt u voor de mannen en 
vrouwen met een te grote mond en te 
weinig echte oplossingen. Hun oppor
tunisme en hun holle leuzen leiden 
ons rechtstreeks naar de politiestaat. 
We moeten begrip hebben voor de 
emoties van slachtoffers , nabestaan

den en andere betrokkenen. Zij heb
ben het recht ongenuanceerd te zijn. 
Politici hebben dat recht niet. Zij moe
ten problemen met verstand aanpak

ken. Benk Korthals begrijpt dat. • 
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Beleggen, relaties onderhouden, een 

vlucht naar New Vork, chique dineren in 

een sterrenrestaurant. Dit is geen 

bladzijde uit de agenda van een captain 

of industry. Nederlandse openbare 

bestuurders hebben er ook steeds 

meer een handje van. Onlangs ontstond 

er de nodige ophef over het luxe 

leventje dat Bram Peper in zijn tijd als 

burgemeester van Rotterdam op deze 

manier geleid zou hebben. Een 

diepgaand onderzoek moet hierover 

duidelijkheid verschaffen. Wat 

vaststaat is dit: in het hele land gaat 

steeds meer gemeenschapsgeld op 

aan zaken waarvan het 

maatschapppelijk nut al even 

twijfelachtig lijkt als het toezicht erop. 

e gemeenschap 
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.. . op kosten van de gemeenschap 
Soms werken ze een beetje op de lach
spieren, de studiereizen van Nederlandse 
gemeente-ambtenaren. Bijvoorbeeld in het 
geval van de Heerlense wethouder die in Mi
laan design en architectuur gaat bestuderen 
en zich daar namens de gemeente afvraagt: 
What 's in it for me ? Of een Goudse delega
tie die in Toronto en New York bekijkt hoe 
zij in haar woonplaats de criminaliteit kan 
bestrijden, terwijl een jaar eerder met het
zelfde doel naar Marokko was afgereisd. En 
wat te zeggen van de Rotterdamse commis
sieleden die in Barcelona fietspaden, ver
keerslichten en lantaarnpalen gingen be
zichtigen? 
Minder lachwekkend wordt het, als je kijkt 
naar wat dergelijke 'studiereizen' de ge
meenschap kosten . Zo kwam een Gronings 
'werklozen-onderzoek' in de VS op zo'n 
4000 gulden, kostte de Goudse 'crirninali
teits-missie' 5000 gulden en bedroeg de re
kening voor de culturele Milaan-reis 6600 
gulden. Per persoon wel te verstaan! Ervan 
uitgaande dat leergierige bestuurders er 
vrijwel nooit alleen op uit trekken (de ge
meente Nijmegen stuurt bijvoorbeeld jaar
lijks vijftig man naar Japan) kunnen de 

kosten per gemeente behoorlijk oplopen. 
Het Rotterdamse SP-raadslid Matthijs 
Spaas beaamt dat. 'In deze stad bedraagt het 
totale budget voor reisjes - werkbezoeken 
heten ze officieel- 750.000 gulden voor vier 
jaar. Er zijn hier ongeveer honderd raads
commissieleden, dus per persoon komt dat 
neer op ongeveer 7500 gulden. Het merk
waardige daarbij is, dat het om zogenaamd 
geoormerkt geld gaat. Ik kreeg laatst een uit
nodiging voor een reis naar Barcelona. Om 
de buitenruimten te bestuderen. Daar zag ik 
echt het nut niet van in, dus ging ik niet mee. 
Ik vroeg of er voor mijn budget geen ander 
doel gevonden kon worden, bijvoorbeeld 
kleine subsidie-aanvragen of zoiets. Het ant
woord was kort maar krachtig: nee. Het geld 
móet dus gewoon op aan reisjes.' 

De provincie-creditcard blijkt 
te worden opgevat als 
een soort persoonlijke 

toegangskaart tot de jetset 

En het blijft niet bij studiereisjes alleen. Tal
loze Nederlandse bestuurders reizen, eten, 
drinken en feesten heel wat af. Op kosten 

De 'reis- en 
declaratiecultuur' 

is over heel 
bestuurlijk 
Nederland 

uitgewaaierd 

van de gemeenschap. Recente ontwikkelin· 
gen hebben dat declaratie- en reisgedrag 
hernieuwd in de belangstelling gebracht. De 
ophef over de 'graaien en wegwezen'-men
taliteit onder europarlementariërs was nog 
maar net verstomd, of Nieuwe Revu-journa
list Bert Voskuil trok - naar aanleiding van 
een NOVA-uitzending - een beerput open 
over de exorbitante declaraties van een 
aantal Commissarissen der Koningin en 
Gedeputeerden. Velen blijken de provincie
creditcard op te vatten als een soort persoon
lijke toegangskaart tot de jetset, want een
maal in het bezit van die creditcard worden 
er tienduizenden guldens uitgegeven aan 
bijvoorbeeld peperdure etentjes en snuiste· 
rijen uit de souvenirshop van Schiphol. Vos· 
kuil ontdekte zelfs dat er benzinebonnen in· 
gediend werden, terwijl de heren en dames 
een dienstauto met chauffeur ter beschik· 
king hadden. Schijnbaar móet ook hier hel 
geld op, want er vindt geen enkele controle 
plaats op dit soort uitgaven. Er is weliswaar 
een uit Statenleden bestaande rekeningcom
rnissie, maar deze kan volgens het Limburg· 
se SP-Statenlid Peter van Zutphen alleen hel 
totaalbudget aannemen of verwerpen. Een· 
maal goedgekeurd is elke aanwending van 
het budget gelegitimeerd. Van Zutphen: 'Hel 
probleem is ook, dat dergelijke uitgaven in 
de jaarrekeningen niet specifiek maar sa· 
menvattend opgesomd worden. Gemeenten 
en provincies kunnen er heel creatief mee 
omgaan.' 

Wat de Tribune al In 1995 
onthulde, brengt vier jaar 

later een nieuwe lawine aan 
schokkende geruchten op gang 

Van Zutphen geeft een voorbeeld. 'Stel dal 
een gedeputeerde een bezoek brengt aan een 
wegenbouwproject en onderweg in een 
driesterrenrestaurant gaat dineren. De kos
ten van dat etentje kunnen dan onder de 
rubriek representatiekosten geboekt wor· 
den, maar met hetzelfde gemak worden 
weggeschreven onder onderhoud wegen. 
Dan wordt het voor zo'n rekeningcommissie 
natuurlijk heel moeilijk. Juist die informatie 
zou openbaar moeten zijn, maar er wordt ge· 
woon niet gecontroleerd. Een controle-amb-
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tenaar in Heerlen zei me laatst: We gaan er
van uit dat het allemaal wel klopt.' 
Al in april 1995 sloeg de Tribune alarm over 
'wat we de komende jaren van onze bestuur
ders kunnen verwachten', vooral als in het 
kader van de warme paarse samenwerking 
de onderlinge controle verdwijnt. Ons blad 
beschreef de ongeremde reis- en ritsel-lust 
van de toenmalige Rotterdamse burgemees
ter Bram Peper (PvdA) en zijn partner Nee
tie Kroes (VVD). Een uitzending van Radio 
Rijnmond in september dit jaar zorgde er
voor dat de misstanden op het Rotterdamse 
stadhuis wederom het nieuws haalden. Het 
prograrnn1a bracht een (nieuwe) lawine op 
gang van berichten over reizen naar vreem
de verten, buitensporige onkostennota's, 
massief drankmisbruik tot aan regelrechte 
diefstal, corruptie en bedreiging op het stad
huis in de havenstad. Resultaten van een eer
der onderzoek naar deze kwalijke praktijken 
zouden bewust onder de pet zijn gehouden. 
De Rotterdamse SP maakte zich, bij monde 
van fractievoorzitter Chris van Heumen, 
meteen sterk voor een algehele opening van 
zaken over de afgelopen tien jaar. Ook SP
Kamerlid Agnes Kant vroeg minister Peper 
van Binnenlandse Zaken al tweemaal om 
opheldering en eiste een onafhankelijk on
derzoek naar de gebeurtenissen op het stad
huis in de Maasstad. Dat laatste maakt de 
kwestie extra brisant, omdat Peper - als mi-

Bram Peper was al vele jaren burgemeester van Rotterdam, toen hij eind '94 
eindelijk een hulsje trof dat hem (en partner Neelle Kroes) welleuk leek als 
ambtswoning. Kosten van de monumentale witte villa In het Museumpark: 
tweeëneenhalf miljoen. Of de gemeente maar even wou schokken en of dat In 
alle stilte kon gebeuren. Heftige stampel van de SP - In en bulten de raad -
bracht de zaak In opspraak en deed Peper ten slotte afzien van de aankoop. 

nister van BZ verantwoordelijk voor bewa
king van de integriteit bij de overheid - zelf 
centraal staat in de beschuldigingen. De 
Rotterdamse ex-wethouder Nel van der Pol 
hekelde in een artikel in het Rotterdams 
Dagblad de declaratiecultuur en de vriend
jespolitiek die onder Peper heersten. Ter il
lustratie vertelde ze, dat ze van Peper privé
kosten gemaakt tijdens een gemeentereisje 
naar Hongkong moest declareren. 'Want,' zo 
brieste een woedende Peper haar toe; 'an
ders verpest je het voor de anderen.' (Opval
lend dat Van der Pol nu met verve over het 
voorval praat, terwijl ze het tegenover de 
Tribune in '95 slechts schoorvoetend wilde 
bevestigen.) Overigens is volgens Van der 
Pol de verziekte stadhuiscultuur van nu het 
gevolg van 'de PvdA-dominantie die in de 
jaren zeventig en tachtig bestond' . 
Een topambtenaar drukte het recentelijk in 
Nieuwe Revu zo uit: 'Er heerste een cultuur 
dat, eenmaal onderweg, alles op kosten van 
de gemeente was.' Het onaerzoek naar het 
reilen en zeilen van Peper c.s. werd eind vo
rige maand ingesteld en wordt begin vol-
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gend jaar naar buiten gebracht. Een extern 
accountantsbureau zal het, onder regie van 
de uit gemeenteraadsleden bestaande Com
missie, Onderzoek van de Rekening (COR) 
uitvoeren. 

Overal ter wereld kan blijkbaar 
gezien en geleerd worden hoe het 
hier in Nederland voortaan moet 

Sinds het verhaal in de Tribune uit 1995 is 
duidelijk geworden wat we daadwerkelijk 
van onze bestuurders konden verwachten. 
De 'reis- en declaratiecultuur' waaierde uit 
over heel bestuurlijk Nederland. Er wordt 
gedeclareerd dat het een lieve lust is. En ge
reisd ook. Brazilië, Verenigde Staten, Indo
nesië, Japan; overal ter wereld kan blijkbaar 
gezien en geleerd worden hoe het hier in 
Nederland voortaan moet. 
Toen afgelopen zomer bekend werd dat bur
gemeester Boone van Gouda met een drietal 
begeleiders een studiereis naar New York en 
Toronto ondernam om aldaar de criminali
teitsbestrijding te bestuderen, startte de 
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... op kosten van de gemeenschap 
plaatselijke SP een actie, waarin de Goudse 
bevolking opgeroepen werd haar mening te 
geven over de misdaadaanpak 'Een écht 
preventief beleid ontwikkel je samen met de 
bewoners en niet aan de overkant van de 
oceaan,' was daarbij het motto, dat samen
vattend gebundeld werd in een boekje. In
middels is de delegatie weer terug en heeft 
men 'veel' geleerd over het thema. 'Het is 
heel belangrijk dat we geweest zijn,' meldde 
burgemeester Boone enthousiast. Volgens 
hem moet Gouda nu aansturen op een mix 
van het 'meteen-meppen-beleid' in New 
York en de 'voorkomen is beter dan gene
zen-aanpak' in Toronto. 
'Moet je daarvoor nu met vier man naar de 
andere kant van de wereld?' vraagt Agnes 
Dielemans van de Goudse SP zich af. 'Ge
gevens over criminaliteit daarginds kun je 
volgens mij ook nog wel op Internet vinden. 
Als die informatie überhaupt al nodig is. 
Maar Boone zei ook, dat hij het belangrijk 
vond om goede contacten met New York te 
houden. Wat een verbeelding! Net alsof de 
burgemeester van New York op onze burge
meester zit te wachten. Ik bedoel, wat stelt 
Gouda nou voor vergeleken bij New York? 
Het resultaat van die reis voor de inwoners 
van Gouda is wat mij betreft nul-komma
nul.' 
Een 'interessant' studie-resultaat werd even
eens behaald door een dertienkoppige dele
gatie van de gemeente Groningen. Ook deze 
bestuurders reisden naar Amerika en kwa
men terug met de open-deurconclusie dat 
het 'heel belangrijk is om werklozen aan een 
baan te helpen'. En welke wereldschokken
de ontdekking deed burgemeester Bosma 
van het Friese Lemmer in de Amerikaanse 
metropool? Dat je meer effect sorteert door 
'het rijden zonder achterlicht van de jeugd 
aan te pakken, dan je te richten op grote cri
minaliteit'. 

Bestuurders vinden vragen over 
hun tripjes en declaraties lastig 
en goedkope stemmingmakerij 

De resultaten, inzichten en conclusies uit de 
buitenlandse reizen zijn dus niet altijd om 
over naar huis te schrijven. Meestal ver
schijnt er wel een reisverslagje, een notitie 
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of een krantenartikeltje van de kant van de 
gemeente, maar daar houdt de berichtgeving 
over deze missies wel mee op. Bestuurders 
vinden vragen over hun tripjes en declara
ties dan ook maar lastig. Agnes Dielemans 
van de SP in Gouda: 'Burgemeester Boone 
weigert zowel ons als de pers de totaalprijs 
van zijn bezoek aan Amerika te noemen. Tij
dens een raadsvergadering kaartten wij die 
reis aan. We kunnen hier niet te lang over 
uitweiden, zei hij geïrriteerd. We werden 
weggestuurd en het boekje met reacties van 
de bevolking hebben we niet eens meer kun
nen aanbieden.' In Heerlen bestempelde een 
wethouder kritische SP-vragen over reizen 
en declaraties als 'goedkope stemmingma
kerij' . En burgemeester D'Hondt van Nij
megen liet journalist Bert Voskuil weten, dat 
'iemand die vraagtekens bij deze reizen zet, 
niets van de moderne tijd snapt'. 
De moderne tijd eist blijkbaar openbare be
stuurders die de hele wereld rondreizen en 
het zowel in den vreemde als thuis breeduit 
laten hangen. De moderne bestuurder is 
daarbij tevens gebaat bij 'team- en netwerk
building', want die woorden duiken volgens 
SP-raadslid Matthijs Spaas in de wandel-

gangen regelmatig op als reisjes onderwerp 
van gesprek zijn. Spaas: 'In Rotterdam vin
den ze teambuilding erg belangrijk om op 
reis te gaan. Het reizen naar plaatsen waar 
nog niemand van ons geweest is en het ge
zellig samenzijn worden dan genoemd. 
Nou, Nederland heeft 500 gemeenten, zou
den ze die allemaal al gezien hebben?' 

'Schijnbaar krijgen ze 
een kick als ze je en jou mogen 
zeggen tegen de grote jongens 

van het bedrijfsleven' 

In het woordje 'netwerk-building' kan vol
gens Riet de Wit van de Heerlense SP een 
uiterst bedenkelijk iets schuilgaan. 'In Heer
len worden reisjes in select gezelschap geor
ganiseerd door onder meer een projectont
wikkelaar waar de gemeente veel zaken mee 
doet. De wethouders zijn apetrots als ze 
meemogen. En om de schijn van belangen
verstrengellng - heel gevoelig in Limburg
te vermijden worden die reisjes wél door de 
gemeente betaald. Kijk, dat is natuurlljk een 
heel kwalijke ontwikkeling. Niet alleen van
wege het geld, maar ook vanwege het feit 
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datertijdens zo'n besloten reisje veel te veel 
bedisseld wordt wat in het openbaar bespro
ken zou moeten worden. En dat gebeurt niet 
alleen in Heerlen. Ook in andere gemeenten 
is dit een trend. Dit soort dingen horen in 
bedrijven thuis en niet het openbaar bestuur, 
dat onafhankelijk van het bedrijfsleven moet 
zijn.' 
'Ik vind het belachelijk als ik een burge
meester of een wethouder hoor zeggen, dat 
netwerk-building ook een reismotief is,' zegt 
Peter van Zutphen. Dan denk ik: 'Oh, dáár 
gaat het dus om.' Schijnbaar krijgen ze een 
kick als ze je en jou mogen zeggen tegen de 
grote jongens van het bedrijfsleven.' 

Waarom zou een 
dagvergoeding van dertig 

gulden voor burgemeesters en 
wethouders niet genoeg zijn? 

Mogen bestuurders dan helemaal niet rei
zen? Riet de Wit: 'Jawel, maar de gemeen
chap moet erbij gebaat zijn. Als je te maken 

hebt met ernstige drugsproblemen, dan zou 
je bijvoorbeeld een interessant project om 
drugsverslaafden te helpen kunnen gaan be
kijken. Maar het is natuurlijk van de gekke 
als een burgemeester van een plaats met 
tienduizend inwoners uitgerekend in San 
Francisco de criminaliteitsbestrijding gaat 
bestuderen. Ook hoeft geen enkele Neder
landse wethouder het land uit om werkgele
genheidsprojecten te bekijken. Want dat 
soort dingen zijn gebonden aan de specifie
ke situatie per land of zelfs per regio.' 
En die declaraties dan? 'Natuurlijk hoeven 
bestuurders niet te verhongeren als ze on
derweg zijn,' zegt Peter van Zutphen. 'Maar 
moeten ze dan uitgebreid dineren in een 
drie- of viersterrenrestaurant? Het ambtena
renreglement stelt een dagvergoeding van 
dertig gulden per man beschikbaar. Waarom 
zou dat voor burgemeesters en wethouders 
dan niet voldoende zijn? Ze verdienen ge
noeg, dus wat ze extra willen kunnen ze best 
uit eigen zak betalen.' 
Riet de Wit: 'Steeds meer Nederlandse ge
meenten denken dat ze op dezelfde voet 
moeten leven als topmensen uit het bedrijfs
leven. Het is de cultuur van de markt en de 
bedrijven, kijk maar eens naar die netwerk-

Waar geldmisbruik 
toe kan leiden 

Burgemeester Spahr Is een dure post voor de gemeente Middelburg. In 

totaal kostte hiJ zo'n . 1 • • • 1 binnen tweeënhalf jaar. Opgemaakt 

aan hotelkosten, taxiritten en buitenlandse reizen. Ook kon de gemeente 

de kosten van zijn verhulzing (ruim · 1 ) en zQn zakenlun

ches en -diners (dik U.!Jll.:..l.:.l<~..l.l.l 

'Teambuilding• mag wat kosten. Vorig jaar toog de gemeenteraad van 

Hengelo naar Londen om tot betere onderlinge samenwerking te komen. 

excursie: een enorme ruzie binnen de WO-fractie. Oorzaak: handtasteliJk

heden en drankmisbruik. 

Het Heerlense gemeentebestuur let ook op de kleintjes. In 1998 wer

den er tiJdens een diner vier flessen Chablis (290 gulden) en twee flessen 

Broullly (90 gulden) gedronken. Dat weerhield een wethouder er echter 

niet van om wat later een In de trein genoten 1 • 1 • en een ~ii-Molo;u!........,. 

te declareren. ZIJn collega leverde zelfs een bonnetje In voor een .......,"'"""'"" .... 
Afscheid Is Immer moeiiQk. Dat merkte de provincie Gelderland toen 

Commissaris van de Koningin Jan Terlouw In 1996 afscheid nam. De fe• 

tlvltelten kostten In totaal ruim · · 

receptie en het aansluitende feest voor de ambtenaren waren alleen al 

goed voor . · 1 1 1 : 1 • • Het afscheidsdiner met de Gelderse burge

meesters kostte 'slechts' Efj~~~rn!l[m!D 

Wat van ver komt Is lekker. Burgemeester Knip van Emmeloord bezocht 

Oklahoma om te gaan kljken hoe daar terrorisme- en rampenbestrijding 

geregeld ziJn. HIJ leerde er dat Joede communieatle heel belangriJk Is. 

Toch verklaarde Knip de rampenbestrijding In Emmeloord niet te gaan 
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building. Overheidsdienaren trekken de 
schoenen aan van topmanagers, terwijl ze 
zich ten dienste van de gemeenschap zouden 
moeten stellen. Openbare bestuurders zou
den zich het keurigst moeten gedragen van 
iedereen. Iedere schijn van zelfbevoordeling 
moeten ze wegnemen. Wat het bedrijfsleven 
in die dingen doet, moet het zelf weten. Daar 
zit trouwens ook aanzienlijk meer geld dan 
bij de gemeenten. Er zijn in Heerlen en in 
heel veel andere gemeenten tekorten waar 

het geld beter besteed kan worden. Bijvoor
beeld in de zorgvoorzieningen. Er moet een 
einde komen aan de dikdoenerij onder be
stuurders. Want de gemeenschap kan dat ge
woon niet langer opbrengen.' 
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Openbare bestuurders die zich de normen en 
waarden van het bedrijfsleven willen aan
meten: wie het Zuid-Hollands beleggings
fiasco rondom Ceteco kent, houdt zijn hart 
vast voor de toekomst. .. e 
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GEDEPUTEERDE BOEL

HOUWER heeft zich gevoe
lig getoond voor de onvrede 
bij de Roosendaalse SP 

over de dienstregeling van 
de stadsbussen. De SP 
verzamelde handtekenin

gen tegen de nieuwe 
dienstregeling. Boelhouwer 
zag wel wat in het SP-stand
punt en beloofde met ge
meente en busmaatschap
pij te gaan praten. 

DE RODE OS, een tweejaar
lijkse prijs die door de SP in 

Oss wordt uitgereikt, is 
ditmaal gewonnen door de 
Osse afdeling van de Raad 
van Kerken en het bestuur 
van de Grote Moskee. SP
wethouder Jules lding roem

de hun 'constructieve bij
drage tot meer tolerantie in 
de samenleving via de 
interreligieuze viering van 
christenen en moslims.' 

GRATIS KAARTJES voor een 
Mozart-opera vindt het 
Noordbrabantse Statenl id 
Susan de Boer ongepast. Zij 

weigerde de kaartjes, om
dat Statenleden volgens 
haar beter iets kunnen doen 
aan de culturele tweedel ing. 
'Er zijn genoeg mensen die 
graag naar de oper'a willen , 

maar het niet kunnen beta
len . Geef hen dan die kaart
jes,' aldus De Boer. 

EEN VERKEERSLICHT van 
karton, neergezet door SP
actievoerders in de raads
zaal, kon de burgemeester 
van Landgraaf niet waarde

ren. Hij overweegt aangifte 
bij de poltitie te doen we

gens ordeverstoring. In het 
verkeerslicht zaten handte
keningen die SP'ers verza

meld hadden op een ge
vaarlijk kruispunt. De door 
de gemeente beloofde 
verkeerslichten kwamen er 

nooit. 
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Zuivere koffie geëist van Shell 
in plaats van 'bakkie Troost' 

S heli moet meebetalen 
aan de sanering van de 

voormalige Stort van Troost. 

Dat heeft de SP samen met 
Stichting Natuur en Milieu, 
Greenpeace en de Zuid-Hol

landse Milieufederatie laten 
weten aan de hoofddirectie 
van de ollemultlnatlonal. Het 
verzoek werd kracht bijgezet 

door een 'smaaktest' voor 
het personeel van het Shell
hoofdkantoor In Den Haag. 
Dat kon kiezen uit een 'bak
kie Troost' of een 'bakkie 

zuivere koffie'. Het bakkie 
Troost was getrokken van het 
grondwater rond de stort. 
ledereen die liever een bak
kie zuivere koffie nam, moest 
beloven er bij zijn directie op 

aan te dringen de stort te 
saneren. 
De Stort van Troost ligt zulde
lijk van Dordrecht In het Na

tionaal Park De Blesbosch. 
Shell heeft hier tussen 1965 

en 1985 mlnstens 115.000 
ton oliehoudende grond en 

katalysator-afval laten stor
ten door de onderaannemer 
Troost. Daarnaast stortten 

ook de chemische bedrijven 
Cindu Uithoorn en Du Pont uit 
Dordrecht afval op de stort. 
Sindsdien lekt het chemisch 
afval weg naar het grond
water van een van de laatste 
grote natuurgebleden die ons 
land rijk is. De saneringskos

ten bedragen mlnstens 80 
miljoen gulden. Een bedrag 
dat Troost, als klein zetbaas
je, nooit kan opbrengen. De 

actievoerders wijzen erop dat 
Shell zich tegenwoordig profl
Ieert als maatschappelijk 

verantwoord ondernemer. Zij 
vragen het bedrijf dat niet te 

laten bij mooie woorden, 
maar de portemonnee te 
trekken voor de sanering van 

de Stort van Troost. 'Gebeurt 
dat niet,' zo waarschuwden 

de demonstranten de olie
maatschappij , 'dan zijn wij 

genoodzaakt de zaak met uw 
klanten te gaan bespreken. ' 
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Sluiting raadszaal 
tegen bezuinigen op 

gehandicapten 

Dat was balen voor de Zeis
ter raadsleden. Op 25 

oktober troffen ze de raadszaal 
met een stevige ketting afge
sloten. Voordat ze naar binnen 
konden, moesten ze eerst de 
argumenten aanhoren van het 
Gehandicaptenplatform en het 
SP-actiecomité 'Welzijn en 
Zorg' . Die zijn laaiend over 
bezuinigingsplannen op het 
WVG-gehandicaptenvervoer. 
Zeist heeft in het verleden 
miljoenen uit de WVG-pot 
overgeheveld naar de algeme
ne middelen. Nu men echter 
tekort komt op de gehandicap
tenvoorzieningen, gaat het mes 
erin. De gemeente wi l ruim 
een mi ljoen per jaar bezuini
gen door het vervoer voor 
gehandicapten te beperken tot 
een aantal kilometers met de 
regiotaxi . Tot nu toe kregen de 
gehandicapten een financiële 
vergoeding en konden ze zelf 
hun vervoer regelen. De raads
leden luisterden aandachtig en 
namen 1000 protesthandteke
ningen in ontvangst. Maar ze 
wezen een SP-voorstel af om 
het tekort te dekken uit de 
algemene middelen. 

te 

I :, 
mep 
en~ 

hetj 

kwal 
gul do 
hoor 

ware 
en w 
temt 
was 
vordt 
men! 
het s 
schrl 
de bf 
dag, 
tlent; 

diens 

beldE 
alles 
blnne 

betal 
staar 

hun il 
de an 
gem I! 
lnmld 
bezw; 

1 

M 
lieude 
den m 
natuw 
indust 
ken. C 
gevoe1 
ties. Ir 
werd c 
de SP. 
waard 
spreidt 
Hout g 
Schied 
sie haa 
van de 
gebied 
der de , 
zich ve 
SP' ers 
pe. SP
trok de 
oprukkJ 



tal 
1 op 
1 
I 

Zeis-

P 
Is zaal 
ige
ll'lnen 
;de 
1 het 
lil het 
en 
ver 

~et 

roer. 

n 
ot 
~me

lter 
iicap
!t mes 

im 

l!ni-
~n tot 
1t de 
~en de 
; iële 

:zelf 
1raads
ltig en 
teke
ar ze 
lfom 

~e 

om 
loS 

Snelsucces 
terugvorderactie In 

Amsterdam 

I n Amsterdamse betalen 
alleenstaanden de volle 

mep aan afvalstoffenheffing 
en waterrechten, en krijgen ze 
het jaar erop, In het tweede 
kwartaal, gemiddeld zo'n 200 
gulden terug. Tenminste, zo 
hoort het te gaan. Dit jaar 
waren er 'computerproblemen' 
en was het geld er eind sep
tember nog niet. Voor de SP 
was dat reden om een terug
vorderactie te starten, waarbiJ 
mensen geholpen werden biJ 
het schrijven van een bezwaar
schrift tegen het uitblijven van 
de betaling. De eerste actie
dag, 22 september, belden al 
tientallen mensen. Ook de 
dienst Gemeentebelastingen 
belde en die beloofde alles op 
alles te zetten om het geld 
binnen twee weken uit te 
betalen. De meeste alleen
staanden hebben Inmiddels 
hun geld ontvangen. En voor 
de anderen, die de computer 
gemist heeft, hebben SP'ers 
Inmiddels een fors aantal 
bezwaarschriften geschreven. 

Trek de groene 
grens 

Met de campagne Trek de 
groene grens heeft Mi

lieudefensie de strijd aangebon
den met de opoffering van 
natuur en landschap aan wegen, 
industrieterreinen en woonwij
ken. Op 24 oktober werd actie 
gevoerd op 32 bedreigde loca
ties . In verschillende plaatsen 
werd de actie ondersteund door 
de SP. Bijvoorbeeld in Gouda 
waar de SP de oproep ver
spreidde 'Maak van het Goudse 
Hout geen brandhout'. In 
Schiedam richtte Milieudefen
sie haar protest tegen de aanleg 
van de A4-Noord door natuur
gebied Midden-Delfland. On
der de demonstranten bevonden 
zich verschillende Schiedamse 
SP' ers en Kamerlid Remi Pop
pe. SP-Statenlid René Roovers 
trok de groene grens tegen de 
oprukkende Moerdijk-industrie. 

250.000 Kranten 
hetland in 

'We wonen in een van de 
rijkste landen van de wereld en 
de economie bloeit als nooit 
tevoren. Dan moeten we het 
toch eens kunnen worden dat 
het onaanvaardbaar is het 
nieuwe millennium in 
te gaan met een twee
deling onder de kinde
ren!' zegt SP-Kamerlid 
Agnes Kant in de Alles 
Kids?-krant, die dezer 
dagen in een oplage 
van 250.000 verspreid 
wordt. Het kleurrijke 
blad maakt duidelijk 
dat het de SP ernst is 
met de aanpak van 
achterstelling onder 
kinderen. De krant beschrijft 
ook de vele initiatieven die al 
genomen zijn om politieke 
veranderingen te bewerkstelli
gen, én activiteiten om kinde
ren te bieden wat ze tot dan toe 
node misten, op terreinen als 
sport, cultuur en vakantie
vermaak. De lezer wordt op
geroepen te reageren, onder 
meer door zelf aan te geven 
welke zaken aangepakt moe
ten worden om alle kinderen 
een gelijke kans op een goede 
toekomst te geven. 

Het bruist van de 
initiatieven 

Afgevaardigden van tientallen 
SP-afdelingen kwamen eind 
september bijeen om hun 
mogelijkheden te bespreken 
om de Alles Kids?-campagne 
lokaal handen en voeten te 
geven. De Tribune berichtte al 
eerder van vele vakantie-, 
sport- en spelactiviteiten die in 
de zomermaanden georgani
seerd werden. De afdelingen 
hebben inmiddels een grote 

verlanglijst van zaken waar
voor ze aan de slag willen: 
jeugdhonken, kinderboerderij
en, foto-, opstel- en tekenwed
strijden, betere toegankelijk
heid van bibliotheken, zwem
baden, culturele activiteiten, 
enz. Wordt dus vervolgd. 

In Valkenswaard namen 
meer dan 200 kinderen deel 
aan de multiculturele SPeel
dag. 

i i toch die 
vrouw di zo dag 

het vlees komt 
nijd en?' 

'Wie is toch die vrouw die 
zondags het vlees snijdt?' 
vroeg de folder die SP' ers en 
bijstandsmoeders uitdeelden 
bij de Sociale Conferentie op 
14 oktober in Hilversum. Met 
de actie werd geprotesteerd 
tegen de plannen van staats
secretaris Verstand om ook 
alleenstaande ouders met hele 
kleine kinderen een sollicita
tieplicht op te leggen. In 'Al
les Kids' trekt de SP juist een 
andere conclusie: afzwakken 
van de sollicitatieplicht, zodat 
ouders een vrijere keuze kun
nen maken om zelf hun kin
deren op te voeden. Tijdens 
het kamerdebat over de plan
nen van Verstand drong Jan 
de Wit er dan ook op aan de 

TRIBUNE 11 19 NOVEMBER 1999 

sollicitatieplicht pas te laten 
gelden als hetjongste kind 16 
is. Dat voorstel haalde het 
niet. Maar de aanscherping 
die de staatssecretaris bepleit
te, werd ook afgewezen. 

Schoolzwemmen 
moet! 

Schoolzwemmen moet 
weer verplicht in het 
lespakket, zegt het Plan 
van de Jeugd dat de SP 
in september presen
teerde, bij de start van 
Alles Kids?. Twee op 
de tien kinderen verla
ten immers zonder B
diploma de basisschool. 
Op 'zwarte' scholen is 
dat zelfs meer dan de 

helft. Dat is onaanvaardbaar 
in een waterrijk land als het 
onze, vindt de SP. 
Agnes Kant heeft bij de be
grotingsbehandelingen in de 
Kamer opnieuw gepleit voor 
verplichte herinvoering van 
het vak. Daarbij kreeg ze 
verrassend veel steun. Onder
tussen pakt de SP ook plaatse
lijk de kwestie aan. Zo deed 
de partij in Maastricht een 
enquête onder de basisscho
len. Daarbij gaf 57 procent 
aan dat schoolzwemmen nfet 
meer in het lesprogramma zit. 
Op de vraag of het vak weer 
ingevoerd moet worden, 
antwoordde meer dan 85 
procent van de scholen be
vestigend. Een steun in de 
rug voor de SP-raadsfractie, 
die het bij de bespreking van 
de plaatselijke sportnota 
opneemt tegen wethouder 
Dirksen, die beweerde dat er 
op de basisscholen geen 
draagvlak zou zijn voor her
invoering van het school
zwemmen. 
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'De behoefte aan probleemrubrieken zal in de 

toekomst alleen maar stijgen,' voorspelt Mona, 

alias Loek Kessels. Vele duizenden Story-leze· 

ressen die in de knoop zaten vroegen haar 

vijfentwintig jaar lang om raad. Waarom? 'Ik 

weet wat de mensen voelen, want door wat ik· 

zelf meemaakte herken ik mezelf in iedereen.' 

Mona over feminisme, RIAGG's, eenzaamheid, 

successtory's, Internet en Jerry Springer. 

het best gelezen werd van het hele blad. Het is 
ook nooit zo geweest, dat ik minder brieven 
kreeg. Integendeel zelfs. In eerste instantie 
was ik kwaad en teleurgesteld dat ik zo plot
seling moest stoppen. Maar al snel dacht ik: 
nou ja, als iemand mij niet recht in de ogen 
duift te kijken, dan moet ik daar gewoon bo
ven staan. Het gekke is wel, dat Story het 
eerst een half jaar zonder een probleem
rubriek deed en daar inmiddels op teruggeko
men is. Want nu vult Tineke de Nooij diezelf
de rubriek. Maar goed, ik heb het van me af 
gezet en ik heb iets gedaan wat ik allang had 
willen doen: een detective schrijven. 
Eigenlijk zaten 'Mona' en 'Story' op twee to
taal verschillende trajecten. Er is mij wel eens 
gevraagd: Mona, waarom sta je in een rod· 
de/blad? Jij helpt mensen en Story maakt ze 
af! ' Ik heb me binnen dat blad inderdaad 

Loek Kessels 

'Lie 
'Vereenzaming is de kanker 

in ieders ziel' 
Loek Kessels (67) was vijfentwintig 
jaar lang de persoon achter 'Lieve 
Mona', de probleemrubriek uit het 
weekblad Story. Haar brievenpagina's 
waren de meest gelezen bladzijden 
van het roddelblad. Om onduidelijke 
redenen werd ze door Story In maart 
van dit jaar bedankt. Verder schreef 
ze korte verhalen, romans en was ze 
copywriter voor onder meer V&D. 
Binnenkort ligt haar vierde boek In de 
winkels; een lijvige detectiveroman 
die ze binnen een maand schreef. 

14 

Waarom ik moest ophou
den met 'Lieve Mona' heb 
ik nooit begrepen. Een ge
sprek is er niet geweest. In 

de kranten las ik, dat mijn hoofdredacteur had 
gezegd dat een probleemrubriek niet meer 
van deze tijd was. Zelf wist ik niks, ik kreeg 
alleen maar een fax thuis, dat was alles. Mge
lopen uit. Op twee maanden na had ik het 
vijfentwintig jaar gedaan. Misschien hebben 
bepaalde personen bij Story zich bedreigd 
gevoeld door de populariteit van de Mona
pagina's of zoiets, ik weet het echt niet. En
quêtes hebben uitgewezen dat mijn rubriek 
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soms een eiland gevoeld, ja. Maar Story had 
in haar goede tijd een oplage van 700.000 
exemplaren; de mensen beréikten mij · via 
Story. Zo'n twee- tot driehonderd brieven 
kwamen er wekelijks binnen. Ik heb ze al die 
tijd allemaal beantwoord en een paar ervan 
werden dan in Story geplaatst. Ik heb het al· 
tijd met veel plezier gedaan en ik zou zo weer 
opnieuw willen beginnen. Want die rol van 
Mona zat me als gegoten. Ik hou van mensen, 
ik sta voor ze open, heb belangstelling voor 
ze. Ik realiseer me heel goed dat ik bijna al 
hun problemen ook zelf heb gehad of had 
kunnen hebben. Ik herken mezelf in praktisch 
iedereen. Dat is denk ik wel het geheim van 
het succes van Mona: je helpt niemand door 
de gevolgen van het probleem op te lossen, 
maar door te kijken naar waar het probleem 
vandaan komt. Ja kijk, ik ga niet sleutelen aan 
mensen die op het punt staan om zelfmoord te 
plegen. Die stuur ik naar het RIAGG. Maar 
ja, dan komen ze terug met de mededeling dat 
ze geweest zijn en dat ze nu op de wachtlijst 
staan. Daar schieten ze niets mee op. 
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Door de jaren heen heb ik ontzettend veel ge
leerd. Zowel als Mona als privé, maar ook als 
romanschrijfster. Zo'n vijftien tot twintigjaar 
geleden was het bijvoorbeeld echt een 'vrou
wentijd'. Met die vrouwenbeweging en zo. 
Kijk, ik zou geen vrouw zijn als ik het femi
nistische standpunt niet zou onderschrijven. 
Het feminisme móest er zijn; het is nodig ge
weest dat vrouwen gingen optreden, omdat er 
anders niet naar hen werd geluisterd. Maar je 
moet het ook niet zo ver gaan drijven dat je je 
er antipathie mee op je hals gaat halen, vind 
ik. Er was in die tijd een groep vrouwen die 
riep, dat vrouwen alles beter konden dan 
mannen en dat ze gewoon hun koffer moesten 
pakken als het ze thuis niet beviel. 'Laat je 
niet koeioneren door je kerel ' was het motto. 
Daar kreeg ik heel veel brieven over. Maar 
door mijn eigen huwelijk, dat niet zo goed 
gelopen is, heb ik geleerd dat het allemaal 
aankomt op een partnership tussen man en 
vrouw. Als er maar gepráát wordt. De dia
loog; dát is het belangrijkste. Natuurlijk zijn 
er verschillen, en die verschillen moeten er 
ook blijven, maar mannen en vrouwen kun
nen elkaar op een fantastische manier aanvul
len. En persoonlijk voelde ik me met de jaren 
steeds sterker worden als ik een aanvulling 
kon zijn voor de mensen om me heen. Op dat 
moment besefte ik dat mijn taak als Mona 
erop gericht moest zijn om mensen de dia
loog aan te laten gaan. Kijk, de mensen pra
ten tegenwoordig niet meer. Vroeger had je 
de buurvrouw bij wie je koffie kon gaan drin
ken. Je kon alles bij haar kwijt. Dat is nu niet 
meer. Tegenwoordig V!'!reenzaamt men. Ie
dereen werkt; er is geen tijd meer voor dat 
kopje koffie en dat gesprekje. De dialoog in 
de samenleving dreigt te verdwijnen. Mensen 
die thuiskomen zijn moe en zetten de televi
sie aan. Om dan vervolgens overspoeld te 
worden met dingen die ze eigenlijk helemaal 
niet willen. Er is te veel om ons heen aan de 
gang. Internet is prachtig, maar het is geen 
persoon. Het wordt een verschrikkelijk een
zame wereld. Veel mensen komen met opge
kropte gevoelens te zitten en waar moeten ze 
die dan kwijt? Bij zo' n Jerry Springer die 
daar op tv staat te gillen? Ik hoop het niet, 
want dan heb je denk ik het tienvoudige aan 
psychiaters nodig. Maar waar moet men dan 
naar toe? Als Story zegt, dat een probleem
rubriek uit de tijd is, dan moet ik lachen. Als 
er ooit behoefte aan zoiets is geweest, dan is 
het nu wel. Want nergens wordt nog aandacht 
geschonken aan de individuele problemen 
van mensen. Soms hoor je dan: 'Ja, maar er 
zijn toch genoeg instellingen waar ze terecht 
kunnen?' Dat bestrijd ik ten zeerste. Als jij 
geen raad weet met je relatie, ga jij dan naar 
het RIAGG waar je telefoonnummer, adres 
en geboortedatum moet achterlaten? Natuur-

lijk niet; je wilt eerst eens uitpraten bij iemand! 
En het liefst anoniem. En daar sta je dan: weer 
alleen. De vereenzaming is de kanker in ieders 
ziel. En de media wakkeren dat nog eens extra 
aan. Want wat zien en lezen wij aan één stuk 
door? Successtory's! Iedereen gaat het ma
ken; iedereen is toch zo geweldig goed. En 
heel wat mensen durven hun mond dan 
niet meer open te doen, want ze besef-
fen dat ze helemaal niet zo goed zijn. 
Drie van de vier mensen gaat zich 
een mislukkeling voelen en gaan 
anderen meteen al met een 
minderwaardigheidsgevoel 
bekijken. Dát is het grote 
gevaar. We worden met ons 
eigen minderwaardig-
heidsgevoel op onze kop 
getimmerd met alles wat 
we zouden móeten zijn, 
omdat reclame en televisie 
ons datgene voorschotelen 
wat we niet kUnnen zijn. 
De communicatiemiddelen 
sluiten ons af van God en 
iedereen en je moet van goe-
de huize komen, wil je je 
tegenwoordig niet eenzaam 
gaan voelen. Deze ontwikke
lingen ·zouden een signaal 
voor de politiek moeten zijn en 
ik snap niet, dat er geen mensen 
in de regering zitten die begrij
pen dat dit een enorme bedrei
ging voor de samenleving is. Want 
ik wou dat ze mensen eens lieten 
zien zoals ze zfjn. We zouden er veel 
mee opschieten, als we weer méns 
zouden mogen zijn. Maar er is geen 
leerschool meer op het ogenblik. 
Kinderen die nu geboren worden we-
ten spoedig niet beter. Er is televisie, In
temet, etcetera en het wordt in de toe
komst alleen maar moeilijker om persoon
lijke contacten aan te houden. Velen zullen 
eenzaam zijn. Als het zo doorgaat, zal de 
dialoog tussen de mensen langzaam 
maar zeker uitsterven. Ze moesten 
er een speciaal 
leerprogramma 
op de scholen 
van maken. 
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Privatisering en marktwer
king. Het zijn al sinds 1994 de 

toverwoorden in het beleid 

van Paars. Een gigantische 

en permanente uitverkoop 

was daarvan onder meer het 

gevolg. Maar wat heeft dat, 

behalve een berg geld, nu 

allemaal opgeleverd? Voor

namelijk chaos en ellende. 

Het sprookje van de terugtre· 

dende overheid is zijn glans 

kwijt. Zelfs de grootste voor

standers halen bakzeil. Maar 

hoe krijgen we de geest ~eer 

in de fles? 
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PTI), er moest meer marktwerking komen 
(= het zorgen voor concurrentie, bijvoor
beeld in de thuiszorg) en er moest gederegu
leerd worden (= het afschaffen van regels, 
bijvoorbeeld in de Winkelsluitingswet). 

Onder aanvoering van vooral minister 
Wijers van Economische Zaken ging men 
voortvarend te werk. Er kwam een grote 
operatie 'Marktwerking, deregulering en 
wetgevingskwaliteit' die met name bedoeld 
is om de het aantal regels voor bedrijven te 
verminderen. Concurrentie werd ingevoerd 
in 'overheidsterreinen' als het openbaar ver
voer, de sociale zekerheid en de telecom
municatie. En Paars houdt een permanente 
uitverkoop: vanaf 1994 verkocht de rijks
overheid alleen al bij grote privatiseringen 
voor ruim 19 miljard aan belangen. Bij dit 
alles kon het natuurlijk ook niet uitblijven 
dat het marktvirus oversloeg naar andere 
overheden en maatschappelijke organisa
ties. Universiteiten hebben zich inmiddels 
voorzien van een web aan commerciële 
BV's, gemeenten deden op grote schaal hun 
energiebedrijven, vuilophaaldiensten en 
kabelbedrijven in de aanbieding. Zieken
fondsen zijn nauwelijks meer te onderschei
den van particuliere verzekeraars, woning
corporaties lijken steeds sterker op commer
ciële projectontwikkelaars en zelfs op het 
terrein van de veiligheid rukt de markt op. 

De realiteit is: je kunt je huisraad 
maar één keer verkopen en je laat 

niets achter voor je kinderen 

Wat heeft die terugtredingsoperatie van de 
overheid nu opgeleverd? In de eerste plaats 
natuurlijk een hoop geld. De aandelen KPN 
(voorheen PTI) alleen al waren goed voor 
ruim 12 miljard en hebben daardoor een we
zenlijke bijdrage geleverd aan het fraaie 
huishoudboekje van Kok. Tot vreugde van 
de regeringspartijen, die daarbij echter de 
ogen sluiten voor de realiteit: je kunt je huis
raad maar één keer verkopen en je laat niets 
achter voor je kinderen. Verder wijzen de 
voorstanders van 'meer markt, minder over
heid' graag met trots op het feit dat we nu 
ook 's avonds boodschappen kunnen doen. 
En verder zwijgen ze vooral over het ver
meende heil van de markt. 
De tegenstanders zitten minder om munitie 
verlegen. Na de privatisering is de service 
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Nu zwijgen de voor
standers van 'meer markt, 
minder overheid' vooral 
over het vermeende heil 
van de privatiseringen 
van de posterijen er juist op áchteruit ge
gaan: bezorging van de post binnen één dag 
bijvoorbeeld, komt steeds minder vaak voor. 
De opdeling van de NS in verschillende 
marktgerichte BV's zorgt voor afstem
mingsproblemen en bezuinigingen op het 
onderhoud. Met als gevolg steeds meer uit
val van treinen en vertragingen voor reizi
gers. De privatisering van de Ziektewet leidt 
tot voorrangszorg en uitsluiting van mensen 
'met een medisch vlekje'. Marktwerking 
heeft de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO) honderden miljoenen duurder ge
maakt. Concurrentie zorgde voor chaos in 
de thuiszorg en geprivatiseerde bedrijven · 
schroeven de salarissen voor hun topmensen 
asociaal op (onlangs kwam het GAK nog in 
het nieuws met salarisverhogingen voor de 
directieleden van 300 (!) procent). Enzo
voort. 
De onvrede in de samenleving over dit soort 
ontwikkelingen vindt een royale weerklank 
in tal van onderzoeken en rapporten. De AI
gemene Rekenkamer bijvoorbeeld kwam 
met vernietigende conclusies over de priva
tisering van het Loodswezen (extra kosten 
54 miljoen per jaar in plaats van besparing), 
de bouw door projectontwikkelaars van ge
vangenissen (gemiddeld 14 procent duurder 
dan wanneer de overheid ze zelf gebouwd 
had) en recent nog de nieuwe Gaswet (op
brengstverlies voor de overheid dat in de 
miljarden kan lopen). 

Kwetsbare groepen zijn 
het slachtoffer geworden en 
beter gesitueerden hebben 

geprofiteerd 

De politicoloog Andries Hoogerwerf con
cludeerde in een uitgebreide analyse van de 
resultaten van Paars I: 'Het marktdenken, 
gebaseerd op de veronderstelling dat de 
Markt beter functioneert dan de staat, heeft 
er toe geleid dat het eerste paarse kabinet
Kok zich verhoudingsgewijs eenzijdig op 
zijn financieel-economische taken en rela
tief weinig op zijn sociale, culturele en eco
logische taken heeft gericht. De herijking 
van de verzorgingsstaat is een vom1 van 
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bezuiniging waarvan vooral mensen met 
lage inkomens en andere kwetsbare groepen 
het slachtoffer zijn geworden en beter ge· 
situeerden hebben geprofiteerd.' 
Voor wie desondanks blijft volhouden dat 
privatisering goed is, zijn er dan nog de 
geluiden uit het buitenland, met name uit 
Engeland. Onder het bewind van Thatcher 
werd daar al in de jaren tachtig nadrukkelijk 
gekozen voor privatisering en marktwer
king. De gevolgen worden nu goed zicht
baar. Engels water wordt geleverd door 28 
winstgerichte bedrijven. In zes jaar is er een 
prijsstijging geweest van 77 procent. Er zijn 
veel onderbrekingen van de waterlevering, 
de kwaliteit is matig, het afsluitingsbeleid 
meedogenloos en de winst hoog. De rege
ring studeert nu op re-nationalisatie. De 25 
spoorwegmaatschappijen die Engeland na 
de privatisering rijk is, scoren maar op één 
punt beter dan de NS: in winstgevendheid. 
Verder is het niets dan ellende. Het blad The 
Economist vatte de spoor-privatisering tref
fend samen als 'De grote treinroof. Publiek 
en net zijn de dupe en een paar modern 
spoorwegtycoons zijn miljonair geworden.' 

Het sprookje van de 
markt als prins op het witte 

paard is heel wat van zijn glans 
aan het verliezen 

Het gevolg van alle binnen- en buitenlandse 
praktijk is dat het sprookje van de markt als 
prins op het witte paard heel wat van zijn 
glans aan het verliezen is. Zelfs bij het kabi
net en de regeringspartijen. In de thuiszorg 
zijn de marktwerkingsplannen inmiddels 
achter in de koelkast gezet. De volledige 
privatisering van de Uvi's (de uitvoerings· 
instellingen van de sociale zekerheid) is op 
breed verzet in de Kamer gestuit. En een 
duidelijk keerpunt kwam in juni van dit jaar. 
Nadat er op het laatste moment al wrijvin· 
gen ontstonden bij de verkoop van de elek· 
triciteitsbedrijven (wie houdt de zeggen· 
schap over het hoogspanningsnet?) zette h~ 
kabinet de hakken in het zand bij het ver· 
patsen van de waterbedrijven. Die moeten in 
overheidshanden blijven. De argumenten 
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daarvoor zijn dat drinkwater een eerste le
vensbehoefte is, dat' privatiseringen in het 
buitenland niet tot voorbeeld strekken en dat 
de huidige organisatie van de waterlevering 
in de praktijk goed blijkt te werken. Dat 
klopt allemaal. Maar gaat dat dan niet op 
voor bijvoorbeeld de elektriciteitsvoorzie
ning? Die vraag ontweek de regering han
dig. Maar dat het nieuwe inzicht geen een
malige oprisping was, bleek onlangs, toen 
het kabinet kort na een groot treinongeluk in 
Engeland de voorgenomen verkoop van de 
aandelen NS alsnog afblies. 

Het politieke klimaat slaat om. 
Zelfs de christen-democraten 

lijken te zijn bekeerd 

Onder het publiek is er nooit veel waarde
ring geweest voor het dogma 'meer markt, 
minder onverheid' . In het verlengde daar
van begint na vij f jaar ook het politieke 
klimaat om te slaan. De vraag is echter: 
krijgen we de geest weer terug in de fles? 
En hoe dan? Neem de waterbedrij ven. Die 
fuseren in toenemende mate met gas- en 
elektriciteitsleveranciers. Dat zijn nu 
veelal nog overheidsbedrijven, maar wel 
met ver gevorderde plannen om volledig 
te privatiseren. En dan is het heel lastig 
om een deel van het bedrijf in overheids-

handen te moeten houden. Directeur 
Swelheim van energie- en watergigant 
NUON-ENW ziet het verbod op privatise
ring van waterbedrijven dan ook als een 
tijdelijke zaak: 'Als het nu niet lukt, ge
beurt het over drie tot vijf jaar,' liet hij 
weten aan NRC Handelsblad. 'Uiteinde
lijk is de energiemarkt ook niet geliberali
seerd door overheden, maar door grote 
bedrijven die de trend zetten.' Ook VVD
minister Jorritsma van Economische 
Zaken - die uiteraard vóór privatisering 
van de waterbedrijven is - laat niet na te 
benadrukken dat het slechts om een ' voor
lopig besluit' gaat. Vergelijkbare geluiden 
zijn ook te verwachten op andere terreinen 
waar de politiek wil afwijken van de weg 
naar verdere privatisering. De druk om er 
wél mee door te gaan, zal groot zijn. En 
wat wil de politiek eigenlijk? De afgelo
pen jaren was het duidelijk. De SP en - in 
duidelijk mindere mate - GroenLinks na
men consequent stelling tegen het terug
treden van de overheid ten gunste van De 
Markt, en de rest was er vóór. Daar lijkt nu 
verandering in te komen : volgens fractie
voorzitter Jaap de Hoop Scheffer is 
inmiddels ook het CDA bekeerd. Als rege
ringspartij vóór 1994 gaven de christen
democraten de aanzet tot heel wat privati
seringen en tot voor kort werden ook de 
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De Hoop Scheffer Is bekeerd. 
Melkert aarzelt. En Wöltgens wil 
een parlementaire enquête. Alleen 
Zalm en zijn VVD-genoten gokken nog 
steeds enthousiast op de flipperkast 
van de marktwerking. 

paarse marktvoorstellen enthousiast ge
steund. De Hoop Scheffer nam in NRC 
Handelsblad van 10 september echter een 
heel andere positie in: ' Het heet niet voor 
niets de publieke sector met een streep on
der publiek en het openbaar vervoer, met 
een streep onder openbaar.' En: 'We moe
ten het gezag van de overheid zien terug te 
winnen. Dat zijn we de afgelopen jaren 
kwijtgeraakt. De overheid moet borg staan 
voor de kwaliteit en toegankelijkheid voor 
iedereen van maatschappelijk nuttige goe
deren , of dat zorg is of openbaar vervoer.' 
Dat belooft nog wat voor de toekomst. . . 

Thijs Wöltgens: 'We moeten 
een parlementaire enquête 

houden naar de effecten van 
tien jaar privatiseren' 

Wie het momenteel heel moeilijk heeft met 
de privatiseringsdiscussie, is de PvdA. De 
partij heeft jarenlang samen met VVD en 
D66 het ene na het andere voorstel gelan-
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ceerd om de overheid terug te laten treden. 
Maar bij de Algemene Beschouwingen van 
afgelopen september riep fractievoorzitter 
Melkert ineens op overheidsdiensten 
voortaan alleen te privatiseren als het voor
deel daarvan bewezen is. Blijkbaar zijn er de 
afgelopen jaren ook naar de mening van 
Melkert privatiseringen doorgevoerd die 
geen voordeel gebracht hebben. De omme
zwaai van de fractievoorzitter is niet on
omstreden, zo bleek uit reacties die de 
PvclA-faxnieuwsbrief Vlugschrift noteerde. 
Tweede-Kamerlid Marjet van Zuijlen: 'We 
moeten oppassen dat er in de PvdA niet 
opnieuw een ideologisch debat over privati
sering gevoerd gaat worden.' En TjaHing 
Halbertsma, gemeenteraadslid in Amster
dam: 'De Partij van de Arbeid moet zich 
ontdoen van haar emotionele binding met 
het staatseigendom.' 
Verklaard tegenstanders binnen de PvdA 
van verdere privatisering zijn er ook. Bij
voorbeeld Thijs Wöltgens, burgemeester 
van Kerkrade en Eerste-Kamerlid. Aan de 
Tribune legt hij uit hoe het zo ver heeft kun
nen komen. 'Privatisering had in het begin 
niet zozeer te maken met een visie op de 
maatschappij, maar met financiële redenen. 
De staatsschuld en de rentelast van de over
heid moesten omlaag. Het verkopen van 
staatsdeelnemingen in bedrijven leverde 
daar een bijdrage aan. En je kunt je afvragen 
wat de overheid moet met aandelen in bij
voorbeeld een chemiebedrijf - al had ik bij 
de verkoop van DSM ook al bezwaren. De 
privatiseringsoperatie begon dus redelijk 
onschuldig, maar ze is vervolgens steeds 
meer een ideologie geworden. Zo van: pri
vatisering is goed totdat tegenstanders be
wijzen dat in handen van de overheid hou
den beter is. En die mening deel ik beslist 
niet.' 
Wöltgens erkent dat de totstandkoming van 
Paars I voor een omslag zorgde: 'De rege
ringsdeelname van de VVD, en ook de ver
schuiving in het denken van de PvdA-frac
tie, hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van de privatiseringsideologie. Evenals 
trouwens de Europese druk om bij de nuts
functies de nadruk te leggen op concurren
tie.' De voormalig fractievoorzitter in de 
Tweede Kamer vindt het nu de hoogste tijd 
om pas op de plaats te maken. 'Ik pleit er
voor eerst eens goed te kijken naar de feite
lijke ervaringen met de privatiseringen. 
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De privatiseringsoperatie 
begon redelijk 
onschuldig, maar ze is 
vervolgens steeds meer 
een ideologie ·geworden 
Dus geen ideologische discussie, maar kij
ken naar de praktijk. Neem de privatisering 
van de Ziektewet. Uit onderzoek van het 
Ctsv blijkt dat de positieve effecten die 
verwacht werden, niet optreden. Terwijl de 
negatieve gevolgen er wel zijn. Zo moeten 
we ook de andere privatiseringen tegen het 
licht houden. Wat zijn de maatschappelijke 
effecten van tien jaar privatisering? Daar
over zouden we een parlementaire enquête 
moeten houden. Om te voorkomen dat we 
de nutsbedrijven helemaal van de hand 
doen en de uitvoering van de sociale zeker
heid overlaten aan commerciële verzeke
ringsconglomeraten en daar later enorm 
spijt van krijgen.' 

Jan Marijnissen: 'Het probleem is 
dat de PvdA geen enkel 

ideologisch roer meer heeft' 

Wöltgens' pleidooi voor een parlementaire 
privatiseringsenquête kan rekenen op bijval 
van SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen. 'Ik 
zou daar ontzettend vóór zijn, zeker als de 
uitkomsten gebruikt worden voor de vraag: 
moeten we nog meer privatiseren? Eerdere 
ervaringen hebben laten zien dat een parle
mentaire enquête een goed middel is om 
min of meer objectieve informatie te krij
gen. Echte feiten dus in plaats van de ver
meende feiten die nu de privatiserings
discussie bepalen. Ik vind sowieso dat de 
Kamer meer gebruik moet maken van haar 
enquêterecht.' 
Marijnissen maakt zich echter weinig illu
sies over een omslag in de opstelling van de 
PvdA. 'Melkert heeft weliswaar over de 
beursgang van de NS gezegd dat daarvan 
pas sprake mag zijn als de voordelen ervan 
aangetoond zijn. En dat is inderdaad een 
nieuw geluid: de laatste jaren was privatise
ring, het streven naar een slanke overheid, 
een doel op zich voor de PvdA. Maar ik 
merk nog niet dat de verandering verder gaat 
dan het spoor. Het probleem is dat de PvdA 
geen enkel ideologisch roer meer heeft. Ze 
dobbert maar wat, en heeft zich in de privati
seringsdiscussie compleet mee laten drijven 
metdeVVD.' e 
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Dit ging allemaal 
in de uitverkoop 
Met de nota Privatisering gaf het eer
ste kabinet-Lubbers het startschot 
voor de uitverkoop van overhelds· 
bezit. Voordat Kok aantrad als minls· 
ter-president waren daardoor bljvoor· 

beeld al het Kadaster en het Loods
wezen geprivatiseerd en was de Pn 
al verzelfstandigd. In 1994 kwam het 
terugtreden van de overheld in een 
stroomversnelling. Een greep uit de 
vele voorbeelden. 

• Afslanking wettelijke arboregels 
• Ingrijpende aanpassing Wlnkelslul· 

tlngswet 

• Uitkleding verplicht ziekenfonds· 
pakket, stimuleren van de concur· 

rentie tussen ziekenfondsen 
• Toestaan van allerlel Initiatieven 

voor particuliere klinieken 

• Invoering marktwerking in de thuis
zorg 

• Verrulming werktijd In de Arbeids
tijdenwet en het Rijtijdenbeslult 

• Privatisering Ziektewet, toestaan 
van commerciële Arbodiensten en 
voorrangszorg 

• Invoering marktwerking In de WAO 

• Verzelfstandiging van de uitvoering
sinstellingen voor de sociale zeker· 
held (Uvl's) zoals het GAK 

• Uitbesteding van werkzaamheden 
van Uvl's en sociale diensten aan 
commerciële bedrijven 

• Privatisering Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP) 

• Liberallsering woonruimteverdeling 

• Liberallsering taxivervoer 
• Verkoop aandelen KPN 
• Verkoop deelname In bedrijven als 

DSM, VAM, Hoogovens, KLM en Daf 

• Principebeslult tot verkoop Schip
hol 

• Privatisering bewaking militaire ob
jecten 
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Britse prijzen maken onze medicijnen te duur 

Een beter en eerlijker 
berekening van de maxi· 
mum-prijzen van medicij· 
nen kan een jaarlijkse 
besparing opleveren van 
ten minste 100 miljoen 
gulden. Dat stellen de 
onderzoekers Henk Vrie
zen en Nico Schouten 
van het wetenschappe
lijk bureau van de SP in 
een rapport dat deze 
maand verschijnt. De 
hoge medic~jnprijzen in 
Engeland drijven de 
maximumprij~en in Ne
derland nodeloos op. 

Altwin ig jaar weet iedereen het: de medi
cijnprijze m Nederland zijn veel te hoog. 
Voo de aceutische industrie verdient 
veel te veell\an de poeders en pillen. Onder
nemingen als e ck & Co, Johnson & John-

uit de Ve em de Staten, Glaxo Weli
e en AstraZen ca uit Groot-Brittannië 

en Novartis en Roche uit Zwitserland reali
seerden in 1998 winstpercentages van boven 
de 30 procent. 
Al meer dan tien jaar probeert de Neder
landse regering iets te doen aan de hoge 
medicijnprijzen, maar telkens weer falen de 
plannen. In 1988 kondigde staatssecretaris 
Dees een ijkprijzensysteem aan, met limie
ten voor de vergoeding van bepaalde ge
neesmiddelen. De farmaceuten reageerden 
met een alternatief. Ze beloofden dat hun 
'Omni Partijen Akkoord' 400 miljoen be
sparing zou opleveren en overtuigden daar
mee de regering. Het feitelijke effect bleek 
later slechts 170 miljoen. 
In 1991 werd het Geneesmiddelen Vergoe
dingssysteem ingevoerd, met een maximale 
1ergoeding per type medicijn. Dat leidde 
soms tot prijsverlagingen, maar de industrie 

• • 

reageerde door de prijzen van allerlei mid
delen te verhogen - soms met meer dan 500 
procent - tot aan de limiet. Zo stegen de to
tale kosten in 1993 opnieuw. 
De afgelopen jaren ontstond veel commotie 
toen bleek dat apotheken zo'n 300 miljoen 
gulden aan bonussen en kortingen ontvan
gen uit de farmaceutische hoek. Opnieuw 
een bewijs dat de marges onnodig hoog zijn. 
Minister Borst besloot in te grijpen om de 
medicijnprijzen terug te brengen naar het 
Europese gemiddelde. Zo trad in 1996 de 
Wet Geneesmiddelenprijzen in werking. 
Aan de hand van de medicijnprijzen in een 
viertal 'referentielanden ' wordt een maxi
mumprijs vastgesteld voor diezelfde midde

len in ons land. Het wetenschap
pelijk bureau van de SP onder-
zocht de afgelopen maanden 

hoe een en ander in de praktijk uitpakt en 
ontdekte dat er een vreemde kronkel in zit, 
die ervoor zorgt dat de wet na een aanvanke
lijke besparing van honderden miljoenen, de 
laatste veel te weinig oplevert. 

België, Duitsland, Frankrijk, overal 
zijn de medicijnen goedkoper 

De maximumprijs voor een medicijn in Ne
derland is nu het gemiddelde van de prijzen 
van datzelfde middel in de ons omringende 
landen België, Frankrijk, Duitsland en 
Engeland. De SP-onderzoekers namen 27 
geneesmiddelen onder de loep om te bezien 
hoe de verhoudingen werkelijk liggen. Niet 
al die middelen worden in alle vier referen
tielanden verhandeld. Soms is de Neder
landse prijs dus gebaseerd het gemiddelde 
van twee of drie landen. De weten
schappers constateerden bij vergelij
king van de huidige maximumprij
zen in Nederland met de prijzen in 
België, dat de medicijnen bij onze zuiderbu
ren in 19 van de 20 gevallen goedkoper zijn. 
Het verschil is gemiddeld 14,2 procent. Bij 
vergelijking met Frankrijk blijken 16 van de 
18 betrokken medicijnprijzen dáár lager, 
gemiddeld 12 procent. Duitsland tot slot 
kent ook al lagere prijzen voor 19 van de 23 
betrokken middelen: gemiddeld 8,9 procent. 
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Duidelijk wat er aan de hand is: de prijzen in 
het vierde land - Engeland - hebben een 
sterk opwaarts effect op het gemiddelde. Bij 
alle 27 middelen uit de steekproef worden 
de Engelse prijzen meegewogen en die blij
ken in álle gevallen hoger te liggen dan in 
Nederland. Gemiddeld zijn de onderzochte 
medicijnen in Groot-Brittannië liefst 23 ,9 
procent duurder dan bij ons. 

'Vergelijking met Engeland 
zorgt voor systematische 

prijsopdrijving' 

De onderzoekers constateren dat het gebruik 
van Britse prijzen als 'referentie' zorgt voor 
scheve verhoudingen. Ze weten ook hoe dat 
komt. Henk Vriezen: 'Engeland is binnen 
Europa toch een buitenbeentje. Ze doen niet 
mee aan de EMU, waardoor de wisselkoers 
nog steeds sterk kan schommelen. Toen 
de Wet Geneesmiddelenprijzen van kracht 
werd, kostte een pond 2,50 gulden. Nu is dat 
3,40 gulden, 36 procent meer. Daarnaast is 
in Engeland het prijspeil sowieso hoog.' 
Stopzetting van de scheve vergelijking ligt 
voor de hand, zegt Nico Schouten: 'Enge
land moet gewoon uit het lijstje van retentie
landen. Als men al wil vergelijken met vier 
landen, ligt toevoeging van Spanje voor de 
hand: een middelgroot EMU-land met mati
ge prijzen. Je kunt je echter ook voorstellen 
dan we alleen afgaan op het prijspeil in Bel
gië, ons buurland met vergelijkbare grootte 
en levensstandaard. Waar we ook voor kie
zen: zonder de systematische prijsopdrij
ving waar Engeland voor zorgt, zijn we in 
Nederland een stuk goedkoper af.' 

Het rapport geeft daar een beeld van. 
Voor de tien meest gebruikte genees
middelen, samen goed voor een omzet 

van 677 miljoen gulden, kan 24 miljoen 
gulden bespaard worden als Engeland niet 
meer meeweegt in de maximumprijs. Als dit 
verschil doorgerekend wordt naar de totale 
omzet aan geneesmiddelen, dan komen de 
onderzoekers - en dan schatten ze nog zeer 
voorzichtig - tot een jaarlijkse 
bespruing van minstens 100 
miljoen gulden per jaar. • 



Fred Spijkers gekozen tot Rooie Reus 1999 

I n het hogere ambtelijk appa
raat van Defensie is funda

menteel iets mis. Want nog 
steeds worden mensen willens 
en wetens gedupeerd. Er moet 
hoognodig de bezem doorheen 
gehaald worden.' Dat zei een 
zichtbaar geëmotioneerde Fred 
Spijkers nadat hij op 3 novem
ber de Rooie Reus-prijs in 
ontvangst had genomen uit 
handen van jury-voorzitter 
Frans Moor. De prijs had dit 
jaar 'klokkenluiders' als thema. 
Naast Spijkers was ook 
Europees ambtenaar Paul van 
Buitenen genomineerd. Van 
Buitenen bracht wanbeheer bij 
de Europese Commissie naar 
buiten. De derde kandidaat die 
volgens de jury voor de prijs in 
aanmerking kwam was onder
zoeksjoumalist Joep Dohmen. 
Hij had de nominatie gewei
gerd, maar was wel aanwezig 
bij de prijsuitreiking. 'Ik ben 
weliswaar zeer vereerd met de 
nominatie, maar als onder
zoeksjoumalist doe ik gewoon 
mijn werk. Bij Spijkers en Van 
Buitenen ligt dat anders. Als zij 
alleen hun werk gedaan hadden 
gedaan, was er niets gebeurd.' 
Dohmen stelde in artikelen en 

boeken zaken als fraude, 
vriendjespolitiek en corruptie 
bij overheid en bedrijfsleven 
aan de kaak. 
In 1984 weigerde Fred Spijkers 
als bedrijfsmaatschappelijk 
werker bij Defensie de op
dracht om de weduwe van een 
landmijn-slachtoffer wijs te 
maken dat haar man fout ge
handeld had. Defensie wist 
namelijk allang dat de mijnen 
niet deugden. Spijkers werd 
door Defensie Ietterlijk voor 
gek verklaard en ontslagen. 
Met ernstige gevolgen voor zijn 
eigen positie vocht Spijkers 
vijftien jaar lang met de defen
sieleiding voor gerechtigheid. 
Pas toen media en Tweede 
Kamer zich op de zaak stortten 
werd hij in het gelijk gesteld. 
De Rooie Reus-prijs is een 
initiatief van de SP en wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een 
persoon of organisatie die zich 
op opmerkelijke en gedurfde 
wijze voor de samenleving 
inzet. De prijs is genoemd naar 
de markante actievoerder Dirk 
de Vroome, die in 1986 over
leed. Prijswinnaars krijgen een 
beeldje van de Rooie Reus en 
een bedrag van 5.000 gulden. 

SP-Utrecht eist vernietiging raadsbesluit 

De Utrechtse SP-fractie
voorzitter Bob Ruers 

heeft minister Peper van 
Binnenlandse Zaken ge
vraagd het raadsbesluit te 
vernietigen over het 
omstreden Utrecht 
Centrum Project 
(UCP). Aanlelding 
daarvoor Is de wel
gering van burge
meester en wethou
ders om de SP vol-

ven. De geheime stukken die 
de SP niet kreeg, behandelen 
het 'afdrachtschema' dat 
bepaalt welke partner wan-
neer en hoeveel betaalt. 

Opmerkelijk is dat 
alleen aan de SP 
en Leefbaar 
Utrecht de informa-
tie onthouden is. 
De andere partijen 
kregen de gege-
vens wel. In het 

ledig te Informeren 
over het vier miljard 

Bob Ruers raadsdebat keerde 

kostende megaproject. 
Het UCP-plan voorziet In een 
radicale verbouwing van het 
gebled rondom Utrecht Cen
traal Station. Volgens de 
planning moet er over een 
jaar of tien een compleet 
nieuw station staan, een 
stadsboulevard, een uit
gaanscentrum en heel veel 
kantoren. Voor de realisering 
Is de gemeente een samen
werkingsverband aangegaan 
met drie particuliere bedrij-

Ruers zich fel te
gen het UCP. 'Het project is 
financieel bultengewoon 
kwetsbaar en kan de 
gemeente met enorme verlie
zen opzadelen. Ook krijgen 
de privé-partners hiermee een 
grote mate van zeggenschap 
over een belangrijk stadsge
bled. Openbaar domein wordt 
op een onwettige manier 
geprivatiseerd. De gemeente 
wordt In het pak genaaid. Dit 
heeft niks meer met democra
tie te maken.' 

Ledenwerfcampagne daverend succes 

Letterlijk en figuurlijk 
ging de vlag uit, op 4 

november op het hoofdkan
toor van de SP. In ruim zes 
weken had de partij 1370 
nieuwe leden ingeschreven, 
waarmee het oorspronkelijke 
doel van de campagne Nieu
we eeuw, schone lei- groei 
naar 25.500 leden- gehaald 
was. 'Dit resultaat laat zien 
dat onze standpunten en onze 
activiteiten aanslaan,' conclu
deert campagnecoördinator 
Marga van Broekhoven. 'Veel 
mensen zetten nu de stap om 
lid te worden, nadat ze de 

afgelopen tijd door allerlei 
nieuws van de SP sympathie 
voor ons hebben gekregen.' 
Van Broekhoven rekent erop 
dat de ledengroei nog door
gaat. 'Elke dag komen er 
leden binnen: de campagne 
loopt nog volop.' Een nieuw 
doel is ook al geformuleerd. 
Van Broekhoven: 'GPV en 
RPF zijn aan het fuseren. Als 
dat afgerond is, heeft de nieu
we fusiepartij 26.771 leden. 
Daar moeten we boven zien te 
komen. Want de titel vierde 
partij van Nederland willen 
we natuurlijk houden.' 
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Nieuwe kernvisie SP krijgt gestalte 

Op 18 december komt het negende con

gres van de SP bij elkaar om op de 
drempel van de nieuwe eeuw de beginselen 
van de partij helder te formuleren. De voorbe
reidingen daarvoor zijn in volle gang. Partij

secretaris Tmy Kox: 'De eerste versie van 
'Heel de mens ' is stevig besproken in de 
afdelingen. Ook hebben honderden leden van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om schrifte
lijk te reageren. In grote lijnen wordt de visie 
nadrukkelijk onderschreven, maar op de 
onderdelen zijn veel suggesties voor verbete-

Diftar maakt van 
burgers melkkoeien 

Burger en milieu zijn het slachtoffer 
van Diftar,' concludeert de SP in het 

Limburgse Venray in het 'Zwartboek Dif
tar'. De SP ondervroeg 1100 burgers over 
de dagelijkse praktijk van Diftar (betalen 
per kilo voor je huisvuil) en haalde ter 

ondersteuning van haar standpunt onge
veer evenveel handtekeningen op. Een jaar 
na de invoering van Diftar valt er weinig 
positiefs over te melden, aldus het zwart
boek. Door afvaltoerisme en ontwijk
gedrag stapelt het zwerfvuil zich op en 

wordt het milieu juist belast in plaats van 
ontlast. Schrijnend is verder dat zieke en 
gehandicapte mensen vaak meer afval 

hebben en dus buiten hun schuld meer 
moeten betalen. Verder levert de kosten
berekening van Diftar veel onduidelijk
heid bij de bewoners op en regent het 
klachten over de manier waarop het vui l
nis wordt opgehaald. 'De gemeente Ven
ray misbruikt de slogan Met een beetje 

moeite meer milieu om haar burgers als 
melkkoe te gebruiken,' concludeert de SP. 

nov. 
itec. 11.54 u r 

Di. l dec. 18.56 uur. 

ring aangedragen.' De reacties zijn inmiddels 

verwerkt in een tweede versie die volgens 
Kox 'krachtiger en duidelijker' is. De komen
de weken is de nieuwe tekst onderwerp van 

bespreking op een vijftal regioconferenties. 
Daarna volgt op 18 december de finale dis
cussie op het congres. Wilt u het tweede 
concept van de nieuwe kernvisie ontvangen? 
Bel dan (010) 243 55 55, ofhaal de tekst van 
Internet: www.sp.nl/tegenst/theorie/kernvisie/ 
Voor informatie over bespreking van de tekst 

kunt u terecht bij uw afdeling. 

Miljoenen voor naambordje 

0 m de naam Parkstad Limburg 
bekender te maken dan de aandul

ding Oostelijke Mijnstreek wil de Stuur
groep Parkstad 3 miljoen uittrekken, 
zodat het nieuwe Roda-stadlon tien jaar 
lang Parkstad-stadion heet. De SP In 
Heerlen heeft er geen goed woord voor 
over. Fractievoorzitter Riet de Wit: 'De 
stichting Parkstad heeft geen geld. Toch 
neemt ze de beslissing en zegt erbij dat 
er geen toestemming gevraagd wordt 
aan de raden van de gemeenten die 
samen de Parkstad zijn. Het geld kan 
beter gebruikt worden voor échte verbe
teringen dan voor het opkrikken van het 
Imago. En wat Is er eigenlijk mis met 
het begrip Oostelijke Mijnstreek?' 

Boxmeerse SP viert 
25-jarig bestaan 

De afdeling Boxmeer viert momenteel 
haar 25-jarig jubileum met een uit

gebreid prograrnrna. Een daverend feest 
voor alle leden en een swingende jeugdparty 
zijn al gehouden. Op het jubileumprogram
ma staan nog een excursie naar de Tweede 

Kamer, een opstelwedstrijd en een kunst- en 
cultuurdebat Als onderdeel van de festivitei
ten heeft de afdeling ook de eerste Rode 

Bok uitgereikt. Deze prijs, een beeldje van 
kunstenares Marie-Louise Brakels, wordt 
vanaf nu jaarlijks uitgereikt aan een Boxme
renaar die zich bijzonder inzet voor een 

betere maatschappij. Als eerste nam SP
raadslid Theo Weenink de prijs in ontvangst. 
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Raoul Heertje stand-up 
comedian 

'Op de laatste tien jaar van deze 
eeuw kunnen we net zo trots zijn als 
op willekeurig welke periode van de 
afgelopen twee eeuwen. Dood, ver
derf en liefdeloosheld vieren nog 
steeds hoogtiJ. Alleen kan het nu 
allemaal sneller, efficiënter en gena
delozer en Is het allemaal live te 
volgen op tv en Internet. ' 

Navo-opperbevel· 
hebber in Kosovo 

Michael Short 
'Ik wist dat Ik de Nederlanders overal 
naartoe kon sturen. Dan salueerden ze 
en zelden: Ja baas, we zullen er zijn.' 

Nico Haasbroek hoofdredacteur 
NOS-journaal 

[over het fraudeonderzoek naar Bram 
Peper] 'Tweederangs journalisten die 
via tweederangs Rotterdammers de 
gangen van de ex-burgemeesters 
nagaan waarover tweederangs Kamer
leden vragen stellen. Tweederangs 
Nederlanders verkneukelen zich.' 

Tweede-Kamerlid 
GroenLinks 

Corrie Hermann 
'Kijk eens hoeveel vragen Agnes kant 
stelt over voorrangszorg. Het hele 
ministerie kreunt er onder. Dat lijkt 
wel heel flink, maar Ik vind het Don 
Quichot-achtlg.' 

WD-raadslid Utrecht 

[over het Utrechts Centrum Plan] 'Ik 
zeg niet dat er mlnder beton komt, 
maar wel móóler beton.' 

voormalig 
PvdA-Kamerlid Piet de Visser 

'De huidige burgemeester van Rotter
dam, VVD'er Opstelten, heeft van zijn 
voorganger niet alleen een stad 
geërft met een bovenmodale werk
loosheld en armoede, maar ook een 
stadhuls dat een soort Dracula-kas
teel blijkt te zijn. Men kan geen kast 
openen of er valt een lijk ult.' 

Bronnen: Rails, NRC, Metro, 

GroenLinksMagazine, AD 
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Waarom legde de PvdA een bom 
onder de 'rode' coalitie met de SP? 

in de Meier·· 
In het Brabantse Schijndel is een einde gekomen aan de 
'rode' coalitie van SP, PvdA en de eenmansfractie Kuis. 
De PvdA stapte uit het college vanwege 'een fundamen
teel verschil in werken en denken met de SP'. En dat 
terwijl het college goed functioneerde en de inwoners 
van Schijndel tevreden waren. Naar de werkelijke rede· 
nen voor het opstappen van de PvdA kunnen de Schijn
delnaren zodoende alleen maar gissen. 

Het linkse college in Schijndel (23 .000 in
woners) was slechts een kort leven bescho
ren. De SP leverde pas sinds de verkiezingen 
van maart 1998 een wethouder, in de per
soon van Ger Wouters, die in de Brabantse 
gemeente al sinds mensenheugenis de SP
kar trekt. In de loop der jaren was het dorp in 
de Meierij een waar SP-bolwerk geworden, 
met 650 leden en steeds meer raadszetels. In 
1994 kwam de SP er als grootste partij uit de 
stembus, met meer dan een kwart van alle 
stemmen. Desondanks vormden CDA en 
PvdA een college van B en W zonder de SP. 
Wouters en de zijnen bleven het gemeente
bestuur bestoken met talloze verbeterings
voorstellen en bouwden hun invloed in het 
dorp uit. Met tal van acties, maar bijvoor
beeld ook via het democratisch gekozen 
bestuur van woningvereniging Huis & Erf. 
Een nieuwe situatie ontstond na de verkie
zingen van 1998. Het CDA had zich inmid
dels vrijwel onmogelijk gemaakt als college
partner. Wethouder Kelders van deze partij 
moest opstappen na een vernietigend rapport 
van bureau Berenschot Bovendien verloren 
de christen-democraten een raadszetel en ble
ven steken op vier. Er was voor de PvdA (ook 
vier zetels) geen andere reële mogelijkheid 
meer dan in te gaan op de uitnodiging van de 
SP (opnieuw de grootste met vijf zetels) tot 
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vorming van een 'rood' college, dat met de 
eenmansfractie van Gerard Kuis over een 
krappe meerderheid beschikte. 

De PvdA greep een onbeduidend 
akkefietje aan om een punt achter 

de coalitie te zetten 

Wellicht is de Schijndelse PvdA nooit echt 
blij geweest met de SP als coalitiepartner, 
maar het college ging vol goede moed aan 
de slag en realiseerde in anderhalf jaar al het 
grootste deel van het gezamenlijke program
ma. Er is gestart met de bouw van een cultu
reel jongerencentrum, oude woongebieden 
worden opgeknapt en een nieuw industrie
terrein met een ecologische verbindingszo
ne wordt gepland. Ook kent Schijndel sinds 
kort een echt horecabeleid en worden er aan
sprekende projecten opgezet in het buiten
gebied. Nieuwbouwwijk Hulzenbraak 
wordt tot volle tevredenheid van de bewo
ners ingericht. De betrokkenheid van de 
bevolking bij het een en ander is groot. 
Duizenden inwoners hielpen bijvoorbeeld 
mee met het opzetten van een nieuwe ma
nier van huisvuil inzamelen en inspraak
avonden werden zeer druk bezocht. Van 
ontevredenheid onder de dorpelingen was 
geen sprake. Integendeel. 
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Desondanks ging de PvdA muiten. 
Misschien vonden de Schijndelse sociaal
democraten de aanpak van SP-wethouder 
Ger Wouters té voortvarend. Of vreesden 
ze dat het succes van het beleid meer op de 
SP dan op de PvdA zou afstralen. Hoe valt 
het anders te verklaren dat de PvdA een 
onbeduidend akkefietje aangreep om eèn 
punt achter de coalitie te zetten? Want ei
genlijk is het sop de kool niet waard. Tij
dens de gemeenteraadsvergadering van 14 
oktober beschuldigde raadslid B. Hommer
sou van de plaatselijke partij Algemeen 
Belang Schijndel wethouder Wouters 
ervan, mogelijke bouwlocaties voor een 
twaalftal gehandicaptenwoningen tegen
over de krant te hebben genoemd, terwijl er 
volgens Hommerson geheimhouding op 
rustte. 'Wouters houdt zich niet aan de 
afspraken. Verdere samenwerking met de 
SP is uitgesloten,' luidde de razendsnelle 
conclusie van PvdA-fractievoorzitter H. 
Roozendaal. Dat de geuite beschuldiging 
door B en W ter plekke werd weerlegd- de 
genoemde locaties waren alláng openbaar 
- wilde de PvdA al niet meer horen. 'Zoch· 
ten jullie soms een stok?' vroeg SP-fractie· 

voorzitter J. Verhoeven cynisch. De Pv~ 
had duidelijk gewoon geen zin meer 10 

verdere samenwerking. 'Er is een funda· 
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menteel verschil in werken en denken,' zo 
vulde Roozendaal enkele dagen later de 
argumentatie aan. 
Opmerkelijk genoeg vonden de lokale 
PvdA-leden de 'rode' coalitie nog wél de 
moeite waard voor een reddingsoperatie. 
Tijdens een ledenvergadering op 21 oktober 
gaven zij hun fractie en bestuur het mandaat 
om alsnog tot een lijmpoging te komen. Die 
poging kwam er nooit. Voor fractie en 
bestuur was het blijkbaar echt genoeg 
geweest. 'Wouters is te dominant. Boven
dien loopt de SP-fractie te veel in het spoor 
van haar eigen wethouder,' waren ditmaal de 
redenen. Vervolgens deed de Schijndelse 
PvdA nog een persbericht de deur uit waarin 
het optreden van wethouder Gerard Kuis 
'onaanvaardbaar' werd genoemd. Die had in 
besloten overleg verklaard dat de schuld van 
de breuk geheel bij de PvdA lag. 

'De PvdA is nu aan zet. Wie 
brokken maakt moet de boel 

ook maar opruimen' 

De SP zocht voor de vorming van een nieuwe 
coalitie nog contact met het CDA, maar hoe
wel die fractie wel tot praten bereid was, wil
de een aantalleden - met in hun herinnering 
de felle SP-aanvallen die in 1997 leidden tot 
de val van hun wethouder Kelders - daar 
niets van weten. Hoewel Ger Wouters in de 
eerste week van november nog 'gewoon' als 
wethouder de begrotingsbehandeling voorbe
reidt- niemand heeft nog de moed gehad een 
motie van wantrouwen in te dienen - is het 

hoogstwaarschijnlijk dat hij met zijn fractie 
binnenkort weer in de oppositie zit. 'We zou
den nog als minderheidscollege kunnen door
gaan, maar dat zien we niet zitten. De PvdA is 
nu aan zet. Wie brokken maakt moet de boel 
ook maar opruimen.' 

'We waren op de goede weg. Het 
is jammer dat we maar anderhalf 

jaar de kans hebben gehad' 

Gerard Kuis is verbijsterd over de houding 
van de PvdA. 'Ik snap heel weinig van hun 
argumenten om de samenwerking te beëin
digen. Het college werkte goed samen en er 
gebeurden goede dingen. Natuurlijk waren 
er wel eens spanninkjes, maar waar heb je 
die niet? En als Roozendaal wijst op een 
verschillende werkwijze met de SP, dan 
vraag ik me af of hij dat anderhalf jaar gele
den niet al hadden kunnen weten. Als je een 
coalitie begint dan weet je van tevoren dat je 
water bij de wijn moet doen.' 
Demissionair PvdA-wethouder Bea van 
Schaaijk heeft in eerste instantie 'helemaal 
geen zin' om de Tribune te woord te staan. 
'Bel Ger Wouters maar als u iets wilt weten,' 
zegt ze. Doch na enig aandringen: 'We had
den niet verwacht dat de SP-fractie zo sterk 
achter haar wethouder zou gaan aanlopen.' 
Op de vraag, hoe het dan kan dat de SP-frac
tie waarschijnlijk meer voorstellen heeft 
ingediend dan de PvdA-fractie, antwoordt 
ze: 'Ja, wat noem je voorstellen? Een voor
stel over weidevogels vind ik geen voorstel.' 
'Geen erg sterk argument,' vindt Gerard 
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SP-wethouder Ger Wouters tijdens een 

(laatste?) inspraakavond. 

Kuis. 'Loyaliteit aan het college is normaal 
voor een fractie. Je zou haast gaan denken 
dat er meer achter de handelwijze van de 
PvdA zit.' Ger Wouters zelf is vooral teleur
gesteld over het gebeurde. 'Het is gewoon 
heel jammer dat het zo gelopen is. Mijn 
samenwerking met de twee andere wethou
ders was goed en we hebben veel bereikt. 
Afspraken met de bevolking zijn ruim
schoots nagekomen. We waren op de goede 
weg en we hebben bewezen dat we het dorp 
goed kunnen besturen. Alleen jammer dat 
we maar anderhalf jaar de kans hebben 
gehad.' Ook voor Wouters zijn de beweeg
redenen van de PvdA onduidelijk. 'Nie
mand in Schijndel begrijpt er iets van. Dat is 
ook niet vreemd als de PvdA steeds haar ar
gumentatie verandert.' 
Inmiddels hebben PvdA, CDA, VVD en de 
eenmansfracties van Senioren Schijndel en 
Algemeen Belang Schijndel gepraat over de 
nieuwe te vormen coalitie. Een formateur is 
al ingeschakeld en daarmee komt een colle
ge van PvdA, CDA en VVD in zicht. Ondui
delijk is nog of en welke plaatselijke een
mansfractie de coalitie steunt. Wouters: 'Dat 
zou opnieuw een monsterverbond tegen de 
inwoners van Schijndel betekenen. Ik zou 
graag minstens een periode als wethouder 
hebben afgemaakt. Maar ik ben niet bang 
om weer oppositie te gaan voeren. Dat heb
ben we zestien jaar lang gedaan en ook toen 
hebben we veel bereikt.' • 
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Those without the capita/ get the punish
ment, vat advocaat Jim Marcus de situatie 
samen. Marcus houdt kantoor in Houston, 
Texas, de absolute koploper wat betreft exe
cuties en juridische malversaties en is ge
specialiseerd in doodstrafzaken. 'Als je geld 
hebt word je nooit ter dood veroordeeld, on
geacht je misdaad. Kijk naar O.J. Simpson. 
Die was rijk, had een legertje prima advoca
ten. Tegen hem werd de doodstraf niet eens 
geëist. Ik heb mensen om minder geëxecu
teerd zien worden.' 
De dodencellen in Texas worden voor meer 
dan de helft bevolkt door zwarten en Lati
no's. Onevenredig veel als je bedenkt dat 
maar 38 procent van de Texanen niet-blank 
is. Een zwarte die een blanke ombrengt 
heeft zes keer zoveel kans dat de doodstraf 
tegen hem wordt geëist dan andersom. 

Op de begraafplaats naast de 
gevangenis delven minder streng 
gestraften de graven van hun mede
gevangenen op Death Row. Op de 

stenen staan slechts hun nummer 
en de datum van executie vermeld 
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Marcus: 'De typen moord die met de dood 
bestraft kunnen worden zijn volstrekt wil· 
lekeurig: moord op een kind jonger dan 
zes, moord op een ambtenaar (van politie· 
agent tot keurmeester voor pluimvee), kid· 
napping plus moord. Leven of dood hangt 
af van de vraag of jouw vergrijp net wel of 
net niet in een van die categorieën valt. On· 
geveer een jaar geleden bond een groepje 
blanke mannen in Jasper, Texas een zwarte 
man vast aan de achterkant van zijn eigen 
truck en scheurden net zo lang door de stra· 
ten tot hij dood was. Ze hadden hem zowat 
onthoofd. Toch staat deze misdaad niet op 
de menukaart van capita/ murder. De aan· 
klager heeft zich in allerlei bochten moeten 
wringen om er kidnapping en moord van te 
maken. Dit was voor het eerst in de ge· 
schiedenis van Texas dat blanken ter dood 
werden veroordeeld voor de moord op een 
zwarte.' 
Desondanks vormt de blanke rniddenklasst 
een zwaar ondervertegenwoordigde groep 
binnen het kleurrijke gezelschap in de do
dencellen. Er zitten geestelijk gehandica~ 
ten, psychiatrische patiënten, en mensen 
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met een afgrijslijke geschiedenis van ver
waarlozing en mishandeling. 
Wie het geld niet heeft voor een advocaat, 
krijgt een pubtic defender, een pro deo advo
caat toegewezen. Dezen zijn echter zo over
belast dat ze soms wel een paar honderd za
ken tegelijk onder zich hebben. Van enige 
kwaliteit is geen sprake. Niet zelden krijgt 

de advocaat pas een dag voor de zitting voor 
het eerst zijn cliënt te spreken. 'Maar het in
tere seert veel pro deo advocaten ook geen 
lor of hun cliënt wel of niet veroordeeld 
wordt,' zegt Danalynn Recer, collega van 
Jim Marcus en eveneens gespecialiseerd in 
doodstrafzaken . 'Ze komen dronken op de 
zitting en nemen niet eens de moeite de ge
tuigen van de aanklager te ondervragen. 

Voorde$11 .85 per uur die sommige pro deo 
advocaten uitbetaald krijgen, zetten alleen 
de idealisten zich in.' Verschillende advoca
ten hebben de naam om in de rechtzaal in 

laap te vallen en zo het leeuwendeel van het 
proces te missen. Toen een journalist een 
van hen, pubtic defender John Benn, er eens 

over aansprak, zei de advocaat dat hij de 
hele zaak maar saai vond. De rechter liet het 

proces doorgang vinden met de woorden: 
'De grondwet geeft de verdachte het recht 
op een advocaat, maar nergens staat ge
schreven dat deze wakker moet zijn.' 

Armoede loopt als een rode draad 
door alle processen heen 

Ook zijn de 38 van de 50 staten die dood
straf in hun wetboek hebben niet te beroerd 
om zeventien-jarigen, geestelijk gehandi
capten en psychiatrische patiënten ter dood 
te brengen. Tussen 1973 en 1995 veroor
deelde Texas 31 minderjarigen ter dood, 
twee keer zoveel als in andere staten. Vijftig 
tot zestig gevangenen, een slordige twaalf 
procent, op de dodenrij zijn geestelijk ge
handicapt en grofweg de helft van de geëxe
cuteerden was geestesziek ten tijde van de 
executie. Marcus: 'Clinton onderbrak eens 

zijn campagne om het presidentschap om in 
Arkansas, waar hij toen nog gouverneur 
was, de executie van geestelijk gehandicapte 
jongen bij te wonen. Veroordeelden moeten 

volgens de wet ten volle kunnen begrijpen 
wat doodvonnis inhoudt en waarom ze ter 
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dood gebracht worden, maar daar weet de 
rechter altijd wel een mouw aan te passen. 
Hoe dan ook was deze executie hartstikke 
illegaal. De jongen die ter dood gebracht 
zou worden, had de gewoonte zijn toetje te 
bewaren en pas vlak voor het naar bed gaan 
op te eten. Na executie vonden bewakers het 
toetje in zijn cel. Hij had geen idee gehad 
wat er met hem ging gebeuren.' 
Armoede loopt als een rode draad door alle 
processen heen. Als belemmering voor een 
behoorlijke verdediging, als motivator voor 
een leven in de criminaliteit, of als factor die 
het onmogelijk maakt geesteszieke mensen 
in behandeling en van de straat te houden. 
'Ik behandelde eens het hoger beroep van 
een schizofrene man,' zegt Danalynn Recer. 
'De psychiatrische kliniek waar hij regelma

tig verbleef had hem op straat gezet, want hij 
vormde geen gevaar. In werkelijkheid was 
het gewoon te duur hem daar te houden. Zijn 
ouders konden zich geen een privé-kliniek 

veroorloven, dus was hij weer thuis . Koud 
een paar dagen na zijn ontslag vermoordde 

hij vier mensen. God had hem gezegd hun 
zielen vrij te laten, verklaarde hij tijdens de 
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zitting. In de dodencel kreeg hij medicijnen 
die heel goed aansloegen. Hij hallucineerde 
niet meer en het ging veel beter met hem. 
Nu was hij wel competent genoeg om de 
strekking van zijn vonnis te grijpen en kon 
hij ter dood gebracht te worden, zo vond de 
rechter.' 
Staat in Nederland de rechterlijke macht 
volledig los van de politiek, in de Verenigde 
Staten worden openbare aanklagers en rech
ters op staatsniveau door het volk gekozen. 
Gevolg is een politieke rat race over de rug
gen van de verdachten. In campagnetijd 
wordt de doodstraf gepropageerd als hét 
middel om criminaliteit de das om te doen 
en de veiligheid in buurt of wijk te garande
ren. Een openbare aanklager die vaak de 
doodstaf eist, is zekerder van herverkiezing 
dan zijn meer gematigde collega. Ook een 

Journalist Pleter Varekamp {midden) 
leidt het debat tussen Jim Marcus, Dana
lynn Recer en studenten van de Universi

teit van Amsterdam 

lange lijst ter dood veroordelingen doet de 
populariteit van de ambitieuze district attor
ney veel goed. 'Smerige trucs worden hier
bij niet geschuwd,' zegt Marcus. 'De aankla
ger doet zijn best een zo zwart mogelijk 
beeld van de verdachte te schilderen. Zaken 
uit zijn verleden, of hij er nu voor veroor
deeld is of niet, worden er aan de haren bij
gesleept. Iedereen die iets tegen hem heeft, 
mag dat uitgebreid komen vertellen. Een 
vrouw getuigde dat de verdachte haar her
haaldelijk had verkracht en met de dood had 
bedreigd. Het mens had zelf een strafblad 
met de lengte van een rol behang en was zo 
schizofreen als een schuifdeur. Dat wist de 
aanklager best, maar het ondersteunde zijn 
zaak dus to heil with the truth.' 

De verdediging moet 
het met een grijpstuiver doen 

Ongeveer zeventig procent van de Amerika
nen zegt voor de doodstaf te zijn . 'Als je al
leen die ene vraag stelt ja,' protesteert Recer. 
Maar zodra ze weten wat er allemaal bij 
komt kijken en hoezeer het rechtssysteem 
faalt en er geknoeid wordt, is nog maar de 
helft voor. In de ogen van de mensen is een 
misdadiger ter dood brengen de enige ma
nier om te voorkomen dat hij ooit nog terug
keert in de samenleving. Het idee heerst dat 
wie levenslang heeft, over tien jaar weer 
buiten staat wanneer hij zich goed gedraagt. 
Wijs je de voorstanders op de mogelijkheid 
levenslang zonder vervroegde vrijlating, 
dan daalt hun aantal naar minder dan vijfen
twintig procent van de totale bevolking.' 
Op die wetenschap baseert Recer haar ver
dediging. In de tweede fase van het proces, 
waarin de schuld van de verdachte al vast
staat, moet de jury namelijk beslissen over 
leven of dood. De aanklager zal er alles aan 
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doen om de verdachte af te schilderen als 
een beest, de nadruk leggen op zijn gruwel
daden en de jury voorhouden dat het haar 
verantwoordelijkheid is de maatschappij 
tegen hem te beschermen. ' Ik probeer de 
jury te helpen mijn cliënt te begrijpen. Ik 
neem ze mee door zijn leven, vaak gedomi
neerd door misbruik en armoede. Ik laat zijn 
familie, vrienden en mensen uit zijn kerk
gemeenschap vertellen wat voor mens hij 
was. Zo krijgt de jury een idee hoe hij tot 
zijn daad gekomen is, en maakt hem in haar 
ogen weer een mens. Iemand die het recht 
heeft te leven.' Reeers aanpak is een groot 
succes. Haar kantoor heeft nog nooit een 
zaak waarin de doodstraf is geëist, verloren. 
Maar er gaan maanden werk aan vooraf voor 
Recer haar cliënt helemaal in kaart heeft. 
Het vertrouwen van de familie en de ver· 
dachte zelf winnen is intensief, zwaar werl 
en kost geld, dat er vaak niet is. Krijgt het 
openbaar ministerie een slordige twee ton 
om de feiten boven water te halen, de verde
diging moet met een tiende van dat bedra1 
toekomen. De Texas Defender Service, een 
non-profit advocatencollectief in Rouston 
waar Jim Marcus werkzaam is, voert ono~ 
houdelijk campagne om de benodigde fond· 
sen bij elkaar te harken. Voor onderzoek, hel 
horen van getuigen, voor psychiatrisch on· 
derzoek maar vooral om specialisten aan te 
trekken die andere advocaten kunnen assis
teren bij doodstrafzaken. 'Een gemiddelde 
advocaat krijgt één, hooguit twee keer ie 
zijn carrière een doodstrafzaak op zijn bord,' 
vertelt Marcus 'Tijdens de rechtenstudie i) 
het onderwerp hooguit even aangestipt, dU! 
weet de advocaat van alles net niks. Dm 
wordt de verdachte vaak fataal. En volstre~ 
onnodig. In d~ lagere rechtbanken kan ee1 
goede advocaat bijna altijd voorkomen dt 
de doodstraf wordt opgelegd. In hoger be· 

roep zijn de juridische mogelijkheden voo 
de verdediging beperkt en is het heel moo 
iijk een doodvonnis omgezet te krijgen · 
levenslang.' • 
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Doodstrafadvocaten Danalynn Recer 

en Jim Marcus waren afgelopen 

maand in Nederland om contacten te 
leggen met politieke en maatschappe

lijke organisaties, debatten te voeren 

en fondsen te werven. Dit op uitnodi

ging van de Rotterdamse Manon van 

den Berg, die al een aantal jaren 

correspondeert met Jessy San Mi

guel, een ter dood veroordeelde man 

in Texas. De actie wordt gesteund 

door de SP en de jongeren van ROOD 

die voor het Rotterdamse stadhuis 

een toneelstuk opvoerden, waarin zij 

uitbeeldden wat de Amerikaanse 
klassenjustitie voor jongens als Jessy 

betekent. Manons penvriend is een 

28-jarige man die al bijna negen jaar 

in de dodencel zit. Jessy was negen

tien jaar toen hij in 1991 ter dood 

veroordeeld werd wegens zijn aandeel 

in een roofoverval waarbij vier men

sen om het leven kwamen. Zijn zaak 

rammelt aan alle kanten. Hij werd aan 

handen en voeten geboeid de recht

zaal binnengebracht, waar zes kroon

getuigen in ruil voor strafvermindering 

verklaringen tegen hem aflegden. 

Jessy's advocaat had zich slecht 

voorbereid, nauwelijks onderzoek 

gedaan en was sterk bevooroordeeld 

tegen Jessy's Mexicaanse afkomst. 

Tijdens de verhoren is hij door de 

politie herhaaldelijk geïntimideerd en 

gedwongen een bekentenis af te 
leggen. Dankzij Manon's inspannin

gen dient Jessy's zaak nu bij de fede

rale rechtbank. In hoger beroep heeft 

een verdachte zelfs geen recht op een 
pubtic defender en moet hij zelf zijn 

advocaat betalen. Wie dat niet kan 
heeft pech gehad. Het lukte Manon in 

Nederland geld bijeen te krijgen voor 

Jessy's beroep. Danalynn Recer, Jim 

Marcus en de Nederlander Bart Sta

pert proberen Jessy's doodvonnis 

omgezet te krijgen in levenslang. Met 

de doodstraftoernee van afgelopen 

maand wil Manon iets betekenen voor 

alle andere Jessy's op Death Row. 

Eigenwaarde 

H ierbij een reactie op het gebeur

de in het Heerlense gemeente

huis, waarbij wethouder Simons 

wegvluchtte voor de SP-actievoerders 

(Tribune oktober-red.) SP' ers behoudt je 

eigenwaarde! Ga niet drammen met 

twintig actievoerders, als Simons aan

geeft dat hij er maar vijf aankan! Laat 

een ander in z'n waarde ook al komt 

jullie dat niet uit. Jullie hadden dan met 

vijf man even goed kunnen doen, wat 

jullie anders met twintig man van plan 

waren. Misschien ook minder goed, maar 

ik vind dat je elkaars grenzen hebt te 
respecteren, hoe onbeholpen die mis

schien ook aandoen. 

Kabeltram 

Wervershoof 
Ans Folgerts-Bruijn 

I 
k ben onaangenaam getroffen door 

de SP-actie tegen de kabeltram in 

Nijmegen (Tribune okober-red.). De 

SP munt hier uit in conservatisme. De 

busbaan in Utrecht is bijvoorbeeld lelij

ker en vernietigender dan een kabel tram. 

Ik kan zo een berg handtekeningen van 

mensen verzamelen die verklaren dat ze 

het prachtig vinden, omdat ze in vernieu

wing geloven. En waarom zou je een 
oude vervuilende lawaaibus niet vervan

gen door een nieuw schoon, stil systeem? 

Tevens vind ik angst van bewoners voor 

hun privacy door inkijk van passagiers 
overdreven. De SP misbruikt informatie 

om verkeerde suggesties te wekken. 

Rotterdam 
Arnest P Boender 

Veredelde vuilnisbak 

W ij wisten al dat de PvdA niet 
meer zo begaan was met de 

gewone mensen. Het volgen

de voorstel komt van het Heerlense 
PvdA-raadslid Karel Scholtes: 'Zet er
gens een winkel neer met producten die 
in de gewone supermarkt eigenlijk weg
gegooid moeten worden, omdat ze op of 
net over de houdbaarheidsdatum zitten. 
Geef uitkeringsgerechtigden en zwervers 
een pasje (zodat het zeker is dat ze het 
'recht' hebben om in die winkel te kopen). 
Die winkel zou dan twee uur per dag 
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open kunnen.' Hetzelfde Heerlen waar 

men spreekt over de bouw van een 

megabioscoop, een World Trade Centre, 
de bouw van een miljonairswijk etc. In 

datzelfde Heerlen wil men de inwoners 

die aangewezen zijn op een uitkering uit 
een veredelde vuilnisbak laten eten. Ten

minste volgens het plan van PvdA-raads

lid Scholtes. Ik ben woedend, verbijsterd 

maar ook angstig voor wat de toekomst 

voor ons uitkeringsgerechtigden nog in 

petto heeft. 

'Eiland' 

Heerlen 
Tiny Griekspoor 

N 
a het lezen van het artikel over 

'Het Eiland' in Vlissingen (Tri
bune oktober-red.) kom ik jam

mergenoeg tot de conclusie dat het een 

heel eenzijdig belicht, dogmatisch en 
bijna demagogisch artikel is. Ik ben 

werknemer van Basco en nauw betrokken 

bij het hele gebeuren. De genoemde brief 

waarin de 'sloop' werd aangekondigd 

werd verstuurd, omdat de verhuurder het 

geen goede zaak vond dat de bewoners 
een en ander uit de krant moest verne

men. Op het moment dat de brief ver

stuurd werd was er nog geen sprake van 

sloop. Ik kan mij voorstellen, dat de 
mensen geschrokken zijn. Ik ben niet 

zonder meer een voorstander van sloop, 

maar deze woningen hebben hun tijd 

gehad. Ze zijn gewoon versleten. Wel ben 

ik ongerust over het langzaamaan ver

dwijnen van de sociale woningbouw. 

Den Uyl 

Vlissingen 
René Smeding 

I n de jaren zeventig sneuvelde het 
kabinet-Den Uyl over de grondpoli

tiek. Van Agt heeft onlangs gezegd 

dat de PvdA eigenlijk gelijk had, omdat 
hij nu constateert dat de grondprijzen uit 

de hand gelopen zijn, waardoor nieuw

bouw onbetaalbaar geworden is. Toender

tijd verweet men Den Uyl dat hij een 

potverteerder was. Inmiddels is duidelijk, 

dat Lubbers en consorten de grote potver

teerders waren. 

Den Haag 
H.C. Knoester 
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ROOD-d~g: 
KOM OOKlil jongeren in de SP 

Voor alle Jongeren in de SP organiseert 
ROOD op zondag 28 november een gewei-

Er geldt een eigen bijdrage van dige Jongerendag. Volop discussie,· inter-
/ 10,-. Oe rest kun je declareren. views, de ROOD-film, mogelijkheid om je 
Als je met meerdere jongeren uit in te schriJ"ven voor de nieuwe excursies 
een afdeling komt, maak dan wel 
zo veel mogelijk gebruik van kor- en als afsluiting een gezellig feest. Heb 
tingsregelingen. Je ook interesse om te komen? Je kunt 

••••••••C::.. ____ ~J~e_:nog~ telefonisch aanmelden op 
(010) 243 55 57. 

.r\:0~-J)~s:.! :2 .6 1 

Ontvangst met koffie 
Opening, ROOD-film , interviews over onderwijs met 
SP-kamerlid Harry van Bommel en over dierenwelzijn, 
met SP-milieudetective Harry Voss, onder leiding van 
Vincent Post, presentator Radio Tomaat. 

Na de ontvangst met koffie om 
één uur beginnen we om half 
twee met de opening van de 
dag en de ROOD-fi lm, gevolgd 
door twee interviews over on
derwijs en dierenwelzijn, onder 
leiding van Radio Tomaat pre
sentator Vincent Post. 

14:00 Werkgroepen 1 & 2, met om kwart over drie pauze 
met fris en een broodje. 

16:45 Presentatie nieuwe excursies 
17:00 Interview werkgroep-voorzitters. 

Afsluiting van de dag door ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong en opening van het feest. 

Om twee uur beginnen we met 
de werkgroepen, waar gepraat 
wordt over onderwijs, de SP in 
ontwikkeling & in de praktijk, 
dierenwelzijn, milieu, het leger 
en jongeren & werk. 

Feest 

Anti -leger actie loopt goedl 
In een aantal afdelingen voert ROOD momenteel 
actie tegen de wervingscapriolen van het leger. 
Onze actiepunten zijn: geef eerlijke voorlichting, 
geen gedwongen recrutering via Start en stop met 
het werven van 17- en 16-jarigen. 
In Leeuwarden kreeg de actie veel aandacht van de 
pers, net als in Amsterdam. Een aantal afdelingen 
gaat nog met de actie aan de gang. 

Geen drijf jacht 
zonder ROODI 
De drijfjachten zijn begonnen 
en ROOD was er beide keren 
bij. ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong: 'Je hoort het pas 's och
tends als er een drijfjacht is. 
Maar we moeten er echt elke 
drijfjacht bij zijn. Gewoon de ja
gers laten merken dat ze in de 
gaten worden gehouden. Fo
to's en publiciteit zijn een ramp 
voor ze.' Wil je ook mee, stuur 
de bon in. ledereen is welkom 
bij de anti-jachtacties. 

Na de eerste ronde is er pau
ze met fris en een broodje, 
daarna wordt van werkgroep 
gewisseld en volgt er nog 
een ronde. 
Dan is het om kwart voor vier 
tijd voor de presentatie van 
de jongerendagen. Waar we 
heen gaan, blijft nog even 
geheim. Van vijf tot zes doen 
de voorzitters van de werk· 
groepen verslag van de 
meest opmerkelijke conclu· 
sies uit hun werkgroep. 
Daarna is het woord aan 
ROOD-voorzitter Sjoerd de 
Jong om de dag af te sluiten 
en het feest te openen! 
Meld je telefonisch aan op 
(010) 243 55 57. 

r' .0.~.Jf 6--' 
I I ~ ..J ..J 

!J 6~~1 JjJ JJ ') JJ Jij 
Nijmegen: Voorkant Sta
tion, rechtsaf langs hotel, 
Van Diemenbroekstraat 
doorlopen tot aan de 
Graafseweg. Recht over· 
steken , je bent dan in de 
Burghardt van de Bergh· 
straat. Je moet zijn op 
nummer 114, links na 100 
meter is wijkcentrum Bot· 
tendaal (Burghardt)! 
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DEZE TRIBUNE 

Geen toverfee 
Ik zal blij zijn als we de 31e decem

ber van de kalender kunnen scheuren 

en er 1 januari 2000 prijkt. Niet dat 

ik er vertrouwen in heb dat mijn wek

kerradio en koffiezetter dan nog goed 
werken, maar ik zal zo blij zijn als de 

hype rond het millennium dan einde

lijk voorbij is. Want zeg nou zelf, we 

weten allemaal dat de wereld er op 

10 januari 2001 nTet heel anders za l 

uitzien dan op 20 december 1999. 

Helaas, er bestaat geen millennium

toverfee die de armoede oplost, het 

oorlogsgeweld uitbant, vervuiling en 

dierenleed afschaft en de tweedeling 
stopt. 

Toch kan het wél 

anders worden in de 

nieuwe eeuw. Het 

punt is alleen: dat 

zullen we zelf moe

ten doen. En als u 

het mij vraagt, is 

ons beste hulpmid

del daarbij de SP. 26.000 lezers van 

deze Tribune zijn al lid . Mijn millen

niumdroom is dat u er allemaal een 

lid bij werft, ééntje maar. Een extra 

Tribune kunt u daartoe afgeven aan 

een van uw kennis.sen. Hoort u tot 

die nieuwe lezers? Is dan niet het 

beste voornemen voor de nieuwe 

eeuw nu SP-lid te worden? Dat kan 

voor slechts f 19,99 en u ontvangt 

dan niet alleen een heel jaar de Tribu

ne, maar ook een schitterende CD 

cadeau! Wij wensen u daarmee pretti

ge feestdagen! 
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SP-voorman Jan Marijnissen voor

ziet een belangrijke rol voor zijn 

partij in de nieuwe eeuw. M aar, zegt 

hij: 'Geen topsport zonder breedtesport.' 

Hij j uicht de komst en de inbreng van de 

duizenden nieuwe leden toe. 

1 0 De huisartsen van Ons Medisch 

Centrum kijken verder dan de 
spreekkamer, doen actief aan 

preventie en kl immen zo nodig op de barri

caden. Een levendi ge ontmoeting met de 

'rode dokters' van de SP. 

14 Karel Glastra van Loon viel in 

de prijzen met zij n roman 'De 

Passievrucht', maar naast het 

schrijven ligt zijn ware passie bij levende 
mensen en levende natuur. Aan de Tribune 

legt hij uit waarom 

hij daarbij kiest voor 

SP en waarom de 

bedreigingen van de 

biotechnologie hem 

zo aan het hart gaan. 

' ... ::-

m· ~ 
16 De wetenschappers twij felen, 

de politiek aarzelt. Zijn gas

boringen onder de Waddenzee 

mogelijk zonder schade aan te richten? 

Natuurliefhebbers weten wat er moet 

gebeuren: 'Dit is mooi , afblijven dus!' 

De Tribune ging mee uit 'vogelen'. 
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. Cor Boonstra de machtigste 2 2 
Lees hoe Philips-topman 

ondernemer van Nederland 

werd. En hoe hij rij ker en rijker wordt. 

Maar lees ook hoe de prijs daarvoor betaald 

wordt, bij voorbeeld door de werkers van 

Philips Lighting Terneuzen, die op straat 

dreigen te belanden. 

2 6 
Na een intensieve ledenwerf

campagne staat de teller op 

25.868 SP'ers. 

M aar de champagne blijft nog 

even onder de kurk. De SP 

daagt haar leden uit dit 

getal te verdubbelen, 
door zelf een nieuw lid 

te werven. Munitie is er 

daarbij volop . . . 

4 Het Binnenhof 

5 Marijnissen 

12 Aktie 

13 Alles Kids? 
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29 Brieven 
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Politieke 
standpunten te 

koop? 

W at gaan we straks 
krijgen? Komt er 

deze vragen zijn mogelijk 
gemaakt door Shell onder 
een set schriftelijke vragen 
van de VVD te staan?' 
vroeg Agnes Kant onlangs 
tijdens het vragenuurtje in 
de Tweede Kamer. Ze rea
geerde op de VVD die in de 
pers had laten weten niet 
onwelgevallig te staan 
tegen sponsoring van poli
tieke partijen door het be
drijfsleven. Kant vreest dat 
sponsoring een voor wat 
hoort wat-regeling wordt, 
waardoor kamerfracties 
mogelijk de oren naar de 
sponsors laten hangen. Ze 
wilde van minister Peper 
weten wat hij hiertegen gaat 
ondernemen. Peper bleek 
iets andere ideeën te heb
ben bij de term sponsoring. 
'Als je iemand een cadeau
tje geeft, verwacht je daar 
toch niets voor terug?' Hij 
zegde toe met de verschil
lende partijvoorzitters te 
gaan praten en hen te advi
seren terughoudend te zijn . 
'We zijn terughoudend,' 
protesteerde VVD-kamerlid 
Brood. 'We zorgen dat we 
nooit afhankelijk worden 
van één bedrijf.' 'Dus nemen 
jullie behalve van de auto
lobby ook geld aan van de 
NS?' interrumpeerde Marij
nissen. De SP wil een ver
bod op sponsoring van poli
tieke partijen en ziet meer in 
een geldelijke beloning voor 
partijen die naar de mensen 
toe gaan. 'Koppel de over
heidssubsidie voor partijen 
aan het ledental,' herhaalde 
Kant een voorstel dat ze al 
eerder deed. 

Paars regeert steeds meer met de rug naar de samenleving 

Wat Is er aan de hand In 
de paarse polder? In 

twee weken tijd zegden de 
bonden en de werkgevers
organisaties, de boeren, de 
milieuorganisaties en het 
onderwijsveld het overleg 
met op vertegenwoordigers 
van de regering. Toeval? Of 
een blijk van het verval van 
Paars? 
'Het zijn geen Incidenten 
meer,' meent SP-Kamerlid 
Harry van Bommel. 'Dit Is 
een ware Poldercrash'. BiJ 
de SP-fractie Is veel begrip 
voor de beslissingen van de 
gesprekspartners die het 
overleg opzegden. 'De vak
bonden eisen volkomen te
recht de mogelijkheid op om 

op te kunnen komen voor 
hun leden,' vindt Jan de Wit 
over de sociale zekerhelds
dlscussie. 'Natuurlijk, de 
bonden hebben het de af
gelopen jaren op cruciale 
momenten af laten weten. 
Bijvoorbeeld biJ de WAO en 
de Ziektewet. Maar het 
gaat om werknemersverze
keringen. Daarbij geeft het 
geen pas dat de vakbonden 
compleet buiten spel gezet 
worden. Het kabinet wil de 
reïntegratlebedrijven, die 
werklozen moeten begelei
den naar een nieuwe baan 
volledig privatiseren. Dat 
wordt net zo'n gesol met 
mensen als nu bij de gepri
vatiseerde arbodiensten.' 
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Over de breuk met de milieu· 
organisaties vanwege Schip
hol heeft Harry van Bommel 
opheldering gevraagd aan 
minister Netelenbos. 'Als 
het klopt wat de milieu
mensen zeggen, dat Nete
lenbos steeds haar beloften 
schendt, dan hebben ze het 
grootste gelijk van de we
reld om het overleg op te 
zeggen.' 'De boeren willen 
graag praten,' weet Rem I 
Poppe. 'Als zo'n gezags
getrouwe club als LYO
Nederland het overleg op
zegt, Is er echt wat aan de 
hand. En dat klopt ook. MI· 
nister Brinkhorst schoffeert 
de boeren. Het lijkt wel of 
het er niet langer gaat om 
gaat het mestprobleem op 
te lossen, maar om per se 
duizenden varkensboeren 
weg te werken.' BIJ het on· 
derwijs stapte de Algemene 
Onderwijsbond (Aob) uit het 
overleg over de arbeidsvoor· 
waarden in het basisonder· 
wijs. Ongeveer duizend leer· 
krachten dreigen hun baan 
te verliezen door de regeling 
dat allochtone leerlingen 
alleen nog bulten schooltijd 
in hun eigen taal les mogen 
krijgen. SP en Aob pleiten 
voor de omscholing van de 
leerkrachten 'onderwijs in 
allochtone levende talen' tot 
groepsleerkracht, zodat zij 
behouden blijven voor het 
onderwijs. 
Wat hebben alle ruzies nu 
gemeen? Of is het toch 
toeval? Poppe: 'Elk conflict 
heeft zijn eigen achtergrond. 
Maar wat allemaal blijkt Is 
dat Paars alleen wil luiste
reQ naar maatschappelijke 
groeperingen als het haar 
uitkomt. Echte betrokken· 
held bij wat er In de samen· 
leving speelt, is ver te 
zoeken.' 
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Europees milieubeleid 
ver te zoeken 

Eén munt, maar geen afstellllTÛng in het 
milieubeleid. Dat is het Europa van de 

EMU. De loodaccu's die in Nederland 
keurig volgens de milieunormen worden 
ingezameld, worden door het Franse bedrijf 
Metal Blanc op abominabele wijze ver
werkt. Gevolg is dat een kwart van de kin
deren in het dorp Bourg-Fidèle lijdt aan 

loodvergiftigi ng. 'Er is geen Europese 
regelgeving voor de verwerking van che
misch afval,' legt SP-Europarlementariër 
Erik Meijer ui t. 'Op grond van de Europese 

Verordening Overbrenging Afvalstoffen 
(EVOA) is in principe vrij verkeer van deze 
stoffen toegestaan. Wie kwade bedoelingen 
heeft, kan doen wat hij wil.' Meijer heeft 
inmiddels samen met zij n Franse fractie
genoot een grondige aanpassing van de 

EVOA-richtlijnen geëist. 

Bovendien ... 
1 pleitte Jan de Wit bij de begroting 
Sociale Zaken voor het Inkomensaf

hankelijk maken van de kinderbijslag 
en voor een einde-eeuwuitkering van 
1000 gulden voor mensen die langer 
dan een jaar op het minimum zitten. 
1 heeft Reml Poppe een grond
verevenlngshefflng voorgesteld op 
bouwen In de open ruimte. Zo'n 
heffing maakt het mlnder aantrekke
liJk om de groene ruimte vol te bou

wen en bemoeilijkt grondspeculatie. 
De opbrengst dient voor volkshuls
vestingprojecten in de steden. 
1 wil Jan de Wit dat het mes gezet 
wordt In de betaalde bijbanen van de 
leden van de Hoge Raad. "Terwijl 
uitspraken steeds langer op zich 
laten wachten, hebben de leden wel 
tiJd voor vorstelijk betaalde bijbanen 
die bovendien tot belangenverstren
geling kunnen lelden.' 

1 eist de SP-fractie maatregelen 
tegen verplaatsing van winstgeven
de en perspectiefvolle bedrijven naar 

lage-lonenlanden, alleen om nóg 
meer winst te maken. Het minste 
wat de regering kan doen is werk
gelegenheldselsen verbinden aan 
subsidie voor bedrijven. 

De handen ook af van 
de Biesbosch! 

N let alleen de Waddenzee, maar ook 
de Blesbosch wordt bedreigd door 

booractiviteiten van de NAM. En ook die 
dreiging moet weg, vindt SP-Kamerlid 
Remi Poppe. Al In 1993 heeft de NAM 
vergunning gevraagd om In de Biesbosch 
naar gas te mogen boren. Op dit moment 
vindt bij het ministerie van Economische 
Zaken daarover de beslultvorming 
plaats. Exacte boorlocaties zijn niet 
aangegeven, maar het gebled omvat 

onder andere het Nationaal Park de 
Biesbosch. Dit voormalig zoetwater
getijdengebled herbergt een groot aantal 

bijzondere planten- en diersoorten en is 
net als de Waddenzee erg gevoelig voor 
bodemdallng. Poppe wil dan ook de 
mogelijkheid uitsluiten dat in of onder de 

Biesbosch naar gas wordt geboord. 
'Daarvoor gelden exact de argumenten 
die een Kamermeerderheld overtuigd 

hebben ·van de noodzaak om de Wadden
zee te sparen.' 

'Sluiten maar, 
dat Studiehuis' 

W at Harry van Bommel betreft kan het 
Studiehuis het beste snel gesloten 

worden. De nieuwe opzet voor de hoogste 
klassen van Havo en VWO heeft zoveel 
nadelen, dat het niet nodig is eerst meer 

onderzoek te doen naar de achtergronden 
van de problemen, zoals staatssecretaris 
Adelmund wil. Van Bommel: 'De massale 
klachten van de leerlingen over het over
laden programma zijn terecht. Meer zelf
standigheid klinkt op papier mooi. Maar als 
de noodzakelijke begeleiding ontbreekt, 
vallen de zwakkere leerlingen vallen af. De 
Tweede Fase pakt vooral negatief uit voor 
leerlingen in achterstandssituaties, die ook 
thuis weinig begeleiding kunnen krijgen.' 
Van Bommel staat dan ook vierkant ~chter 
het protest van scholieren en leraren. 
'Helaas krijgt het voorstel om op korte 
termijn 25 procent van de exameneisen te 

schrappen, alleen de steun van D66 en SP. 
Daarom is het belangrijk dat leerlingen, 
maar ook leerkrachten massaal hun stem 
laten horen.' 

De schoolstaking kreeg de warme steun van 
ROOD, jongeren in de SP. (Zie pagina 30.) 
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MAftiJNISSEN 
Pleisters op 
de monden 

Zaterdagmorgen 10.00 uur. In de 

studio van Business News Radio 
word ik door drie journal isten over 
van alles ondervraagd. 'Wat vind u 
van Oranje? Wat vind u van de bonds
coach? ' vraagt een van de intervie
wers op een gegeven moment. 'Nou, 
ik vind de resultaten en vooral ook 
het getoonde spel niet best. Frank 
Rijkaard is een beste jongen, een 
goede voetballer ook, maar als coach 
zie ik hem niet zo zitten.' 'We moeten 

Johan Cruyff vragen. Laten we daar 
handtekeningen 
voor gaan ophalen ,' 
zeg ik een beetje 
gekscherend. 

Even later staat het 
op het ANP-net en 
is het op het radio
nieuws. De maandag Jan Marijnissen, 
erop staat het ook in fractievoorzitter SP 

de krant te lezen. Ik 
heb blijkbaar iets bijzonders gezegd. 
Velen blijken het met me eens te zijn , 
maar al snel krijgt de keten van reac
t ies een andere wend ing en gaat het 
meer en meer over de vraag: Mag een 
politicus zich wel met dit soort zaken 
bezighouden , mag hij daar publieke 
uitspraken over doen? 
Met name polit ici van WD, CDA en 
PvdA schijnen zich nogal aan mijn 
uitspraken te hebben gestoord. 

Desgevraagd laten zij weten ook wel 
een mening over de resultaten van 
Rijkaard te hebben , maar dat zouden 
zij nóóit in het openbaar zeggen. 

'Marijnissen moet zich meer bewust 
zijn van zijn posit ie.' 

Maar hoezo nou? Ik heb geen ver
velende Kamervragen gesteld en ook 
geen debat aangevraagd. Want na
tuurlijk moet de politiek zich niet met 
het coaching- beleid van de KNVB 

bemoeien . Maar betekent dat, dat ik 
- als voetballiefhebber en een van de 
vijftien miljoen bondscoaches in ons 
land - niets mag zeggen over het 

vertoonde spel en de prestaties van 
Rijkaard? Wat is dat voor onzin? 
Pleisters horen op wonden , niet op 

monden. • I 
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l Op de drempel van een nieuwe eeuw: 
i de SP is er klaar voor 
e 
~ 

!Realisten 
voor het 
heden, 
optimisten 
voor de 
toekomst 
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'Onze fundamentele uit
gangspunten zijn: menselijke 
waardigheid, gelijkwaardig

heid en solidariteit' 





'Het rare verschijnsel doet zich voor, dat naarmate wiJ rijker en rijker worden, wiJ bliJkbaar niet In staat zijn om één op 
elke vijf kinderen een fatsoenliJk bestaan te garanderen. Dat heeft van alles te maken met ouders die het niet aankun

nen, met slecht onderwijs en gezondheidszorg, met armoede, slechte huisvesting, gebrekkige integratie van migranten, 
wijkproblemen en nog veel meer. Kinderen kunnen daar niets aan doen, maar zij krijgen die problemen wél in verergerde 
vorm op hun bordje. Kinderen zijn afhankelijk van de kansen die hen geboden worden; zij kunnen die niet afdwingen.' 

Het gaat goed met de SP. In alle opzichten 
groeit de partij : voelbaar qua landelijke be
kendheid en sympathie, meetbaar in leden
en kiezersaantallen. De ledenwerfcampagne 
van de afgelopen maanden bracht de teller 
op 26.000, waarmee de SP haar naam als 
snelst groeiende politieke partij nog eens 
extra onderstreepte. De voorgaande twee 
jaar stonden in het teken van verkiezingen, 
waarbij de SP grote successen boekte bij de 
Tweede Kamer-, Provinciale Staten- en 
gemeenteraadsverkiezingen. Sinds juni van 
dit jaar is de SP ook in het Europees Par
lement vertegenwoordigd. De laatste maan
den keek de vierde partij van het land vooral 
bezinnend naar zichzelf en maakte zich op 
voor de sprong in het nieuwe millennium. 
Het resultaat daarvan ligt er nu in de vorm 
van Heel de mens, de kernvisie van de SP. In 
een tijd, waarin wereldwijd vrijwel alle ide
ologieën lijken te zijn uitgeprobeerd en ver
volgens doorgeprikt, predikt Heel de mens 
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid 
en solidariteit 
Jan Marijnissen is blij met de nieuwe 
kernvisie. 'Heel de mens gaat over een al
ternatief, een nieuwe aanzet, zo je wilt. De 
mensheid is toe aan een nieuwe stap. Het 
kapitalisme in neoliberale uitingsvorm bijt 
zichzelf steeds meer en steeds dieper in de 
staart. Dat is aantoonbaar: tegenstellingen 
in de wereld tussen arm en rijk worden 
steeds groter en daardoor ontstaan er aller
lei regionale conflicten. Het begint uit de 
hand te lopen. Ook moreel is het kapitalis
me failliet, als je het relateert aan de drie 
fundamentele uitgangspunten van Heel de 
mens.' De ontwikkelingen in het voormali-

8 

ge Oostblok noopten de SP eveneens tot 
nadenken over een alternatief. Marijnissen: 
'Als partij hebben we nooit veel affiniteit 
gehad met wat er in Oost-Europa plaats
vond, maar het gebeurde wel allemaal on
der de mantel van het socialisme. Het sys
teem daar donderde in elkaar en dat is ei
genlijk maar goed ook. Het maakt de gees
ten van de mensen rijp voor een nieuwe 
aanzet, een nieuwe poging. Wij hebben 
onze linkse principes zeker niet losgelaten. 
Maar met in het achterhoofd wat er daar al
lemaal fout is gegaan en wat er fout kán 
gaan, zijn we gaan nadenken over iets 
nieuws. En dat is precies wat Heel de mens 
doet. Optimistisch? In zekere zin wel , ja. 
Laten we het zo zeggen: wij zijn optimisten 
voor de toekomst en realisten voor het he
den.' 

'Ik kan me buitengewoon 
kwaad maken om mensen die 
alleen maar klagen en nooit 

de moed nemen iets te 
veranderen' 

Vooralsnog lijkt de bereidheid binnen de 
samenleving om dingen langs politieke weg 
te veranderen niet echt te groeien. Eerder 
steekt er een regelrechte afkeer van de poli
tiek de kop op. Opkomstcijfers tijdens ver
kiezingen dalen en menige partij kampt met 
een krimpend ledental. We leven in een ge
globaliseerde wereld, waarin banken en 
multinationals de dienst uitmaken en waar
op het individu schijnbaar geen invloed 
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meer heeftWat maakt politiek engagement 
in een klein land als Nederland dan nog uil~ 
Marijnissen: 'Persoonlijk heb ik me nooit 
afgevraagd of het wel zin heeft om politiet 
actief te zijn. Ik doe wat ik doe, omdat il 
vind dat ik dat moét doen . Pas daarna denl 
ik na over het nut. Ik zou zeer ongelukkig 
zijn als ik alleen maar thuis op de bank zalle 
mopperen op grond van de fatalistische ge· 
dachte dat we toch niets kunnen veranderen. 
Ik kan me dan ook buitengewoon kwaad 
maken om mensen die alleen maar klagen 
en nooit eens de moed nemen om iets te ver· 
anderen, hoe moeilijk het ook is. Het is net 
als met touwtrekken: als jij er aan de ene 
kant iemand bij zet, wordt die partij alleen 
maar sterker en nooit zwakker. De gezamen· 
lijke kracht van degenen die iets wfllen ver· 
anderen, maakt dat dit ook werkelijk ge· 
beurt.' 
Volgens Marijnissen is er genoeg werk aan 
de winkel. Om te beginnen in Nederland 
zelf. De twee paarse kabinetten omarmden 
enthousiast het neoliberale gedachtegoed 
en beschouwden privatisering en markt· 
werking als dé toverformules voor de mo
derne samenleving. Niet zelden met drama· 
tische gevolgen voor de minder draag· 
krachtigen, want uitgerekend bij hen vallen 
de klappen. Gevolg: een groeiende twee· 
deling tussen arm en rijk. 'Tegen de achter· 
grond van menselijke waardigheid, gelijk· 
waardigheid en solidariteit is Nederland er 
inderdaad zeker niet op vooruitgegaan. Als 
ik nu in de Tweede Kamer over een rege· 
ringsvoorstel zeg: Ja, ho eens even, dit is 
toch geen solidaire gedachte, haalt ieder· 
een z'n schouders op en roept: So what' 
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Als je twintig jaar geleden aannemelijk kon 
maken dat een voorstel niet solidair was, 
zou iedereen meteen hebben geroepen dat 
het dus ongewenst was. De vanzelfspre
kendheid van begrippen als democratie en 
solidariteit is allang verloren gegaan; de 
morele ankers zijn verdwenen. En juist 
daar neemt de SP het voortouw: in het her
waarderen van die waarden. Op een aantal 
terreinen heeft dat succes gehad. Onlangs 
werd tijdens de Algemene Beschouwingen 
in de Eerste Kamer de privatiseringsgolf, 
een typisch kenmerk van de neoliberale po
litiek, fel bekritiseerd. De SP heeft daarin 
een ontzettend belangrijke rol gespeeld, 
want wij brachten die discussie op gang. 
Dat de voorrangszorg hier niet doorbrak, is 
ook onze verdienste. En dan hebben we 
nog, met resultaat, consequent aandacht 
gevraagd voor het verschijnsel van de par
tijpolitieke benoemingen, de vriendjespoli
tiek dus. Als het gaat om een principiële 
houding tegen het neoliberalisme, zijn wij 
gewoon de meest uitgesproken partij.' 

'Als de SP in de Tweede 

Kamer als enige linkse opposi

tiepartij overblijft, betekent dat 

zeker geen politiek isolement' 

Die houding, die herkenbaarheid en die 
duidelijkheid staan in schril contrast met 
andere politieke partijen. De Nederlandse 
politiek kenmerkt zich momenteel vooral 
door het overboord gooien van oude prin
cipes en uitgangspunten en samen aan
genaam onder één groot politiek dekbed 
kruipen. 
Marijnissen: 'Dat is één van de grootste 
problemen van D66, CDA en in toenemen
de mate van de PvdA. Niemand kan in één 
zin zeggen waar ze staan. Alleen bij de 
VVD kun je de richting nog redelijk goed 
voorspellen. GroenLinks hoor je ook 
teeds minder over controversiële zaken. 

Die partij is tegenwoordig echt bezig om 
zichzelf te toetsen voor regeringsdeelname. 
Zij vragen zich af: Op welke punten zijn wij 
kwetsbaar als wij straks willen meerege
ren? Dan schaffen we die punten af Dan is 
het natuurlijk een uitgemaakte zaak dat zij 
de bombardementen op Kosovo moesten 
teunen. En ze nemen tegenwoordig ook 

heel genuanceerde standpunten in over de 
Europese eenwording, ja zelfs over de 
NAVO. Het is dan ook niet zo vreemd dat 

GroenLinks overal als toekomstige coali
tiepartner genoemd wordt. Dat heeft alles 
te maken met hun eigen ambities. Ze sco
ren in de peilingen en als zij eenmaal in de 
regering zitten, zullen ze echt wel met 
goeie dingen komen. Zou de SP dan in de 
Tweede Kamer als enige linkse oppositie
partij overblijven, dan betekent dat zeker 
geen politiek isolement. Politiek isolement 
ontstaat alleen als je tevreden achterover
leunt met je eigen gelijk en niet meer deel
neemt aan het maatschappelijk en politiek 
debat. Sinds wij lid zijn van de Tweede 
Kamer is dat nooit aan de orde geweest. 
Anders hadden we gewoon ons werk niet 
goed gedaan. Door politiek vakmanschap 
kom je niet in de hoek te staan. Onze volks
vertegenwoordigers moeten zorgen dat hun 
inbreng tot iets leidt, resultaat oplevert. 
Vanuit puur ideologische optiek zou ik het 
echter niet betreuren als de SP zich in een 
isolement zou bevinden. Als wij onze 
standpunten blijven verdedigen, onze eigen 
oprechte identiteit behouden en op basis 
van eigen analyses onze eigen conclusies 
blijven trekken, dan is daarmee absoluut 
het karakterverschil met andere partijen 
aangegeven. Zo bezien biedt een ideolo
gisch isolement juist kansen.' 
'Misschien vormen de verontrustende neo
liberale tendensen in samenleving en poli
tiek en de conformistische neigingen van 
andere partijen juist een verklaring voor het 
feit dat de SP zo ontzettend snel is gegroeid 
de laatste jaren. Wij hebben nu eenmaal een 
duidelijke identiteit. Weliswaar stijgen we 
het laatste jaar in de peilingen niet sensatio
neel, maar de toename van ons ledental is 
enorm en bovendien uiterst belangrijk. Geen 
topsport zonder breedtesport zeg ik wel 
eens. Een zichzelf respecterende politieke 
partij moet zoveel mogelijk aanhang willen 
krijgen, omdat ze beter functioneert als ze 
op alle niveaus van de samenleving is in
gevoerd. Bovendien brengen nieuwe leden 
ook weer nieuwe kennis mee en daarin zijn 
wij geïnteresseerd. Mensen die lid worden 
van de SP hebben daar echt goed over na
gedacht en velen willen vervolgens ook een 
bijdrage leveren aan de partij, elk op zijn of 
haar eigen manier. Ze willen op een eerlij
ke wijze tegenwicht bieden aan de trend 
van ieder voor zich en alle gevolgen daar
van. Daarom ben ik blij met al die nieuwe 
leden. Ook zij helpen ervoor zorgen dat we 
midden in de samenleving blijven staan en 
nooit in een maatschappelijk isolement 
zullen raken.' 
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'Als je het hebt over de 

gelijkwaardigheid van mensen, 

moet je op z'n minst proberen 

kinderen een gelijke kans 

te geven' 

Een speerpunt in het SP-programma voor 
het jaar 2000 is de campagne 'Alles Kids?', 
waarin de aanpak van de tweedeling onder 
kinderen centraal staat. Met 'Alles Kids?' 
opent de SP de aanval op de situatie, dat niet 
minder dan twintig procent van de kinderen 
in ons land niet of nauwelijks een eerlijke 
kans krijgt. Volgens Jan Marijnissen is dat 
juist in een land met een zo hoog welvaarts
niveau als Nederland niet te verkopen. 'Laat 
ik vooropstellen, dat het met de meeste kin
deren in Nederland goed gaat. Maar het rare 
verschijnsel doet zich voor, dat naarmate 
wij rijker en rijker worden, wij blijkbaar 
niet in staat zijn om één op elke vijf kinde
ren een fatsoenlijk bestaan te garanderen. 
Dat heeft van alles te maken met ouders die 
het niet aankunnen, met slecht onderwijs 
en gezondheidszorg, met armoede, slechte 
huisvesting, gebrekkige integratie van mi
granten, wijkproblemen en nog veel meer. 
Kinderen kunnen daar niets aan doen, maar 
zij krijgen die problemen wél in verergerde 
vorm op hun bordje. Kinderen zijn afhan
kelijk van de kansen die hen geboden wor
den; zij kunnen die niet afdwingen. Wij 
vinden dat de politiek zich dat moet 
aantrekken door bijvoorbeeld de armoede 
te bestrijden. Inkomensafhankelijke kin
derbijslag moet er komen, zodat armere 
gezinnen hun kinderen niets hoeven te ont
zeggen waar ze recht op hebben. Goede 
jeugdzorg, voldoende speelgelegenheid 
etcetera. Wij gaan proberen dat soort zaken 
op de politieke agenda te krijgen, ook op 
lokaal niveau. Zo'n groots opgezette cam
pagne kost natuurlijk veel inspanning en 
veel geld. En het succes ervan zal dus ook 
afhankelijk zijn van de mate waarin de SP
leden bereid zijn met hun inspanning en 
hun geld bij te dragen aan onze 'Alles 
Kids?'-campagne. Ik vind dat je zoveel 
kinderen niet in de problemen groot mag 
laten worden. Als je dat wel doet, vervalt je 
morele recht om ze later op hun eigen ver
antwoordelijkheid aan te spreken. Kinde
ren kun je niks verwijten, en als je het hebt 
over de gelijkwaardigheid van mensen, dan 
moetje op z'n minst proberen om kinderen 
een gelijke kans te geven.' • 
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De bezem moet door de 
Open dag bij Ons Medisch Centrum. Hoe 

gezondheidszorg, vond anders werken onze dokters? 

Preventie, actie en meer doen dan een 
receptje schrijven, daar gaat het om 

de SP vijfentwintig jaar 

geleden al. Bij woorden 

alleen bleef het echter 

niet. De piepjonge partij 

riep twee huisartsen

praktijken in het leven. 

Met dokters die verder 

kijken dan de spreek

kamerdeur, actief aan 

preventie doen en waar 

nodig op de barricaden 

klimmen. Bovendien 

bestaat er bij hen geen 

band tussen het aantal 

patiënten en de maand

opbrengst. SP-arts Hans 

van Riel: 'Als er iemand 

binnenkomt denk ik 

nooit: hé, daar komt 

weer dertig gulden 

voor consult.' 

'Onze dokters' 
kijken verder dan 
de spreekkamer 

De wachtkamer is nog nooit zo vol geweest. 
Uit het hele land hebben mensen zich ver
zameld. Ons Medisch Centrum (OMC) 
Zoetermeer houdt open huis . 'Ik wist wel 
dat we twee meclische centra hadden,' vertelt 
een SP-lid uit Groningen, 'maar waarin die 
nu precies verschillen van een gewone hui s
artsenpraktijk wist ik niet.' Op de tafel staan 
thermoskannen koffie en thee. Geflankeerd 
door een grote schaal met appelflappen. 
'Wil er nog iemand weten hoe lang je moet 
fietsen om die flappen er weer af te krijgen?' 
vraagt OMC-arts Lucie Pufkus met de calo
riewijzer in de hand. Nee, niet echt. 
Wie de ' rode dokters' bezoekt, kan er zeker 
van zijn niet binnen vijf minuten met een 
recept in de hand weer buiten te staan. ' We 
nemen op zijn minst een kwartier,' zegt 
Hans van Riel, huisarts van OMC Zoeter
meer. 'Wij proberen verder te kijken dan de 
lichamelijke klachten waarmee mensen op 
het spreekuur komen. Zo komt al jaren een 
Hindoestaanse mevrouw bij mij over de 
vloer. Ze heeft een dwarslaesie én suiker
ziekte én astma. Een reguliere huisarts 
onderzoekt zo'n vrouw op doorligplekken, 
kijkt haar longen na en zegt dat alles naar 
verwachting verloopt. Ik weet dat mevrouw 
op een sociale werkplaats werkt, ik weet 
welk moertje aan welk boutje gaat, welke 
delen ze aan elkaar soldeert en vooral dat ze 
dat werk wil blijven doen . De bedrijfsarts 
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verklaart haar voor gek en snapt niet dat 
mevrouw niet gewoon in de WAO zit. Hele· 
maal, omdat de sociale werkplaatsen steeds 
sneller en winstgerichter gaan werken. Daar 
waar dat juist niet zou moeten, neemt de 
werkdruk toe en daar dreigt mevrouw hel 
slachtoffer van te worden. Want eigenlijk 
kan ze het werk niet aan. Kijk je puur naar 
haar medische toestand, dan is mevrouw rijp 
voor de WAO. Maar ik weet dat haar wereld· 
je zich dan verkleint tot de huiskamer en de 

video en dat ze daar doodongelukkig van 
wordt.' 

'Een gevaar met het schrijven van 
briefjes is dat je maatschappelijke 

problemen medicaliseert' 

Zorg houdt niet op bij de spreekkamerdeur. 
Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld 
van een andere patiënte. Van Riel : 'Een 
Iraanse vluchtelinge, die hier in de asielpro
cedure zat en de meest vreselijke verhalen 
over haar vaderland vertelde. Toen haar 
zwager in haar huis door de politie werd 
doodgeschoten, vluchtte ze naar Nederland. 
De lmmigratiepienst was niet erg onder de 
indruk van de geschiedenis. Nadat ik hethad 
gehoord, dacht ik: 'Het kan me niet schelen 
of ik met open luiken in een partij kletskoek 
tuin, ik ga zorgen dat ze hier kan blijven. ik 
heb toen, geheel naar waarheid, een brief 
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OMC-artsen op de barricaden: weg met 
de eigen bijdragel 

geschreven dat ze voor een bepaalde aan
doening onder controle moest blijven.' 
'Eigenlijk mogen huisartsen geen briefjes 
schrijven,' onderbreekt Van Riel's collega 
Paul Jonas. 'Dat is een open sollicitatie aan 
de tuchtcommissie. Ten eerste schend je het 
beroepsgeheim, ten tweede is het oneigen
lijk gebruik van je autoriteit. Een arts wordt 
niet geacht als advocaat van zijn patiënt op 
te treden. Strikt bekeken mag een briefje 
voor een scholier die zijn proefwerk niet kan 
maken ook niet.' 
'Daar ben ik het niet mee eens,' zegt Jolanda 
Gooiker, onderwijzeres en deelneemster aan 
de open dag. 'Ik heb een jongetje in de klas 
dat nooit mee wil gymmen. Elke week zegt 
hij weer dat hij pijn aan zijn voet heeft. Ik 
wil per se een briefje van zijn huisarts. Niet 
omdat ik denk dat hij de boel zit te flessen, 
maar juist omdat ik wil dat er een dokter 
naar hem kijkt!' 
'Probeer eens naar andere oorzaken te zoe
ken.' raadt Lucie Pufkus, de derde OMC
arts aan. 'Heeft hij in het speelkwartier ook 
last of rent hij dan wel rond? Misschien 
wordt hlj thuis mishandeld en wil hij ruet dat 
iemand de blauwe plekken op zijn benen 
ziet. Het is maar een wilde gok, maar er kun
nen zoveel redenen zijn waarom een kind 
niet wi l gymmen. Een gevaar met de briefjes 
i dat je maatschappelijke problemen medi
caliseert.' 

De Stichting Ons 
Medisch Centrum vertelt niet 

alleen hoe het anders kan, 
maar laat het ook zien 

Gezondheidszorg in Nederland moet anders 
worden georganiseerd, vindt de SP al jaren. 
Ten eerste moet het een taak van de overheid 
zijn. Het is ontoelaatbaar dat de zorg doelwit 
is van verrijking en winstbejag. De hande
lingen die artsen uitvoeren moeten los
gekoppeld zijn van hun inkomsten. 
Om niet alleen te vertellen hoe het anders 
kan, maar het ook te laten zien , werd in 

Het meten van de bloeddruk is onderdeel 

van de jaarlijkse gezondheidstest ... 

1975 de Stichting Ons Medisch Centrum 
opgericht. Eerst in Oss, later ook in Zoeter
meer. De huisartsen van de beide OMC's 
zijn in loondienst. 'Gelukkig wel,' lacht Jo
nas. ' Ik moet er niet aan denken om naast 
mijn ·gewone werk ook nog eens een kar
renvracht administratie te moeten bijhou
den.' Verder kijken dan de spreekkamer
deur, meer nadruk op preventie en waar no
dig actievoeren, werd het credo van de. 
' rode dokters '. 
Onder het motto 'voorkomen is beter' gin
gen de OMC-artsen vijfentwintig jaar ge
leden als eersten actief aan de gang met pre
ventie. Huis-aan-huis werden urinestickjes 
verspreid waarmee mensen zelf hun suiker
gehalte konden meten. 'Nu is preventie aar
dig ingeburgerd in de geneeskunst,' vertelt 
Pufkus. 'Maar in die tijd waren we heel 
vernieuwend bezig. De andere huisartsen 
konden ons ook absoluut ruet pruimen.' 

Actievoeren is niet des dokters, 
maar als het moet zijn de artsen 

van de OMC's er als de kippen bij 

Ook de jaarlijkse gezondheidstest werd door 
de andere artsen in Zoetermeer aanvankelijk 
met gehoon ontvangen. Onderdeel van die 
test is een zes pagina's lange enquête, waar
in patiënten vragen krijgen voorgelegd over 
hun eetgewoonten, stoelgang, gehoor- en 
gezichtsvermogen. Maar ook over werk- en 
woonsituaties. Heeft u op uw werk te maken 
met lawaai, chemische stoffen, stress of 
prikkelende dampen? luidt een van de vra
gen. 'Je moet niet alleen kijken naar de me
dische aspecten van iemands gezondheid. 
Ook hoe een persoon woont of hoe hij of zij 
belast wordt op het werk speelt mee,' zegt 
Jonas. 'Je kan iemand wel naar de fysio
therapeut verwijzen om zijn overbelaste rug 
te laten behandelen, maar beter is het de oor
zaak op de werkvloer weg te nemen.' 
Wel eens een arts op de barricaden gezien? 
Actievoeren is niet des dokters, erkennen 
Van Riel, Pufkus en Jonas. Maar wel des 
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... net als het meten van de oogboldruk 

SP's. Toen in 1997 de eigen bijdragen voor 
ziekenfondsverzekerden werd ingevoerd, 
waren de artsen van de OMC's er als de 
kippen bij. Ziekenfondspatiënten moesten 
twintig procent van de ziektekosten zelf op
brengen en zeven gulden liggeld per dag 
betalen wanneer zij in een ziekenhuisbed 
moesten blijven. De 'rode dokters' startten 
een weigeringsactie onder de ziekenfonds
patiënten. Na een schriftel ijke oproep beslo
ten ruim 650 patiënten in beide steden (Zoe
termeer en Oss) de eigen bijdragen niet te 
betalen. De eerste vierhonderd weigerings
kaarten werden in een gipsen been aangebo
den aan de Haagse zorgverzekeraar Azivo. 
Als teken dat men de poot stijf zou houden. 
Anderhalf jaar lang wisten de artsen zeshon
derd weigeraars op de been te houden. Door 
toenemende druk van belangengroepen en 
ziekenfondsen, die de eigen bijdragen ook 
niet zagen zitten- en omdat de hele admini
stratie van het systeem meer ging kosten dan 
de opbrengst - is de regeling in juli 1998 
teruggedraaid. 

Goede initiatieven moeten voortgang vin
den. Daarom werven de artsen van OMC 
actief op medische faculteiten, geven ze 
lezingen bij studentenverenigingen en be
geleiden ze stagiairs. 'Eigenlijk zouden we 
studenten medicijnen vanaf hun eerste jaar 
moeten benaderen en hen tot het afstuderen 
moeten blijven informeren over het werk 
hier,' zegt Paul Jonas. 'Want waar kan je 
meer voor je patiënten betekenen dan in een 
praktijk waar je het medische met het maat
schappelijke kan combineren?' • 
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STADION GERED, nu de 
rest nog. Onder dat motto 
ijvert de SP in Amsterdam 
voor het be houd van de 
opzichte rwoning van het 
oude Olympisch Stadion en 
van ruim 100 attributen 
die uit het stadion zijn 
gered . De kosten hiervan 
bedragen ongeveer één 
miljoen. Maar daarmee 
wordt volgens fract ievoor
zitter Willem Paquay 'de 
kroon gezet op de restau
ratie van het stad ion ' . 

GSM-MASTEN mogen niet 
meer geplaatst worden op 
woongebouwen. Datheeft 
de gemeenteraad van Heer
len op voorstel van de SP
fractie besloten . Masten 
die in het verleden zonder 
vergunning op woongebou
wen zijn geplaatst, moeten 
binnen negen maanden 
verwijderd worden. 

AMOVEREN HEET in Heer
len binnenkort weer ge
woon slopen, resideren 
wordt weer wonen en een 
food-superstore wordt weer 
wat het is: een grote super

markt. De gemeente houdt 
op verzoek van de SP op 
met 'poenig' en buiten
lands taalgebruik. 

HET KUIFJE van Schiedam
se fract ievoorzitter Yorick 
Haan heeft 410 gulden 
opgeleverd. Een plaatselij
ke kapper had zich op 
Wereldaidsdag in het ge
meentehuis geposteerd en 
nodigde raadsleden uit zich 
te laten knippen ten behoe
ve van het aidsfonds. Haan 
liet zijn collega-pol itici bie
den op zijn kuif en haalde 
ruim tweehonderd gulden 
op. Zijn voorstel het bedrag 
door de gemeente te laten 
verdubbelen werd met 
algemene stemmen aan
genomen. 
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Commercieel kabelmonopolie 
betekent zakken vullen 

M et een TV boordevol 
protestbrieven werd 

kabelexploitant Casema er na
drukkelijk op gewezen dat de 
abonnees in Leidschendam en 
Voorburg niet gediend zijn van 
de 'keuzevrijheid' die hen gebo
den wordt. De actie, een initia
tief van de SP, stelt vast dat het 
niet gaat om meer keuze
vrijheid, maar om snel zakken 
vullen. De kijkers kunnen een 
korting van twee gulden krijgen 
als ze 
genoegen 
nemen met 
de helft van 
de huidige 
zenders. 
Willen ze 
dat niet, dan 
krijgen ze 
vier slecht 
bekeken 
zenders 

extra, maar moeten ze wel vier 
gulden méér betalen. SP-raads
lid Hans van Leeuwen uit Leid
schendam: 'Bij de verkoop van 
het kabelnet is de gemeenteraad 
voorgehouden dat het contract 
zo dichtgetimmerd zat dat mis
bruik van de monopoliepositie 
door Casemaniet mogelijk was. 
Als enige partij lieten wij ons 
niet paaien door die zalvende 
woorden. Nu blijkt ons wan
trouwen volkomen terecht.' 

Actie voor warmte in het weekend 

Een artikeltje in de plaatse
lijke straatkrant attendeerde 

de SP in Groningen op een 
handtekeningenactie van dak
lozen om de dagopvang ook in 
het weekend open te stellen. 
Door geldgebrek is er zaterdag 
en zondag geen plek waar dak
lozen zich kunnen warmen en 
een kop koffie kunnen drinken. 
SP' ers zochten contact met de 
initiatiefnemers van de actie en 
boden de steun van hun partij 
aan. De hulp werd dankbaar 
aanvaard, waardoor het aantal 
handtekeningen razendsnel 

groeide. Vier middagen een SP
kraampje in het stadscentrum 
leverde ruim 4000 steunbetui
gingen op, die inmiddels door 
de daklozen zijn aangeboden 
aan de wethouder. Fractievoor
zitter Peter Verschuren: 'De 
solidariteit bleek verheugend 
groot te zijn. We kregen vooral 
ongelovige reacties van mensen 
die zich niet konden voorstellen 
dat de daklozen in het weekend 
aan hun lot overgelaten worden. 
De vele handtekeningen zijn een 
signaal waar de politiek niet 
omheen kan.' 
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Bouw betaalbaar in 
de Alkmaarder Hout! 

M et 25.000 kaarten mobi
liseert de SP de Alk

maarse bevolking tegen de 
verpatsing van het AZ-terrein. 
De voetbalclub betrekt een 
nie11w stadion en krijgt van de 
gemeente de grond van het 
oude stadion voor één gulden 
cadeau. Om het nieuwe terrein 
weer aan de gemeente te kun
nen betalen, wil AZ het oude 
terrein in de Alkmaarderhout 
voor 12 miljoen verkopen aan 
een projectontwikkelaar. Ge
volg is dat er appartementen 
komen van vier ton tot een 
miljoen gulden. De SP spreekt 
van 'verkwanseling van de 
mooiste bouwgrond in Alk
maar' en eist dat er betaalbare 
woningen komen voor de Alk
maarse woningzoekenden. 

Voorrangszorg 
woekert door 

Ruim 500 persoonlijke 
oproepen van werkers in 

de zorg om écht te stoppen 
met voorrangszorg kreeg mi
nister Borst op 25 november 
aangeboden van het comité 
'Zorg voor iedereen'. Ook SP
Kamerlid Agnes Kant dringt 
aan op sluiting van de bestaan
de bedrijvenpoli. Borst was in 
september door de Kamer 
teruggefloten toen ze voorstel
de de 'versnelde' zorg voor 
werkenden officieel te maken. 
In november liet ze weten dat 
ze er niet uit komt en het pro
bleem doorschuift naar een 
adviescommissie. 
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Prikacties bij Shell 
op komst 

S heli weet het mooi te 
zeggen. 'Wij moeten 

helaas constateren dat we 

verschillen van mening over 
de definitie van maatschappe
lijk ondernemen'. In gewoon 

Nederlands: 'Wij verdommen 
het om onze verantwoordelijk
heid te nemen voor het gif 
dat we In de Blesbosch heb
ben laten dumpen.' De brief 
van de oliemaatschappiJ was 
het antwoord op de 'smaak
test' die de SP samen met de 
Stichting Natuur en Milieu, 
Greenpeace en de Zuid-Hol
landse Milieufederatie In 
oktober organiseerde biJ het 

Shell·hoofdkantoor in Den 
Haag. Er kon gekozen worden 

uit een 'bakkie Troost' of een 
'bakkie zuivere koffie'. Het 
bakkie Troost was getrokken 
van het grondwater rond de 
Stort van Troost, de plek 
waar Shell minstens 
US.OOO ton oliehoudende 
grond en katalysator-afval 
laten storten door de Troost 
Pernisgroep, sinds jaar en 
dag onderaannemer van het 
bedrijf. Het opruimen van de 
troep gaat minstens 80 mil

joen kosten. Troost .kan dat 
niet betalen, waarop de SP 

en de milieuclubs Shell aan
spraken op het verantwoord 
ondernemerschap dat het 
concern zich graag toedicht. 

'Nu Shell dat anders ziet, 
moeten we maar eens met 
de klanten van het bedrijf 
gaan praten', zegt Harry 
Voss van het SP-MilieuAiarm
team. 'De komende weken 
starten we met prikactles biJ 
een aantal pompstations, als 
laatste waarschuwing aan 
het bed rijf.' 

Met de campagne Alles Kids? zet de SP nadrukkelijk de eis op de politieke agenda dat alle 
kinderen een gelijke, eerlijke kans moeten krijgen op een goede toekomst. Op basis van dat 

uitgangspunt is het Plan voor de Jeugd opgesteld en worden er landelijk en plaatselijk tal van 
Initiatieven ontplooid. De Tribune doet maandelijks verslag. 

Voorstellen in de 
Kamer 

Bij de verschillende begro
tingsdebatten in de Tweede 
Kamer vroegen de SP
woordvoerders volop aan
dacht voor elementen uit het 
Plan van de Jeugd. Harry van 
Bommel pleitte voor een 
landelijk veiligheidsfonds 
voor basisscholen. Jan Marij
nissen drong aan op een 
aparte minister of staatsse-
cretari s voor 
jeugdzaken en 
voor het opne-
men van een 
zorgkostenjo/fait 
in het nieuwe 
belastingplan, 
voor ouders met 
een minimumin
komen. Agnes 
Kant vroeg om 
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en zwarte scholen. Al vaker 
had de SP gevraagd om maat
regelen om deze scheiding in 
het onderwijs tegen te gaan. 
Tot nu toe stuitte dat op een 
duidelijk 'nee' van regering 
en andere partijen. Nu echter 
liet minister Van Boxtel weten 
dat hij met veel aandacht de 
ontwikkelingen in Amersfoort 
volgt en dat hij ze ten voor
beeld zal stellen aan andere 
gemeenten, als ze succesvol 
zijn. In Amersfoort hebben 

herinvoering van Agnes Kant vraagt om herinvoering van het 
het schoolzwem- schoolzwemmen 

men, invoering 
van een Jeugdsportfonds, een 
betere aanpak van kindermis
handeling en het opzetten 
van opvoedkundige bureaus 
in de wijken. Een deel van de 
voorstellen (onder andere 
rond de opvoedkundige bu
reaus en kindermishandeling) 
kreeg een positieve ont
vangst: de betrokken be
windslieden gaan aan de slag 
met de uitwerking. 

Doorbraak in zwarte 
scholen-discussie 

Een doorbraak was verder 
de discussie rond de witte 

scholen, ouders en gemeente 
samen voorstellen ontwikkeld 
om de ontwikkeling van zwar
te scholen te voorkomen. 
Samen met een aantal plaatse
lijke afdelingen gaat de SP
fractie de komende maanden 
in kaart brengen wat ouders 
en leerkachten zelf vinden 
van de praktijk op een zwarte 
school. 

En veel plaat elijke 
initiatieven 

Volop activiteiten ook in de 
afdelingen. De afdeling Rotter
dam onderzoekt de toestand 
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van de plaatselijke speeltui
nen, om vervolgens verbeter
voorstellen aan te wethouder 
te doen. Maastricht, Heerlen, 
Hengelo, Leiden en Arnhem 
zijn bezig om het school
zwemmen verbeterd of op
nieuw ingevoerd te krijgen. 
Op verzoek van de SP-fractie 
gaat Arnhem plannen uitwer
ken om computerruimten 
voor algemeen gebruik in de 
wijken te vestigen. Veldhoven 
doet onderzoek naar de inko

menspositie van 
dakloze jongeren 
en de afdeling Den 
Bosch is bezig met 
'Kids in Kaart', 
een rapport over 
zaken als gezond
heid, sport en ont
spanning van kin
deren, de doorstro
ming naar middel
baar onderwijs, de 
jeugdhulpverlening 
en de vrijwillige 

ouderbijdrage. Schiedam 
heeft een krantje gedrukt 
voor een groep vrijwilligers 
die allerlei kinderactiviteiten 
organiseert in een volkswijk. 
Praktische steun leverde ook 
de SP-afdeling Leiden, en 
wel door het initiatief te ne
men voor een inzamelingsac
tie voor speelgoed voor het 
regionale tehuis voor geeste
lijk en lichamelijke gehandi
capte jongeren Swetterhage. 
De actie werd - mede door de 
inzet van een plaatselijk be
drijf- een succes: het beno
digde bedrag van 1.600 gul
den kwam op tafel. 
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Karel 

'Biotechnologie werkt de 
honger in de hand' 

Journalist Karel Glastra van Loon 
(37) debuteerde als schrijver met 
De Poppe-methode, waarin hij de 
bijzondere jacht op de vervullers 
beschrijft van SP-mllleudetective 
(en inmiddels Kamerlid) Rem i Pop
pe. Later verschenen Herman, een 
blografie van een genetisch gemani
puleerde stier en de verhalenbundel 
Vannacht Is de wereld gek gewor

den. Ook werkte hij mee aan De 
Atlas van de Macht van de SP, over 

de netwerken van de economische 
macht in Nederland. Voor zijn de
buutroman De Passievrucht ontving 
Glastra van Loon onlangs de Genera
le Bank Literatuurprijs. 

14 

Het is in journalistieke 
kring not done om je aan 
één politieke partij te lië
ren en zeker niet aan zo'n 

uitgesproken partij als de SP. Daarom ben ik 
ook geen lid. Als er kritiek komt kan ik altijd 
op mijn onafhankelijkheid wijzen. Toen de 
Atlas van de Macht verscheen wilde men di
rect weten hoe het nu zat met mijn objectivi
teit, want dat was - anders dan De Poppe
methode - een echte SP-uitgave. Maar wat 
maakt dat nu ei gelijk uit? In feite doen SP en 
journalisten hetzelfde: de gevestigde macht 
bekritiseren en controleren. In zijn werk 
moet een journalist zijn onafhankelijkheid 
bewaren, maar hij heeft net als de bakker en 
de postbode een politieke mening en mag 
daar evengoed naar handelen. 
In elk interview sinds ik de prijs heb ge-
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wonnen, kwam de SP wel ter sprake. Lo- ge 
gisch. Over het boek ben je vrij snel uit- mf 

gepraat en dan gaan journalisten op zoek mi 
naar andere wederwaardigheden van de dis 
schrijver. Er is tijdens die interviews geen An 
onvertogen woord gevallen over mijn SP- pre 
liaison. Een schrijver- want dat ben ik nu cij: 
ineens- mag er blijkbaar wel een politieke vot 
mening op na houden. En dat ik die prijs ma 
heb gewonnen, speelt ook mee. Mensen evf 
zijn toch gevoelig voor succes en worden fer: 
dan een stuk minder kritisch. bei 
Via NieuweRevu-verslaggever Bert Voskuil der 
leerde ik destijds Re mi Poppe en de SP ken- het 
nen. Toen ik aan De Poppe-methode werkte, ge2 
was ik dagelijks op het partijbureau om de baa 
archieven van het SP-MilieuAlarmteam na pat 
te pluizen. Er heerste een heel informele 
sfeer. Ik kon gaan waar ik wilde en niemand 
wekte de indruk op de hoede te zijn omdat er 
een journalist rondliep. De buitenwacht doet 
wel eens of de SP zo'n gesloten bolwerk is, 
maar niets is minder waar. Later werd ik ge· 

spa 
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wa1 

ethi 
hiel 

vraagdinhet V-team, een clubje van externe zij'-
adviseurs dat meedenkt hoe we de SP hel hoe 
beste over het voetlicht kunnen brengen. De Beh 
SP is de laatste écht linkse partij die we nog ter d 
hebben. GroenLinks, dat is niks meer. Die niet 
partij wil veel te graag meeregeren. 
Ik vind het leuk om met politiek bezig te 
zijn en de SP is een gezellige en opgewekte 
club. Daarbij is politiek natuurlijk ontzet· 
tend belangrijk. Het beïnvloedt het leven 
van iedereen, je kan je er niet aan onttrek· 
ken . Daarom hou ik me bijvoorbeeld bezig 
met de biotechnologie. Een uiterst dubieu· 
ze ontwikkeling. Ik vond dat daar eens een 
goed boek over geschreven moest worden 
en de genetisch gemanipuleerde stier Her· 
man bood een prachtige casus. Een school· 
voorbeeld van wat er aangerotzooid wordt 
in die branche en hoe de politiek met slap 
geformuleerde goede bedoelingen het de 
bedrijven naar de zin maakt. Op zich zfjn er 
in Nederland duidelijke voorwaarden voor 
genetische manipulatie van dieren: het mag 
niet, tenzij er .een levensreddend medicijn 
geproduceerd kan worden waarvoor geen 
alternatief bestaat. Dat was bij het Herman· 
experiment helemaal niet het geval. Het 
ging Gene Phar:ming erom koeien te fokken 
met lactoferrine in hun melk. Dat is geen 
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geneesmiddel, maar een voedingssupple
ment. In Nederland verkocht Gene Phar

ming het onderzoek als van essentiële me
dische waarde. Tegelijkertijd werden er in 
Amerika aandelen uitgezet. Dat werd ge
promoot met brochures vol optimistische 

cijfers hoe groot het aandeel op de baby
voedingmarkt zou worden . Ergens hele
maal onderaan stond in twee regels dat er 
eventueel medische toepassing van lacto
ferrine mogelijk zou kunnen zijn: voor een 
bepaald soort ziekenhuisvoeding. En on
dertussen in Nederland maar volhouden dat 
het van essentieel belang is voor de volks
gezondheid, dat MS- en reumapatiënten er 
baat bij zouden kunnen hebben en allerlei 
patiëntenverenigingen voor het karretje 
spannen. Schofterig gewoon! 
Het hele experiment had dus volgens de 
wet nooit van start mogen gaan. Probleem 
was ook dat een groot aantal leden van de 
ethische commissie die de zaak in de gaten 
hield, het niet eens was met dat 'nee, ten-

zij ' -principe en het experiment toetsten aan 
hoe zij vonden dat de regels moesten zijn . 
Belachelijk natuurlijk. Dat is als een rech
ter die vindt dat het ~etboek van strafrecht 
niet deugt en daarom maar een moordenaar 
vrijspreekt. 
De Gene Pharmings en Monsanto' s van 
deze wereld verwijten ons naar de biotech
nologie te kijken met dezelfde angst die 
de negentiende-eeuwer had voor de auto. 
Angst voor het onbekende speelt natuurlijk 
wel mee, maar we zijn hier ook ontzettend 
ri icovol· bezig. Wetenschappers zijn aan 
het ingrijpen in het meest complexe, minst 
begrepen fenomeen op aarde: het leven. 
Het is een groot misverstand dat zij weten 
hoe dat in elkaar zit. 'Vroeger rommelden 
we maar wat aan,' zeggen de biotechno
logen. 'We kruisten maar raak, zonder pre
cies te weten wat er gebeurde. Nu kunnen 
we gericht DNA van de ene soort in de an
dere brengen en dat is dus heel veilig.' Ze 
pelen het spel volgens de regels van Moe

der Natuur, zo wil men ons doen geloven. 
Niets is minder waar. Honden en katten kun 
je niet kruisen en dat is vast niet voor niks. 
Dergelijke natuurwetten willen opheffen, 
getuigt van een enorme arrogantie. 
Mijn grootste bezwaar tegen de biotechno-

logische ontwikkeling ligt echter niet 
in de ethische, maar in de maatschap

pelijke hoek. Omdat onderzoek zo 
duur is, zijn alleen monstercon
glomeraten van bedrijven in 

staat ze uit te voeren. Multina
tionals die, als de wet in het ene 
land hen niet aanstaat, hun pro
ject moeiteloos naar elders ver

plaatsen en zich zo aan iedere 
democratische controle kun
nen onttrekken. De discussie 
over biotechnologie zou veel 
breder gevoerd moeten worden. 
Samen met het partijbestuur 
hou ik me bezig met deze kwes
tie om te komen tot een goed SP
standpunt over genetische mani
pulatie. Ik vind dat we ons moe
ten afvragen of we het leven in 
handen willen leggen van een 
kleine groep technologen die 
pretenderen als enigen te weten 
wat goed is, maar ondertussen 
winstmaximalisatie als hoogste 
doel hebben. En of we ons afhanke
lijk willen maken van een wetenschap
pelijke elite. Doordat alleen zij over de 
specifieke kennis beschikken, is een 
fundamentele discussie onmogelijk. 
En waar hebben we biotechnologie nu ei
genlijk voor nodig? Niet om de honger in 
de wereld op te lossen, zoals men ons wil 
doen geloven. Dat is niet rendabel. Het 
kost een fortuin om die gewassen te ont
wikkelen en dat verdien je echt niet terug 
door de Sahel te eten te geven. Sterker nog: 
biotechnologie werkt de honger in de hand . 
We hebben gezien wat de schaalvergroting 
in de reguliere landbouw teweeg heeft ge
bracht. Het failliet van de kleine boeren en 
een totale leegloop van het platteland. Bio
technologie houdt een nog verregaander 
schaalvergroting in . 
De honger is met de huidige kennis en tech
nieken ook op te lossen, er is eten zat. Begin 
nou eens met verstandiger produceren en het 
voedsel beter te verdelen. Ook de ziektes 
waaraan nu nog miljoenen mensen in de 
Derde Wereld sterven, zijn met de huidige 
medische kennis en middelen te genezen. 
Hier zijn ze meestal al lang uitgeroeid. Een 
grootscheeps inentingsprogramma kan dat 
ook in Afrika en Azië bewerkstelligen. La
ten we de biotechnologische ontwikkeling 
voor een eeuw in de ijskast zetten en die tijd 
gebruiken om de problemen in de wereld op 
te lossen, écht op te lossen met de bestaande 
middelen. Als daarna 
nog behoefte bestaat aan 
genetische manipulatie, 
praten we wel verder. 

'Het 
getuigt 
van enorme 
arrogantie 
natuurwetten 
te willen 
opheffen' 
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Een koude vrijdagmorgen op Texel. Er staat 
een flinke wind als de veerboot de haven van 

't Homtje binnenvaart. Bernhard Spaans, 
bioloog bij het Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) is alles wat je je 

bij een bioloog voorstelt. Een wanordelijke 
bos rossig haar en dito baardje, kaplaarzen 
aan de voeten, verrekijker om de nek. Zijn 
assistent Christoph loopt er net iets gesoig
neerder bij, maar de student milieukunde is 
ook nog maar een paar dagen geleden aan 
zijn stage bij het NIOZ begonnen. De twee 
gedreven 'vogelaars ' houden zich voor
namelijk bezig met het volgen van zo'n vijf

honderd geringde kanoetstrandlopers om zo 
hun leefpatroon in kaart te brengen. 
Volgens de wetten en regels moeten de acti
viteiten in de Waddenzee ondergeschikt zijn 

aan de bescherming van de natuur. Zo stelt 
de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn dat 

op plaatsen waar vogels nestelen, de om
geving niet verstoord mag worden. 'Als 
Nederland zich daaraan hield, zouden ver
stoorders als de NAM gewoon van het wad 
afgestuurd moeten worden,' zegt SP-milieu
speurder Harry Voss. 'Maar de regering 
heeft nog niet eens concrete invulling ge
geven aan die bepaling. Het Hof van Justitie 
heeft Nederland, op straffe van een dwang

som, moeten manen daar nu eindelijk eens 
werk van te maken!' 

'Toen de Zuiderzee 
IJsselmeer werd voltrok zich 
achter de Afsluitdijk ook een 

ecologische ramp' 

Met drie paar bemodderde kaplaarzen en 
een telescoop in de achterbak en een verre
kijker om de nek verlaten we de parkeer

plaats van het NIOZ op Texel. Over een 
smalle asfaltweg gaat het langs een dijkje 
waarop schapen grazen. Aan de rechterkant 
ligt een stuk ondergelopen land waar een 
paar honderd vogels dobberen. Een koppel 
bergeenden en een familie smienten op de 
voorgrond banjeren met de gebruikelijke 
eendenelegantie heen en weer op de oever 
en trekken aan wat grassprietjes die niet zijn 
ondergelopen. Aan de overkant: weer een 
dijkje. Dit gebied, tussen de oude en nieuwe 
zeedijk, is een rustpunt waar wadvogels ver
toeven wanneer de zandplaten onder water 

staan. De nieuwe zeedijk lekt zout water in 
het bassin, dat zodoende net brak genoeg is 
om de vegetatie niet de pan uit te laten 
groeien. Het blijft een mooi open watertje. 

De verrekijkers worden te voorschijn ge-

18 

Dit is mooi 
dus afblijven! 

haald. 'Kijk rotganzen, daar in het midden,' 

wijst Christoph naar een clubje grijze vogels 

op de plas. 'Aardig wat jongen,' leest Spaans 
af aan het aantal ganzen met lichtgrijze stre
pen op hun rug. Het aantal jongen zegt iets 
over de omstandigheden in Siberië, waar de 

vogels hun trektocht begonnen zijn. 
'Poeweeep! ' klinkt het plotseling vanachter 
het oude dijkje. 'Ha,' lacht Spaans, 'er zitten 

weer een paar rotganzen op iemands wei
land. Even wachten, dan komt er 'straks een 

hele zwerm over de dijk zetten.' We wach
ten. Niets. Gelijk Pavlovhondjes hebben de 
ganzen allang door dat op het grazen op boe
rengraslanden geen andere sancties staan 
dan een beetje herrie. 'Eigenlijk eten ze lie

ver zeegras,' vertelt Spaans. ' In de jaren der
tig is daar een ziekte in gekomen en ging de 

hele dis verloren. Elders is het wel weer op
gekomen, maar op de Wadden niet. Dat 

heeft onder andere te maken met de afslui
ting van de Zuiderzee. Maar ook de garna
len- en kokkelvisserij , waardoor alle grond 
wordt omgewoeld, heeft terugkeer van zee
gras voorkomen. Rotganzen zijn zo flexibel 
dat ze zichzelf binnendijks gras hebben le
ren eten. Maar kanoeten zijn voor hun voer 

geheel afhankelijk van kokkels en nonne
tjes, iets kleinere schelpdieren.' 
'Toen de Zuiderzee indertijd IJsseJmeer 

werd, was het argument ook dat schadelijke 
gevolgen niet zeker waren,' zegt Voss. 'Ver
volgens heeft zich achter de Afsluitdijk een 
ecologische ramp voltrokken. In twee jaar 

waren de daar groeiende wieren allemaal 
verdwenen. Ook de rotzooi van binnensche
pen, die via de IJsset het meer instroomde, 
kon nergens meer heen. De Waddenzee is 
een nog complexer ecosysteem.' 
In het begin van de jaren zestig kreeg de 
NAM - een werkmaatschappij vanShellen 
Esso - een eeuwigdurende concessie voor 
winning van al het Nederlandse aardgas. In 

1984 gaf de toenmalige minister Anctriessen 
van Economische Zaken toestemming voor 
proefboringen in de Waddenzee. Een mora
torium, dat de Wadden tien jaar rust zou 

gunnen, liep onlangs af. Boren maar, vond 
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het kabinet, als dat tenminste geen 'onher
stelbare schade' oplevert. Maar de Kamer 

sprak zich, met uitzondering van de VVD, 
sowieso uit tegen boring. Zuchtend trok het 
kabinet zich terug in het Catshuis. Nadat een 

groep wetenschappers verdeeld en twijfe
lend advies uitbracht, kon ook nieuw over
leg met de NAM geen oplossing brengen 
voor de verdeeldheid binnen het kabinet. 
Op 3 december (toen deze Tribune gesloten 
werd) stelde het opnieuw de beslissing uit. 

Met een oppervlakte van 8000 km2 zijn de 
Wadden het grootste natuurgebied van 

West-Europa. Ongeveer eenderde hoort bij 
Nederland, de rest valt onder Duitsland en 
Denemarken. Het unieke van de Waddenzee 

is de invloed van eb en vloed. Nergens ter 
wereld is een groter gebied waar de getijden 
vrij spel hebben. Elke dag voert de vloed 
nieuw zuurstof- en voedselrijk water aan uit 
de Noordzee. In de ondiepe Waddenzee ont
wikkelen zich vervolgens enorme hoeveel
heden plankton. Dat garandeert een over· 
vloedige maaltijd voor wormen, schelpdie· 

ren en garnalen. Die lokken vogels en vissen 
en dus ook vis etende vogels en zeehonden. 
Allemaal in onvoorstelbare aanta!Jen. 
Ecologische verandering in het waddenge

bied heeft gevolgen voor de vogelstand over 
de hele wereld. De Wadden vormen een 
tankstation voor tientallen vogelsoorten uit 
bijna het hele noordelijk halfrond. Van som· 
mige vogelsoorten is meer dan de helft van 
de wereldpopulatie er een deel van het jaar 
te vinden. Net als de rotgans is de kanoet van 
oorsprong een noorderling. De ene onder
soort broedt aan de arctische kust - bij de 
Baltische staten rechtsaf- en overwintert op 
de Wadden. Zijn neefje is in de zomermaan· 
den in Siberië, slaat in bet waddengebied 
proviand in en vliegt daarna door naar Afri· 
ka. 'Jaren geleden zat ik zomers lang in Si· 
berië om kanoeten te ringen,' vertelt Spaans. 
'En niets is leuker dan vijfduizend kilometer 
verder, bij wijze van spreken in mijn achter· 
tuin, een kanoet te ontdekken die ik jaren 
eerder een ringetje om de poot heb geklemd. 
Alsof je weer een oude vriend tegenkomt.' 

'De mens laat op alle niveaus 
zijn sporen achter. Steken ze 
geen pijpen de grond in, dan 

gooien ze hun rotzooi wel neer' 

De tocht wordt vervolgd, over de zeedijk in 
noordelijke richting, waar Bernhard en 

Christoph drooggevallen zandplaten ver· 
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wachten. In het grauwe water dobberen twee 
eidereenden. Plots neemt het mannetje en 
duik en komt een seconde of tien later boven 
met een mossel in zijn snavel. Zijn vrouwtje 
-onder het motto: we zijn in gemeenschap 
van goederen getrouwd en dat zal je weten 
ook - zet de achtervolging in om manlief 
zijn hapje te ontnemen. Te laat. Hij heeft de 
buit al met schelp en al ingeslikt. 'Die bees
ten hebben zo' n gespierde maag, dat ze er de 
schelp mee kunnen kraken,' weet Christoph. 
Kanoeten doen hetzelfde met kokkels, maar 
die mogen niet groter zijn dan een centime
ter.' 
Zandplaat in zicht. En kanoeten . Knus op 
een kluitje staan ze tot de enkels in het water 
in het natte zand te prikken. Sensoren in de 
snavel verraden de aanwezigheid van 
schelpdieren, die gulzig soldaat worden ge
maakt. 'Moet je je voorstellen hoe elastisch 
die maagwand is,' zegt Spaans, terwij l hij 
tussen duim en wijsvinger een miniem kok
keitje probeert te kraken. 'Tijdens de trek 
wordt de maagwand als brandstof gebruikt 
en verkleint hij zich van de grootte van een 
tevige walnoot tot zeg maar kokkel formaat. 

Na aankomst hier, is hij binnen een week 
weer op oude grootte en sterkte. Fantastisch 
hè?' 
Intussen heeft Christoph de telescoop te
voorschijn gehaald en schat de kanoeten
club zo'n vijfhonderd vogel groot. 'Als je 
hier doorheen kijkt, zje je dat vogels aan de 
buitenrand net iets onrustiger zijn dan de 
rest. Zij staan op wacht.' En niet voor niets. 
Plots is er paniek in de tent en vliegt de hele 
avifauna als door een bij gestoken op. Een 
sperwer heeft het op de jongste en zwakste 
kanoeten voorzien. Hij laat de groep een 
paar keer nerveus van links naar rechts 
zwermen, besluit dan dat het de moeite niet 
waard is en neemt de kuierlatten . Poeh, poeh 
dat was wat! Gauw een kokkeitje voor de 
chrik. 

Christoph, die nog wat ringen wil tellen, 
achterlatend, rijden we verder. Dijkje op, 
dijkje af. Hé, zijn dat kleine zwanen, daar in 
dat gerooide bietenveld? Nee, soepganzen 
classificeert Spaans de tamme vogels ter 
zake kundig. Bij de 'slufter' aan de noord
west kant van het ei land houden we halt. 
Achter een lage duinenrij ligt als een ooit 
effen groenen deken, die nu door jaren van 
gebruik en wassen op de ene plaats is ver
kleurd en op de ander ruw geworden, de 
lufter. Groen, bruin en goudtinten, gras, 

mo en andere vegetatie Jopen vloeiend in 
elkaar over en worden doorkruist door smal-

Dit is mooi 
dus afblijven! 

Ie kreken die van achter de duinen uit de 
Noordzee komen. Zo'n tien keer per jaar 
loopt het gebied onder. De strook rommel -
plastic colaflessen, lege chipszakken en wat 
dies meer zij - geeft aan tot hoe hoog het 
water komt. 'De mens weet ook op alle 
niveaus zijn sporen achter te laten,' bromt 
Spaans. Steken ze geen pijpen de grond in, 
gooien ze hun rotzooi wel neer.' 

'Als je op de Veluwe zo 
tekeer zou gaan als op de 

zeebodem, zou er een ware 
ravage achterblijven' 

Gaswinning op het wad leidt tot tientallen 
centimeters daling van de zeebodem. Het is 
onmogelijk te voorspellen wat de gevolgen 
van die bodemdaling zullen zijn. Wel staat 
vast dat ze nooit meer ongedaan kan worden 
gemaakt. Voorstanders van gaswinning be
pleiten boren vanaf vaste wal met schuine 
boorpijpen om de eilanden te ontzien. Maar 
de bodemdaling wordt daar niet minder 
door. Bovendien betekenen boorinstallaties 
een grove inbreuk op het natuurlijke kust
landschap. Affakkelinstallaties-de beruch
te 'v lammenwerpers'- zullen ook 's nachts 
voor ernstige verstoring van de natuurlijke 
rust in het waddengebied zorgen. 
Waddengas is helemaal niet geschikt voor 
het Nederlandse aardgasnet, omdat het gas 
een heel andere samenstelling heeft dan 'de 
bel' uit Slochteren. De NAM wil het wad
dengas gebruiken om haar concurrentieposi
tie op de internationale markt te verbeteren. 
Met andere woorden: wi nst maken door 
exploitatie van Nederlands natuurgebied! 

Via de vissershaven terug naar de veerboot. 
In het inmiddels doorgebroken zonnetje lig
gen de vissersbootjes te glimmen. Tussen 
netten en manden door lopen mannen in 
marineblauwe truien en dito mutsen. Op 
Hoop van Zegen, maar dan zonder Kniertje. 
'Mooi dat ze met die netten hele stukken zee 
zo' n zeven, acht keer per jaar omploegen en 
zo alle bodemfauna doen opschrikken,' tor
pedeert Bernhard Spaans de idylle. 'De 
Noordzee is een akker en de pest is dat je het 
niet ziet. Ze oogt altijd hetzelfde: water en 
golven. Als je op de Veluwe zo tekeer zou 
gaan als op de zeebodem, zou er een ware 
ravage achterblijven. Moet je eens zien hoe 
snel er beschermende maatregelen genomen 
zouden worden. Maar wat je niet ziet, 
bestaat niet en daar is het waddengebied de 

dupe van.' • 
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Het gevaar 
loert overal ... 
OVERBEVISSING 
De mosselstand in de Waddenzee 

was in 1991 totaal geëlimineerd. 

Met de kokkels gaat het hard 

dezelfde kant op. Kokkelvissers, 

uitgerust met enorme 'stofzuigers', 

slurpen in no time hele zandbanken 

leeg. Daardoor worden woon- en 

broedplaats van vele waterdieren 

omvergewoeld. 

MILITAIR OEFENTERREIN 
Op Vlieland en in het Lauwersmeer 

heeft het Nederlandse leger oefen

terreinen aangelegd. Lege hulzen 

van kogels blijven na de schietoefe

ningen op het wad achter en ver

dwijnen in het milieu. Tankbommen 

en mitrailleurvuur veroorzaken over

last tot in Harlingen en Texel. In de 

laagvliegzone boven het oostelijk 

waddengebied bezorgt de lucht

macht zeehonden een hartverzak

king door met F16 vliegtuigen de 

rust aan flarden te scheuren. 

MASSATOERISME 
Elk jaar komen meer en meer 

toeristen naar de Waddeneilanden. 

Niet alleen in het hoogseizoen, 

wanneer surfers en jetskiërs de 

rust komen verstoren, ook in voor

en najaar banjeren wadlopers en 

andere recreanten rond. Precies in 

de perioden van vogeltrek, als de 

storingsgevoeligheid het grootst is. 

De eilandbewoners zijn inmiddels 

tot de conclusie gekomen dat het 

wel een tandje minder mag. Dit tot 

groot ongenoegen van projectont

wikkelaars, die dure hotels en dito 

voorzieningen in de planning heb

ben. 
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Wie zal dat betalen? 

louter en alleen be
doeld geweest om haar 
persoonlijke imago 
op te poetsen en een 
toekomstige carrière 
mogelijk te maken. 

Of de provincie 
Zuid-Holland 

maar even 16.000 
gulden wil dokken: 
zijnde het salaris van 
media-adviseur Mijn
ten die de ex-Commis- Fenna Vergeer Bovendien heeft de 
saris van de Koningin 
mevrouw Leemhuis begeleidde 
op de dag van haar aftreden. 
Niet doen, adviseert SP-fractie
voorzitter Fenna Vergeer. 
'Leemhuis wist al drie weken 
eerder dat ze zou aftreden. Het 
inhuren van Cees Mijnten was 

provincie een eigen 
PR-afdeling en was het inhuren 
van een adviseur helemaal niet 
nodig.' Leemhuis stapte op 
nadat haar positie onmogelijk 
was geworden door de Ceteco
affaire die de provincie tiental
len miljoenen heeft gekost. 

Inpikken Zalmsnip versterkt ongelijkheid 

De SP-fractie in 
Dongen heeft 

minister Peper ge
vraagd het raadsbe
sluit te vernietigen 
waarin de gemeente 
beslist dat een kwart René Roovers 

om dit te doen. De 
Zalmsnip - 100 gul
den korting per huls
houden op de plaat
selijke belastingen -
Is Ingesteld als com
pensatie van de 

van Zalmsnip naar de 
algemene mlddelen gaat. 
Eerder al voerde de Dongen
se SP een massale kaarten
actie tegen het voornemen 

Oudjaarsgezelligheid 
voor daklozen 

De gemeente Arnhem gaat 
met oudjaar iets gezelligs 

organiseren voor de dak- en 
thuislozen uit de stad en de 
regio. Een voorstel hiertoe van 
de SP-fractie werd tijdens de 
begrotingsdebatten overgeno
men door het college van 
B en W. SP-fractievoorzitter 
Mariet Berendsen verwees naar 
de vele fraaie woorden over de 
viering van het 'magische mil
lennium' en drong er met 
succes op aan dat de gemeente 
daarbij ook denkt aan de inwo
ners die niet de mogelijkheid 
hebben de eeuwwisseling 
' thuis' te vieren. 

sterk gestegen hef
fingen en wordt betaald door 
het RIJk. Dongen beweert 
dat toesluizen naar de alge
mene middelen ook mag, 
omdat anders de OZB ver-
hoogd zou worden. 'Dat kan 
wel kloppen, ' stelt SP-frac
t ievoorzitter René Roovers, 
'maar er Is een groot ver
schil. De OZB Is hoger voor 
mensen In een dure woning, 
en de OZB wordt ook gehe
ven biJ bedrijven. Die worden 
nu ontzien op kosten van de 
Zalmsnip die voor de huis
houdens is. Het voorstel van 
de gemeente betekent een 
verschuiving van de lasten 
van de sterke schouders 
naar de zwakke schouders. 
Dat Is asociaal.' 

- -- ..... -· .. '· 

Meer sociale woningbouw afgedwongen 

Bel ofte maakt · 
schuld! hield SP

raadslid Jeannette de 
Jong de gemeente
raad van Zeist voor. 
En die ging daarop In 
meerderheld over
stag. Het debat ging 

Jeannette 
de Jong 

naren met verhuls
plannen binnen het 
eigen dorp aangewe
zen Is op een sociale 
huur- of koopwoning. 
VVD-wethouder Den 
Heljer probeerde de 
raad desondanks te 
overtulgen van de over nieuwbouw In 

Den Dolder. Een aantal jaren 
geleden had de gemeente 
beloofd dat daar gebouwd 
zou worden voor de Dolde
naren zelf. Nu er eindeliJk 
een bouwplan lag, bleek het 
voor 70 procent te gaan om 
vrije-sectorwoningen. Uit een 
groots opgezet woonwensen
onderzoek van de SP kwam 
echter naar voren dat min
stens de helft van de Dolde-

financiële noodzaak om duur· 
der te bouwen. Dat lukte 
niet: het verhaal van De Jong 
sneed meer hout. De wethou· 
der nam daarop ziJn voorstel 
terug. Begin volgend jaar 
komt er een nieuw plan. 
Volgens Jeannette de Jong 
ontkomt de wethouder er 
niet aan om daarin uit te 
gaan van 50 procent soclale
sectorwoningen. 

Nieuwe discussievorm op www.sp.nl 

De discussiepagina's op de 
veel bezochte internetsite 

van de SP, ww.sp.nl, zijn in een 
nieuw jasje gestoken. Men kan 
nu rechtstreeks de vijf SP
Kamerleden tegenspreken, die 
elk een stelling geponeerd 
hebben en verdedigen. Jan 
Marijnissen over het nieuwe 
belastingplan, Rerru Poppe over 
beperking van het vermogen 
van personenauto's, Agnes 
Kant over witte en zwarte scho
len, Jan de Wit over langer 
werken en Harry van Bommel 
over sponsoring in het onder
wijs. 'De nieuwe opzet is inte
ressanter voor de bezoekers,' 
licht Herman Beekers toe, die 
als partijbestuurder verant
woordelijk is voor de eigen 
media van de SP. 'Want voor
heen werd er wel erg richting-

loos gediscussieerd. 
Bovendien werd de 
boel gaandeweg 
nogal gemonopoli
seerd door een twin
tigtal deelnemers, die 
de hele dag on-line 
leken te zijn en onze 
site kennelijk be
schouwden als een 
babbelbox. Nu 
plaatst de webmaster 
alle zinnige bijdragen 
die werkelijk op het 
onderwerp slaan en 
die iets toevoegen 
aan wat al gezegd is, 
hoe kritisch ook. De 
nieuwe opzet is uit
dagend, zowel voor 
de surfende bezoeker 
als voor onze Kamer
leden zelf.' 
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Kritisch Solidair-debat over toekomst vakbeweging 

Het Vakhondsmuseum in Amsterdam 
was op 20 november het passende 

decor voor een discussiedag van Solidair, 
het SP-platform voor mensen die betrokken 
zijn bij de strijd in de bedrijven. ' Welke 

toekomst is er in de 21e eeuw weggelegd 

voor de Nederlandse vakbeweging?' luidde 
de centrale vraag. Antwoorden kwamen 
van de volle zaal en van een deskundig 
panel. Solidair-coördinator Mariet Berend
sen gaf de aftrap. 'Ik mis bevlogenheid bij 
de vakbeweging. Er wordt geen vuist ge
maakt. Juist nu het economisch goed gaat, 
moeten we eisen stellen: meer zeggen
schap, betere arbeidsomstandigheden en 
betere sociale zekerheid.' SP-Kamerlid Jan 
de Wit concludeerde dat de vakbeweging 
lamgeslagen is door het 'Akkoord van 
Wassenaar'. 'Waar waren de bonden bij de 
afbraak van de Ziektewet, de WAO en de 
Weduwenwet?' 
Weerwerk kwam van Kees Korevaar, be
stuurder van FNV Bondgenoten en Tjitte 
Alkema, coördinator Beleid en Ontwikke
ling bij de CNV Bedrijvenbond. Korevaar: 
'Het grootste gewicht van de bonden ligt 
binnen de bedrijven, zeker de laatste tien 

jaar. Negentig procent van ons werk is het 
vergroten van de macht van de werkende 
klasse in de bedrijven, vooral via de CAO
onderhandelingen. Daardoor krijgt de so
ciale zekerheid minder aandacht dan voor
heen.' Alkerna wees op de goede kanten 
van het poldermodel. 'Positief is dat er 
breed overleg is en wederzijds respect. 
Maar je moet wel helder je strepen trekken. 
Dat doen we nu: als wij geen bestuurlijke 
verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 
de sociale zekerheid, gaat de stekker eruit.' 
Vanuit de zaal werd vastgesteld dat de 
macht binnen de bonden bij de bestuurders 
ligt. ' Ik krijg het gevoel dat die een dictaat 
opleggen aan de leden.' Alkerna erkende 
dat het vakbondswerk sterk gedomineerd 
wordt door professionals en dat dat een 
schaduwkant heeft. 'Bondsbestuurders 
werken met de beste bedoelingen, maar 
door het poldermodel is een cultuur ontstaan 
waarin het contact tussen de leden en de 
professionals niet optimaal is.' 
Panellid en Philipswerknemer Wim van 
Dorst signaleerde nog een ander probleem 
van de eenzijdige gerichtheid op CAO's. 
'Wat hebben we bij Philips aan een goede 
CAO, als het werk onder onze handen 
verplaatst wordt naar het buitenland? Ook 
op dat punt moet de vakbeweging een vuist 
maken.' Korevaar: 'De FNV is te veel in 
pragmatisch vaarwater terechtgekomen. 
Door het koersen op het vakbondswerk in 
de bedrijven mis je het politiserende werk.' 
Sprekers en publiek werden het lang niet 
over alles eens. Maar één conclusie kon 
iedereen onderschrijven: debatten als deze 

smaken naar meer. 
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DE WOORDEII 
UIT DE l~lOliD 

Johan Cruijff door Marijnissen 
beoogd bondscoach 

'Ik ben overal tegen. Totdat je een 

beslult neemt. Dan ben Ik ervoor.' 

geneticus, Nobel
prijswinnaar 

Martinus Veltman 
'Ik denk dat de natuur een of andere 
smerige truc voor ons In petto heeft 
die we nog niet kennen.' 

A. van den Berg voorzitter 
Nederland Mobiel 

'Als we met zijn allen een keer een 
minuut onze adem Inhouden hebben 
we evenveel geminderd aan C02-uit
stoot als met alle onzinnige en dure 
voorzorgsmaatregelen.' 

Ben van Schaik oud-topman 
Fokker 

'Gezegend is het land dat zich over 
dergelijke futiliteiten (de Bram Peper 
affaire - red.) kan opwinden. Het 
moet wel heel goed gaan met Neder
land.' 

Hans Blankert 
voorzitter NOC*NSF 

'Een beetje onderhandelaar is in staat 

de paus een tweepersoonsbed te 
verkopen.' 

biermagnaat 
Freddy Heineken 

'Ik vraag wel eens aan mensen van 
een jaar of 25 of ze met me willen 
ruilen: zij mijn geld, ik hun jeugd. De 
reactie Is altijd hetzelfde: niemand 
wil. Dus wat is nou rijkdom?' 

hoofdredacteur Quote 

'Ik wil een stap verder gaan en de 
openbaarheid van belastingbetaling 
verplicht stellen. Nu hebben sommige 
goedbetaalde lieden een grote mond 

over het functioneren van de samen
leving, terwijl hun contributie aan die 
samenleving door allerlei belasting

constructles onder de maat blijft.' 

Bronnen: Hervormd Nederland, Forum, 

HP/De Tijd, Rotterdams Dagblad, de 

Volkskrant 

.. 
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Bij Boonstra's komst naar Eindhoven 
noteerde een aandeeltje Phlllps op de 
beurs 60 gulden. Inmiddels Is de waarde 
gegroeid naar 257 gulden. 

Genietend van een vervroegde pensionering 
op de Bahama's wordt Cor Boonstra in 1994 
door toenmalig Philips-topman Jan Timmer 
gevraagd naar Eindhoven te komen. Omdat 
het nietsdoen dan al begint te vervelen - en 
uit bewondering voor de harde hand waar
mee Timmer de multinational inmiddels 
heeft gestroomlijnd- hapt Boonstra toe. Om 
al snel te ontdekken dat het met Timmer 
tóch wat tegenvalt. De oude meester heeft 
weliswaar operatie Centurion er door
gedrukt (en tienduizenden banen laten ver
dwijnen), daarna is hij echter volgens 
Boonstra ingedut. Tijdens een nieuwjaars
toespraak houdt Timmer zijn publiek voor 
dat het verbeterproces bij Philips door moet 
gaan, 'maar dan door vergroting van mana
gementskwaliteiten in plaats van met brute 
kracht'. Naast winst zijn, aldus Timmer, nog 
andere dingen belangrijk. Zoals commu
nicatie, training en begeleiding. Boonstra 

22 

- - - - ..... - .. . . . '" 

wordt rijker 
en rijker ... 
Voor 'leidinggeven' geeft hij zich· 

zelf niet meer dan een zes-plus. 

Qua aandeelhouderswaarde schat 

Cor Boonstra zichzelf aanzienlijk 

hoger in. Hoe de hoogste baas bij 

Philips, volgens het wetenschap

pelijk bureau van de SP nu de 

machtigste ondernemer van 

Nederland, rijker en rijker wordt. 

vindt dat vloeken in de kerk. Hij behoort tot 
de Amerikaanse school en daarin telt maar 
één ding: shareholdersvalue (aandeelhou
derswaarde). 
Tot en met het daverende afscheidsfeest op 
30 september 1996 (waarvoor onder andere 
popster Elton John zijn eigen piano laat 
overvliegen), houdt Boonstra de schijn op 
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dat hij het met Timmer eens is. Daarna 
neemt hij al heel snel openlijk afstand van 
het gevoerde ~eleid en kondigt een nieuwe 
ingrijpende reorganisatie aan. Enkele maan· 
den later wordt Timmer ronduit vernederd, 
als Boonstra - door een dreiging met aftre· 
den - de alom verwachte benoeming van de 
oud-topman tot voorzitter van de Raad van 
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Daarna 
;tand van 
11 nieuwe 
!le maan
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net aftre
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Commissarissen blokkeert. In een drama
tische vergadering botsen de voormalige 
vrienden op elkaar. Dezelfde dag nog meldt 
Philips in een kort persbericht dat 'Tirruner 
al zijn banden met het bedrijf verbroken 
heeft'. 

Van onontwarbare spaghetti 
naar een bord asperges 

Als hoogste baas start Boonstra een grote 
schoonmaak. Hij beëindigt de relatie met 
Grundig, trekt de stekker uit de tv-zender 
Sport 7 en stopt met de ontwikkeling van 
CD-I en de eigen platte beeldscherm
technologie. Ook bindt hij de strijd aan met 
de door hem als 'walgelijk' omschreven Phi
lips-cultuur. 'Philips moet veranderen van 
een bord onontwarbare spaghetti in een bord 
asperges,' zei hij eens, 'allemaal netjes in het 
gelid.' En allemaal winstgevend, kunnen 
we eraan toevoegen. Boonstra heeft Philips 
opgedeeld in zo'n 120 business units die 
stuk voor stuk winst moeten maken. Com
penseren van verliezen in de ene sector met 
winsten uit de andere, is er niet langer bij . 
Dat gaat immers ten koste van de sharehol
dersvalue. 
Op één punt zet B.oonstra wel een Philips
traditie voort. Net als zijn voorgangers 
schuift ook hij tijdens zijn presidentschap 
zijn vrouw aan de kant voor een ander. Van 
der Klugt (de hoogste man bij Philips vóór 
Timmer) legde het aan met zijn secretaresse. 
Timmer ging er met de buurvrouw vandoor 
en Boonstra verruilde zijn echtgenote voor 
Sylvia Tóth, voormalig zakenvrouw van het 
jaar. ln de Telegraaf vertelde zij over 'haar' 
Cor: 'Hij heeft weer excitement in het be
drijf gebracht en dat brengt hij nu ook in 
mijn leven.' 
Waar de missie van Boonstra zal eindigen, 
is niet duidelijk. Philips bulkt inmiddels 
van het geld en zou dus stevig op het over
namepad kunnen gaan. Een andere moge
lijkheid waar analisten serieus rekening 
mee houden, is opsplitsing van het bedrijf. 
Boonstra heeft er tenslotte herhaaldelijk 
blijk van gegeven geen last te hebben van 
het 'Philips-gevoel': trots op de technolo
gische prestaties en de geschiedenis van 
het bedrijf. Voor de shareholdersvalue is 
het- volgens beurskenners - zonder twijfel 
positief als onderdelen van het concern 
verzelfstandigd worden en een eigen beurs
notering aanvragen. 
Als het aan Boonstra ligt, worden hoe dan 

ook de productie-activiteiten uit West-Euro
pa verder teruggetrokken. De omvorming 
van Philips is beslist niet beëindigd, liet hij 
onlangs weten in Der Spiegel: 'We gaan 
eenvoudig werk verder wegnemen uit 
Nederland, België, Duits land en Frankrijk. 
Daar is alleen productie zinvol waaraan 
hoge technische eisen gesteld worden en 
waarvoor goed opgeleide medewerkers 
nodig zijn.' En dat is dus niet het geval bij de 
productie van spaarlampen, blijkt uit de 
plannen om de fabricage hiervan over te 
hevelen van Terneuzen naar Polen. (Zie de 
pagina's 24 en 25.) 

Op één dag maakte hij een winst 
van bijna tien miljoen gulden 

Boonstra zelf zal waarschijnlijk heel tevre
den zijn over zijn optreden bij Philips. Want 
met de shareholdersvalue gaat het voor de 
wind. Bij zijn komst naar Eindhoven in 
1994 noteerde een aandeeltje Philips op de 
beurs 60 gulden. Inmiddels is de waarde 
gegroeid naar niet minder dan 257 gulden. 
De aandeelhouders op hun beurt weten 
Boonstra ook te waarderen. Dat blijkt wel 
uit de opties die de Philips-topman jaarlijks 
ontvangt naast zijn salaris (dat overigens 
ook al ver boven de drie- en waarschijnlijk 
boven de vijf miljoen ligt.) 
De gewoonte van grote bedrijven om hun 
topmensen aandelenopties te geven, is ko
men overwaaien uit de VS (waar anders?). 
De manager krijgt als extraatje het recht 
om over enkele jaren een pakket aandelen 
te kopen, tegen de koers die geldt op het 
moment dat de optie gegeven wordt. Stij
gen de aandelen snel in prijs, dan is zo'n 
optie dus erg lucratief. Daalt de waarde 
van de aandelen, dan maakt de topman 
geen gebruik van zijn optierecht, en kost 
het hem ook niets. Boonstra verzilverde 
op 29 april van dit jaar de opties die hij in 
1996 kreeg. Hij kocht 90.000 aandelen 
Philips voor 6,3 miljoen gulden en ver
kocht ze dezelfde dag weer. Maar wel 
voor een fors hoger bedrag: 16, I miljoen. 
Een winst dus van bijna tien miljoen gul
den. En mocht u denken dat de belasting
dienst dan wel stevig aan de poort van vil
la Boonstra zal rammelen, dan hebt u het 
helemaal mis . De fiscus neemt genoegen 
met een armzalige fooi van 4,5 procent. 
Boonstra betaalt over zijn extraatje van 
9,8 miljoen slechts 441.000 gulden belas
ting ... Vergelijk dat eens met de gretig-
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heid waarmee uw overwerkvergoeding te 
lijf wordt gegaan! 
De opties uit 1996 zijn overigens geen uit
zondering. In de jaren '97 en '98 kreeg 
Boonstra tevens het recht in de toekomst 
goedkoop een fors pakket aandelen te 
kopen . Zodoende kan hij ook de komende 
jaren de nodige miljoenen aan zijn salaris 
toevoegen. Zolang het maar goed gaat met 
het shareholdersvalue .. . • 

Voor de gegevens in het verhaal is onder an
dere gebruik gemaakt van het boek 'Let's 
make things better' van Marcel Metze. 

Actueel beeld 
van de macht 
in Nederland 

Eind 1998 publiceer

de de SP de Atlas van 

de Macht, een kloek 

boekwerk dat de 'on

zichtbare hand' van 

de markt aanschouwelijk maakt voor 

leken. Het boek legt de verbanden 

bloot tussen de echte machthebbers 

in Nederland en brengt in beeld wat 

de machtigste bedrijven en wie de 

machtigste ondernemers zijn. Het 

wetenschappelijk bureau van de SP 

heeft onlangs een update van de 

Atlas van de Macht samengesteld, 

die de ontwikkelingen in het afgelo

pen jaar beschrijft. Zoals de stijging

met-stip van Cor Boonstra naar de 

eerste plaats in de top-100 van de 

machtigen. 

De aanvulling 1999 op de Atlas van 

de macht is te bestellen door f 10,

over te maken op giro 369611 ten 

name van SP-bestellingen te Rotter

dam, onder vermelding van 'aanvul

ling Atlas ' . 
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In 

erneuzen 
valt de 
schaduw ... 

Bij Philips in het Zeeuwse 

Terneuzen staan 280 banen op 

de tocht. De directie heeft de 

productie van spaarlampen 

namelijk liever in Polen dan in 

Nederland. Een voorbeeld van 

wat Cor Boonstra's 

'schoonmaakoperatie' voor het 

Philips-personeel kan betekenen. 

Maandag 29 november. Bij de poort van 
Philips in Terneuzen staan de gezichten op 
somber. De toegang tot de gloeilampenfa· 
briek wordt van 's morgens zes tot 's avonds 
elf bewaakt door honderden verbeten sta· 
kers, die zich om de beurt warmen aan het 
vuur dat bij de barricade is aangestoken. 
Hun vooruitzichten zijn niet best. Eerder 
hebben ze vernomen dat hun bazen niet be· 
reid zijn om over hun reddingsplan voor 280 
banen te praten. En dus lijkt sluiting van de 
fabriek steeds dichterbij te komen. 'Ik ge· 
loof er niet meer in,' mompelt een oudere 
staker. 'De Philips-directie wil gewoon niet. 
Wfj hebben zogenaamd een probleem, om· 
dat ze in Polen goedkoper zijn. Ja, dan ben je 
uitgeluld natuurlijk. Dan kun je praten en 
overleggen wat je wilt. Maar we gaan door 
met staken, hoe dan ook.' 
Begin oktober had het Philips-personeel een 
brief gekregen van directeur Klawer. Daarin 
stond, dat Philips in de toekomst 'schaal· 
grootte' en 'concurrentiekostprijs ' eist. Dat 
deze dure taal op een verplaatsing van de 
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Op het koude terrein van Phlllps Terneuzen protesteren de arbeiders tegen de dreigende 'sllence of the lamps'. Marlet Berendsenlapreekt 1 

24 TRIBUNE 12 • 17 DECEMBER 1999 



1 

·• 
•oort van 
ichten op 
fUilpenfa
's avonds 
•eten sta
n aan het 
gestoken. 
t. Eerder 
p niet be
IVOor 280 
1g van de 
). 'Ik ge
:n oudere 
1oon niet. 
;:em, om
ian ben je 
praten en 

~aan door 

I 

pneeleen 

~r. Daarin 
t 'schaal-
eist. Dat 

tg van de 

spaarlampenfabriek naar elders (in dit geval 
Polen) sloeg, hadden de 480 werknemers al 

snel door. De arbeidsplaatsen voor de circa 
200 man die starters voor TL-lampen ma
ken, zouden vooralsnog behouden blijven. 

De Philips-directie veegde 
het Alternatief Plan 

rücksichtslos van tafel 

De ondernemingsraad van Philips liet een 
Alternatief Plan opstellen. Met dit nieuw en 
doordacht ondernemingsplan zou de gloei
lampenfabriek nog jarenlang concurrerend 
kunnen blijven produceren. Een econoom 
rekende het Plan door en kwam tot de 
conclusie dat de door de OR voorgestelde 
productiemethode beslist levensvatbaar kan 
zijn, mits het circa tweeënhalf jaar de kans 
zou krijgen om zich te bewijzen. 'Te lang,' 
oordeelde de Philips-directie en veegde het 
Plan rücksichtslos van tafel. 'Terneuzen ' 
moet dicht. Basta. 
En dat terwijl de vestiging zo goed draaide. 
'Philips Lighting maakt sowieso de meeste 
winst van alle Philips-divisies,' legt woord
voerder Leen de Kraker (51) van het stakers
actiecomité uit. 'De vestiging in Terneuzen 
draaide met negentig procent rendement. 
Deskundigen hebben uitgerekend dat dat 
rendement in Polen maar zestig procent zal 
zijn. Maar we praten tegen een muur, zo lijkt 
het wel. De directie w.il niet eens praten over 
ons Alternatief Plan; ze zijn niet bereid tot 
wat voor compromis dan ook. Daarbij doen 
ze net alsof ze in Polen binnen tweeënhalf 
jaar wél concurrerend kunnen zijn. Totale 
onzin natuurlijk.' 
De gemeente Terneuzen en de provincie 
Zeeland boden Philips onlangs nog 700.000 
gulden aan om in elk geval de arbeidsplaat
sen te behouden. Maar ook dat bleek voor de 
directie geen reden om de genomen beslis
ing ook maar enigszins te heroverwegen. 

Met name de oudere Philips-werknemers 

zien het dan ook somber in. Zij zagen hoe 
het bedrijf begin jaren zestig nota bene met 
rijkssubsidie uit de grond werd gestampt. 
Omwille van de werkgelegenheid. Zij werk
ten soms meer dan dertig jaar met veel ple

zier in de Philips-vestiging die zij ook nu 
nog een 'prachtige fabriek' noemen. Ook 
zagen zij de gevolgen van de komst van Cor 
Boonstra als hoogste Philips-baas in 1994 
(zie de pagina's 22 en 23). De gevolgen van 
zijn grote 'omvormingsoperatie' binnen het 
concern lieten zich voelen in Terneuzen. In 
1995 en in 1998 gingen er al honderden ar
beidsplaatsen verloren; toen nog onder het 
mom van 'reorganisatie'. Er was een tijd dat 
er bij Philips in Terneuzen ruim 1400 man 
werkten. Maar als de spaarlampenproductie 
naar Polen gaat, blijven er nog amper 200 
over. Logisch, want Boonstra wil wereld
wijd nog maar drie fabrieken voor gloeilam
pen: eentje in China, eentje vermoedelijk in 
de Verenigde Staten en eentje dus in Polen. 
Boonstra's wens doet het ergste vermoeden 
voor de andere Nederlandse vestigingen van 
Philips Lighting. Want ook onder andere in 
Winschoten, Roosendaal , Oss, Drachten en 
Maarheeze is de lampendivisie van Philips 
gevestigd, met in totaal meer dan zesdui
zend werknemers. 

'De jongejongens 
vinden wel ander werk, naar de 
ouderen onder ons gaan zware 

tijden tegemoet' 

De SP-Kamerfractie schaarde zich direct na 
uitbreken van de staking achter de Philips
medewerkers. SP' er Mariet Berendsen 
sprak de stakers in Terneuzen toe tijdens een 
actievergadering. 'Boonstra's omvorrnings
operatie is nog lang niet klaar en jullie weten 
nu wat dat betekent. Als jullie dit gevecht 
verliezen, dan zijn jullie collega's in de an
dere vestigingen aan de beurt. Dat mag niet 
gebeuren. Daarom roep ik alle medewerkers 

van Philips Lighting op tot solidariteit met 

jullie. Want de plannen van Boonstra mogen 
niet doorgaan!' 
CNV-vakbondsbestuurder Nico Boogaard 
meldt zich bij het actiecomité. Hij heeft zo

juist een ingelast spoedoverleg gehad met de 
Philips-directie. De stakers veren vol ver
wachting op, benieuwd als ze zijn of de di
rectie nu misschien wel wil praten. Maar er 
verschijnt een wrange grimas op Boogaard's 
gezicht als hij de microfoon ter hand neemt: 
'De directie heeft zojuist laten weten dat zij 
het gewenst acht dat de vlaggen van de vak
bonden hier op het terrein worden wegge
haald. Dank voor jullie aandacht.' 
Sommigen kunnen wellachen om die mede
deling. Maar niet lang. Want in feite heeft de 
Philips-directie zojuist opnieuw de deur 
dichtgegooid voor ieder verder overleg. Wat 
nu? 'Het ziet er slecht uit voor ons,' zegt 
Leen de Kraker. 'Moet je luisteren, ik ben 51 
jaar en het zal heel moeilijk worden om an
der werk in de regio te vinden. Ik heb een 
huis dat afbetaald moet worden. De jonge 
jongens vinden wel ander werk, desnoods 
verder weg. Maar de ouderen onder ons 
gaan zware tijden tegemoet.' 
W. Inghels (56) werkt op de afdeling van de 
startelementen. Hij staakt ook, ofschoon 
zijn baan niet direct op de tocht staat. Toch 
hebben hij en zijn collega's al een ludieke 
actie in petto. 'Straks komen ze met de 
kerstpakketten. Die gaan we weigeren. We 
stellen ze beschikbaar aan een bejaarden
huis of zoiets.' En als de sluiting toch wordt 
teruggedraaid? 'Dan doen we het alsnog. 
Wij hoeven hun kerstpakketten niet meer.' 

Woensdag 1 december. Onder druk van 
dreigende solidariteitsacties in de hele licht
sector, zegt de Philips-top toe alsnog het 
Alternatief Plan van de ondernemingsraad 
serieus te zullen bekijken. Op grond van die 
toezegging besluiten de vakbonden de sta
king tien dagen op te schorten. • 

lerendsen v•wultt hen moed In (tweede foto), evenals FNV-bestuurder(""') Jan Cuperus en CNV-stakingsleider Leen de Kraker(""' In de gele hes) 
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20 onvergetelijke 
liedjes uit de 20e eeuw 

Exclusief voor (nieuwe) SP-leden de schitterende CD 

'Die nemen we mee - De 20e eeuw in 20 liedjes'. Alle

maal onvergetelijke Nederlandstalige (vrolijk-)kritische 

liedjes in de originele uitvoering. 

Twintig onsterfelijke melodieën helpen je terugblikken 

op een veelbewogen eeuw. Een kleine greep: 

Klein Orkest opent de CD met een prachtig bezinnend lied over 

het verscheurde Berlijn ('Over de Muur'). René Froger is ondanks 

alle materiële overvloed toch niet zo gelukkig ('Alles kan een mens 

gelukkig maken) en Youp van 't Hek beleeft een kerstfeest dat hij 

zich anders had voorgesteld ('Fiappie'). Met pijn in zijn hart zag een 

melancholische Wim Sonneveld hoe zijn dorp met de tijd verander

de ('Het Dorp') en Freek de Jonge knipoogt naar al onze rampen, 

blunders en ongelukken ('Er is leven na de dood'). Een hoertje en de 

heren van fatsoen aan het begin van de eeuw vormen het tafereeltje van 

Rob de Nljs ('Malle Babbe'), terwijl Urbanus weinig op heeft met bont

dragende dames ('Madammen met een bontjas'). En Armand krijgt geen 

minderwaardigheidscomplex van zijn vriendinnetje van rijke komaf ('Ben ik 

te min'). Ter afsluiting brengt het Pierre Courbols Kwintet de vrolijke SP-

tune ten gehore ('Big Party'). 

Dit en nog veel meer moois is te vinden op de unieke 

SP-cD. Alle leden hebben hem, nieuwe leden 

krijgen hem! 
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e SP is al jaren de snelst 
groeiende politieke be
weging in Nederland. Om 

ervoor te zorgen dat die stij
gende lijn dit jaar gaan dip je zou ondergaan, 
startte op 20 september de ledenwerfcam
pagne 'Een nieuwe eeuw, een schone lei' . 
Bij honderdduizenden huishoudens 
werd aangeklopt om te zien of 
daar wellicht dezelfde goede 
voornemens voor de volgende 
eeuw golden als bij de SP: tegen
gaan van tweedeling, kinderarbeid, so
ciale afbraak, bewapening, milieuvervui
ling enzovoort. Wie zich aangesproken voel
de, kon - bij wijze van uitgebreide kennis
making- voor f 19,99 SP-lid v.orden tot 1 
januari 2001. Al op 4 november werd het 
door de Partijraad als doel gestelde aantal 
van "25.500 leden overschreden. Er is geen 
enkele politieke partij die dat de SP nadoet. 
Het succes van de campagne is vooral te 
danken aan de inzet van de lokale SP-afde-
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lingen. Zij trokken vaak op originele wij
ze de aandacht van de mensen. Zo reed 

in meerdere Overijsselse plaatsen een 
SP-geluidswagen rond en plantte 

de plaatselijke afdeling in Vlis
singen daags na Prinsjesdag een 
enorm bord op de markt met de 

tekst: 'U heeft wéér niet gewonnen.' Veel be
woners konden die knipoog naar het kabinet 
wel waarderen. 
Na enkele weken begon het SP-ledental om
hoog te schieten en ontstond er een echte 
competitie tussen de afdelingen. Amsterdam 
haalde de meeste nieuwe leden binnen, 
gevolgd door Groningen en Alkmaar. 
Als je de groei echter relateert aan het 
inwonertal, dan is het Brabantse Schijndel 
de grote winnaar. Die afdeling 'scoorde' 
vrijwel alle 52 nieuwe leden door 'gewoon' 
bij de mensen thuis aan te bellen en een 
praatje te maken. Tonnie Wouters van de SP 
in Schijndel: 'We zijn met name de arbei
derswijken in getrokken, waar we al veel 
leden hadden. Daar hebben we eerst de 
campagnefolder in de brievenbus gestopt en 
een paar dagen later kwamen we terug om te 
vragen wat de mensen ervan vonden. Dat 

persoonlijke contact werd zeer ge
waardeerd, en dat was voor ons 
weer een geweldige stimulans 

om door te gaan.' 

'De SP is een instrument voor 
mensen die iets willen veranderen 

en dat dragen we ook uit' 

Het succes van de 'Schone lei ' -campagne 
rekent af met het idee, dat de mensen meer 

en meer apathisch tegenover de politiek 
staan of zelfs een afkeer ertegen koeste

ren. Extreem lage opkomstpercenta
ges bij verkiezingen, teruglopende 

ledenaantallen en zelfs finan
ciële problemen bij de andere 

partijen leken daarvan te getuigen. 
Campagneleider Marga van Broekho

ven heeft wel een verklaring voor 
het succes van de SP-ledenwerving. 
'Wij hebben heel direct contact met 
de mensen. Wij benaderen ze niet al
leen met de vraag of ze lid willen 
worden, maar ook of ze mee wil
len praten of actief willen 
worden. Bij ons kan dat en dat 
wordt gewaardeerd. Groei van 
het ledenaantal is voor ons geen 
doel maar een middel. De SP is 
een instrument voor mensen die iets 
willen veranderen en dat dragen we ook uit. 
Dát is het verschil met andere partijen. Als je 
die boodschap aan mensen kunt overbren
gen, is het echt niet moeilijk om een lid te 
maken. Dat toont deze campagne ook wel 
aan.' 

TRIBUNE 12 • 17 DECEMBER 1999 

Vlak voor de eeuwwisseling 
zet de SP een slotakkoord 

In met een kort-maar-krachtige 
lid-werft-lid-actie 

Maar de champagne blijft nog eventjes on
der de kurk. Want vlak voor de eeuw

wisseling zet de SP nog een slot-
~lkkom·d in: een kort-maar-krach

tige lid-werft-lid-actie. Waren het 
tijdens de 'Schone lei ' -campagne de SP

afdelingen die de kar trokken, nu worden de 
leden zelf uitgenodigd om met z'n allen 
voor een extra feestelijke eeuwwisseling te 
zorgen. Door zelf een lid te werven kunnen 
SP' ers hun partij het 'Record van de Eeuw' 
bezorgen; de kroon op de groeispurt. En 
daarvoor biedt de partij de nodige munitie. 
Allereerst is er de prachtige CD 'Die 
nemen we mee- De 20e eeuw in 20 lied
jes' , exclusief gemaakt voor de 
SP-leden en bovendien het wel
komstgeschenk voor de nieuwkomers 
(zie bespreking op pagina 27). Ook treft 
ieder lid deze keer een extra Tribune aan, om 
een familielid, wijkgenoot, vriend(in) of 
colleg~ te laten kennismaken met de SP. 
Daarnaast is ieder nummer voorzien van 
vier briefkaarten. Twee daarvan kunnen ver
stuurd worden naar verre vrienden, één is 
bestemd om een nieuw lid op te geven en de 
laatste kaart is voor de nieuwe lezers van de 
Tribune die zelf de knoop doorhakken en 
zich bij de SP willen aansluiten. 

'Nieuwe leden zijn nieuwe 
zintuigen en dus nieuwe kansen 

voor de partij' 

Wat kunnen nieuwe leden van de SP ver
wachten? 'Het belangrijkste is, dat ze het 
recht krijgen om actief mee te praten in hun 
partij ,' zegt SP-voorzitter Jan Marijnissen. 
'Als je lid wordt, zal de plaatselijke SP

afdeling spoedig contact met je opnemen en 
het is dan aan jou om aan te geven hoe en 
waarvoor je je wilt gaan inzetten. Als je dat 
wilt natuurlijk, want als lid maak je dat he-
lemaal zelf uit. Misschien wil je alleen je 

contributie betalen, de Tribune lezen en door 
middel van je lidmaatschap aangeven dat je 
de partij steunt. Maar ik hoop dat nieuwe Ie· 
den zich gaan interesseren voor hun partij en 
zich op de hoogte stellen van onze standpun· 
ten en activiteiten. En als zij vinden dat er 
dingen beter kunnen en moeten, hoop 
ik van harte dat zij hun stem laten 
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horen en zich voor verbeteringen zul
len inspannen. Dat kan bij ons op aller

lei manieren. Als je jong bent kun je je bij
voorbeeld aansluiten bij 'Rood', werk je in 
een fabriek dan is er 'Solidair~ en voor de 
gezondheidszorg hebben we 'Zorg voor ie
dereen'. Ook kun je de ledenvergaderingen 
van je afdeling bezoeken en bijvoorbeeld 
discussies en buurtacties helpen organise
ren. Of de gemeenteraadsfractie een handje 
helpen. Mensen worden niet zomaar lid van 
een politieke partij en dat geldt zeker voor 
de SP. Daarom ben ik er rotsvast van over
tuigd dat veel nieuwe leden zichzelf zullen 
inschakelen en ook echt actief worden. Ik 
verheug me op hun inbreng, want nieuwe 
leden zijn nieuwe zintuigen en dus nieuwe 
kansen voor de partij. Daarom verschaffen 
wij via deze Tribune voor één keer aan alle 
leden de middelen om te zeggen: 'Oke, voor 
deze bijzondere gelegenheid maak ik een 
lid.' Het zou mooi zijn als we de 'Schone 
lei'-campagne kunnen afsluiten met nog 
eens een forse club nieuwe leden, maar dan 
geworven door onze eigen mensen. Het zou 
tevens een prachtige afsluiting van de eeuw 

zijn. Ik vind dat onze partij dat verdient.' e 

Privatisering 

H ul~e v.oor. het artikel over de 
pnvat1senngsneurose van 
Lubbers en Kok! Op mijn 

wenken bediend mag ik wel zeggen. Het 
monopolisme van buitenlandse marktgi
ganten krijgen een vruchtbare voedings
bodem in shareholder's value-schoot 
geworpen. Van werkelijke concurrentie 

·is geen sprake. Dit kabinet en zijn voor
gangers valt economische naïviteit en 
blindheid aan één oog (het linker!) te 
verwijten. Jorritsma gedraagt zich daar
bij als een schooljuffrouw die met de 
rug naar de klas staat en verwacht daar 
'vrije' jongens zich ethisch correct zul
len gedragen. Langzaam begint het te 
dagen in beleidsmakersland, maar zon
der twijfel moet er eerst een duidelijke 
verkiezingsoorvijg worden uitgedeeld. 

Rooie Reus 

Maarheeze 
Jan Esmeijer 

I 
n de Tribune van november staat ten 
onrechte dat Rooie Reus-prijswin
naar Fred Spijkers in het gelijk 

werd gesteld. Spijkers vecht tot op de 
dag van vandaag voor eerherstel en een 
schadevergoeding. Zijn strijd duurt nu al 
15 jaar. Een rechter die op dubieuze 
betrokken bleek bij Spijkers ' ontslag, 
leugens van Bram Peper over diezelfde 
rechter en afgestopte Kamervragen 
dwongen de staatssecretaris van Defen
sie om opnieuw met Spijkers te gaan 
praten. Ook die gesprekken duren nu al 
weer veel te lang. Alle reden dus .voor 
de SP om deze zaak en vooral de onaf
hankelijkheid van rechters in ons land 
zeer kritisch te blijven volgen. 

Doodstraf 

DenHelder 
Dick Berts 

I n de Tribune van november lees ik 
over de doodstraf in Amerika. Men 
zou kunnen denken dat bij ons in 

ons lieve rijke Nederland de rechts
pleging volmaakt is. Vergeet het maar! · 
Juridische bijstand is hier net als in 
Amerika voor gewone mensen onbetaal
baar geworden. Ons justitiestelsel is 
gegrond op de christelijke godsdienst-
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leer omdat vroeger staat en kerk één 
was. Omdat dat systeem voordelig was 
voor rijken en geleerden, is het blijven 
bestaan als bastion tegen het plebs. 
Vandaar dat in Amerika armoedzaaiers 
ter dood worden gebracht. Zoals het nu 
is, is er voor arme en onvermogende 
mensen geen recht te verkrijgen. 

Sponsoring 

Rilland 
H. Fransen 

I n de Tweede Kamer is men aan het 
discussiëren over sponsoring van 
politieke campagnes. Alleen al de 

discussie toont aan dat politici weinig 
vertrouwen hebben in hun eigen belof
tes. Als ik mijn achterban beloof voor 
hen in te springen dan heb ik daar alleen 
het vertrouwen van die achterban voor 
nodig. Mocht ik een sponsor nodig 
hebben om mijn kunnen te benadruk
ken, dan ben ik absoluut op de verkeer
de weg bezig. Het belangrijkste is dat de 
kiezer naar de stembus gaat om te stem
men op die partij die eerlijk is. Alleen 
dan heeft de kiezer vertrouwen in die 
partij . Daar hoeft echt niet de naam van 
een bedrijf in te worden vernoemd. 
Bovendien is het de kiezer die direct of 
indirect voor de kosten moet opdraaien, 
want denk maar niet dat de directeur van 
een bedrijf het geld uit zijn privé-spaar
potje schudt. Ik hoop dat deze woorden 
een groot aantal kiezers wakker schud
den en dat zij hun ongenoegen over 
sponsoring naar buiten zullen brengen. 

Leger 

Oosterhout 
Lenie Delissen 

I n de stukken 'Op weg naar Bruto
pia?' en 'Heel de mens' lees ik dat 
de SP voor een leger 'ter verdedi

ging van het grondgebied' is. Tegen 
wie? Verwachten we een aanval van 
Duitsland, België of Engeland? En wel
ke grenzen? Hoort Aruba daar ook bij? 
Laten we ophouden de wapenfabrikan
ten te verrijken. Hun smoesjes en leu
gens gaan ten koste van voorzieningen 
voor gezondheid, milieu, onderwijs, etc. 

Oosterbeek 
Wim Koopmans 
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I jongeren in de SP 

ROOD-jongerendag zet de 
toon voor ae nieuwe eeuwl 

Ruim zestig SP-jongeren waren 
op de dag naar Nijmegen geko
men om met elkaar te praten, 
naar elkaar te luisteren en plan
nen te smeden voor het nieuwe 
jaar. De landelijke 'ROOD-dag' 
startte met de première van de 

ROOD-film , waarna SP-Kamerlid 
Harry van Bommel en vervol

gens SP-milieudetective Harry 
Voss geïnterviewd werden door 
Radio Tomaat-presentator Vin
cent Post. Daarna was het 

wordt veel te veel natuur opge
offerd voor de aanleg van be
drijfsterreinen,' oordeelt een lid 
van deze werkgroep. 'Ja, maar 
werkgelegenheid is toch ook 
belangrijk? ' vindt zijn buurman. 
'Kleinschalige en schone werk
gelenheidsprojecten kunnen pri

ma met het milieu samengaan,' 
wordt er geantwoord , waarna er 
weer levendige een discussie 
ontstaat over de vraag: 'Hoe 
dan?' De ROOD-dag werd afge-

woord aan de jongeren zelf. In sloten met een bruisende party. 
werkgroepen discussieerden zij De 19-jarige SP-senator Driek 
goed en soms behoorlijk fel van Vugt stelt vast dat politiek 
over zaken problemen rond on- lêéft onder jongeren. 'Dat zo
derwijs, milieu, defensie, jonge- veel jongelui uit alle windstre-

ken bij elkaar te komen en over ren en werk, en dierenwelzijn. Is 
sponsoring van onderwijs door 

het bedrijfsleven toelaatbaar? 
'Nee, bedrijven willen via spon
soring alleen maar reclame ma
ken, ' brengt iemand naar voren. 
'Ja, maar als de scholen geen 
geld meer hebben is sponsoring 
de enige oplossing,' werpt een 
ander tegen. 'Dan moet de re

gering maar zorgen dat er ge
noeg geld bij de scholen zit, ' 

politiek praten, bewijst dat het te zetten. Zoals in Dongen, 
hen niet koud laat. Wij praten waar zich onlangs na een dis· 
niet alleen over misstanden om 
ons heen; wij willen ze ook te lijf 
gaan. Liever vandaag dan mor
gen. We roepen jongeren op om 

hun stem te laten horen en mee 
te praten , zodat we samen een 

vuist kunnen maken tegen on
recht op allerlei gebied.' 

ROOD timmert de laatste tijd 

cussieavond spontaan een aan
tal jongeren bij ROOD aanmeld
de. Ook richtte ROOD het afge
lopen jaar met diverse acties de 
landel ijke aandacht op bijvoor· 
beeld de jongerenhuisvesting 
en de Betuwelijn. Ook is op het 

Internet een schitterende 
ROOD-website te vinden , waar 

roept weer een andere ROOD- stevig aan de weg. In verschil- je alles over ROOD-activiteiten, 
jongere. Ook het thema milieu lende plaatsen is ROOD druk standpunten en discussies 
maakt de tongen goed los. 'Er bezig om een afdeling op poten kunt vinden : www.sp.nl / rood 

0 hou mij op de hoogte van de activiteiten van ROOD 
ROOD staakte meel 

Ik geef me op voor de volgende jongerendagen: 
0 vrijdag 7 januari: excursie naar de Tweede Kamer met Agnes Kant 
0 maandag 28 februari: trip door de wondere wereld van het Europees 

Parlement met Erik Meijer 

Naam 

Posteode/Piaats 

Telefoon 

Op maandag 6 december protesteerden scholieren op 't 
Binnenhof in Den Haag tegen de gang van zaken met de 
tweede fase en het studiehuis. 
ROOD was op deze 'Landelijke 2e 
Fase-staking' aanwezig met een 
groot spandoek en een 'kerstrap

port' voor het studiehuis. In het 
rapport wordt het studiehuis op 
een aantal punten kritisch beoor
deeld. ROOD was in veel plaatsen 

de drijvende kracht achter de actie 

en organiseerde een aantal bussen 
naar 't Binnenhof. 
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D Eigen bijdragen in de gezondheidszorg maken optimale medi
sche zorg voor mensen met lagere inkomens onbereikbaar, en 

moeten daarom verdwijnen. 
a Die paar tientjes kan iedereen best missen. 
b Het hoeft toch niet voor iedereen optimaal te zijn? 
c Sterker nog: de privatisering van het ziekenfonds moet worden 

teruggedraaid. 
d Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 

f) De schulden van ontwikkel ingslanden moeten worden kwijtge

scholden. 
a Inderdaad, want zo komen ze nooit vooruit. 
b Oh ja. En dan hoef ik ook mijn hypotheek niet meer af te lossen, 

zeker. 
c Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 
d Laten we in elk geval geen rente meer berekenen . 

D Welvaartsvastewerkloosheids-en arbeidsongeschiktheidsuit
keringen moeten worden gehandhaafd. 

a Dat hangt van de economische ontwikkelingen af. 
b De loonkosten zijn al zo hoog. Mensen moeten zich maar zelf 

verzekeren. 
c Er is nog een achterstand die moet worden ingehaald , dus de 

uitkeringen moeten bovendien met 15 procent omhoog. 
d Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 

f] De onbeperkte hypotheekrenteaftrek moet in het kader van 

een rechtvaardiger inkomensverdeling worden afgeschaft. 
a Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 
b Inderdaad. Alle bevoordeling van huisbezitters ten opzichte van 

huurders moet worden opgeheven. 
c Onzin. Wie zeven ton heeft geleend voor een tweede huis betaalt 

zich toch al blauw. 
d Nivellering mag geen beleidsdoelstelling zijn. 

I!J Onderwijs behoort gratis te zijn. Het schoolgeld moet worden 

afgeschaft. 
a Sommige scholen bieden extra faciliteiten en het is redelijk 

ouders daarvoor te laten betalen. 

b De marktwerking moet een kans krijgen in het onderwijs, om te 
beginnen in het buitengewoon onderwijs , want dat is te duur. 

c Mee eens, en Nederland moet zijn achterstand op het gebied 
van onderwijsu itgaven in vergelijking tot andere westerse landen 

snel inlopen. 
d Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 

m Nederland heeft niets aan de NAVO. Laten we er uitstappen. 
a Nee, want dan zijn wij geheel weerloos. 
b De NAVO is toch een vredesmacht die ethnische zuiveringen stopt? 

c Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakken. 
d Goed plan . In dat Europese leger hebben we ook niets te zoeken. 

D Er moet BTW geheven worden op vliegtuigbrandstof. 
a Eens. Als er BTW op brood zit, dan ook op kerosine. 

b Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakke 
c Geen goed idee, dat gaat ten koste van de werkgelegenheid 

Schiphol. 

d Nee, ik betaal al genoeg belasting. 

n De Betuwelijn is een nutteloos en geldverslindend onding e 
moet daarom geschrapt worden . 

a Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakke· 
b Misschien kan de Noordtak wel weg? 
c Het is wenselijk meer onderzoek te doen. 
d Ja, schrappen, en het geld besteden aan beter openbaar vervot 

m Ecologisch verantwoorde landbouw moet in de plaats kom1 
van bioindustrie en grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddele 
a Mee eens, maar mensen moeten vooral ook soberder gaan leve 
b Inderdaad, maar zonder dat de kleine boeren de dupe worder 
c Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakke 

d Niet nodig, want het gaat met ons milieu beter dan ooit tevore 

i]] De Openbare Bibliotheek is een belangrijke collectieve v~ 
ziening die voor iedereen gratis toegankelijk moet zijn. 
a Helemaal mee eens, en er moet in dat verband veel aanda: 

besteed worden aan Internet en nieuwe media. 
b Alleen voor de echte minima moet zo'n voorziening nog gehar 

haafd worden . 

c De burger wil best betalen voor informatie. 
d Nee, dat kan onze internationale concurrentiepositie verzwakke 

pi 
96-100 Voor het geval je 't nog niet wist: Je bent een SP' er. H 
86-95 Het zit wel goed tussen jou en de SP. n 

1 

70-85 Misschien heb je ooit per ongeluk Groenlinks gestem: 
Maar die vergissing bega je geen tweede keer. · 

55-69 Je aarzelt, maar eigenlijk weet je best dat de PvdA eve 
links is als een ezel muzikaal. j 
40-54 Je bent veel minder links dan je tien jaar geleden wa> 
Gaat het wel goed met je? 

20-39 Je snapt niks van de SP. Hoe kan het nou dat al rn 

slimme mensen zo links zijn? 

10-19 Je hebt meer oog voor aandelen dan voor mensen, ~,Je 
dat noem je 'realistisch' . '.l ._ 
0-9 Hoe kom je eigenlijk aan deze Tribune? 

dt 
S( 
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