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Arend Udn Odm 

Winnaar fotowedstrijd 
verkiezingscampagne 2006 

Eugène Schütz, organisatiesecretaris van de SP-Veldhoven, heeft veel bewondering geoogst met 
zijn creatie, vertelt Aart van Zutphen, maker van de foto. "Allemaal opgestoken duimpjes!" 
Van Zutphen is ook geen onbekende voor de SP-Veldhoven. Hij is sinds drie jaar actief lid en 
webmaster van de lokale site. Fotograferen is zijn hobby en ooit had hij een donkere kamer, maar 
die is met de opkomst van de digitale fotografie naar zolder verhuisd. Van beroep is hij psycho
loog, maar op dit moment huisvader. "Met een tweeling van zeven en nog een kind van negen 
jaar heb ik mijn handen vol." 
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In dit eerste nummer van 2007: 

En verder 

Jarenlang verdedigde hij in zijn eentje 
niet bepaald de gemakkelijkste porte
feuilles. Zoals hij ook in zijn eentje in de 
Eerste Kamer zat, of in de gemeenteraad 
van Heerlen. Een gesprek met Jan de Wit 
over het generaal pardon voor de '26.000 
gezichten' en de overeenkomst tussen 
het Kamerlidmaatschap voor de SP en de 
advocatuur: "Nooit denken: laat ik mijn 
mond maar houden, het wordt toch niks." 

'Warme' slagers zijn tegenwoordig met 
een lampje te zoeken. Zelfs de 'keur
slager' doet niet veel méér dan het 
versnijden van anonieme vleesbrokken 
uit Argentinië. Tot verdriet van am
bachtelijk slager Jos de Lange, die met 
lede ogen aanziet hoe mét zijn vak, de 
kwaliteit en de smaak van ons vlees 
verloren gaan. "Snippers kopen is voor 
mij einde oefening." 

Zet 's nachts de radio aan en je realiseert 
je dat je al bijna vergeten was dat het 
kón: programma's waarin geïnterviewden 
niet na drie minuten worden afgekapt, 
en bellers de ruimte krijgen hun verhaal 
te doen. Redenen te over om het sociale 
instituut 'nachtradio' te koesteren. 
"Mensen hebben een enorme behoefte 
aan laagdrempelig advies en een 
luisterend oor." 

6 Somalië: voorlopig is de situatie alleen maar verslechterd 
21 Oss wint integratieprijs 
28 De opkomst van eerlijke handel 
38 linksVoor: Cees Groot 

Rubrieken 
4 Prikbord 5 Uitgelicht 7 Marijnissen 27 Gespot 31 Cryptogram 

Koene ridders 
"Het verkeer ver
wacht u niet van deze 
kant," zei de agent 
die me aanhield. 
"Maar jij dus wel," 
dacht ik vals. Zoals 
veel fietsers neem 
ik op dit punt altijd 

een stukje fietspad aan de 'verkeerde' kant 
van de weg. De drukke verkeersweg eerder 
oversteken, waar in het midden een dub
beldikke 'tramhindernisbaan' ligt, is veel 
te link. 
In het anderhalve jaar dat ik deze route 
bijna dagelijks neem, moet ik tientallen 
agenten zijn tegengekomen. Het punt waar 
ik oversteek, ligt pal voor de ingang van 
een politiebureau. Geen diender die ooit 
een kik gaf. Maar op deze regenachtige 
avond om half negen had men met tien 
man/vrouw sterk de post verlaten om voor 
de deur 'boeven' te vangen. 
Terwijl ik mijn 'persoonsbewijs' terug in 
mijn tas stopte (en jawel, ik had ook licht 
op m'n fiets) probeerde ik de redelijkheid 
van de actie in te zien. Ik haat dergelijke 
'fuiken', vooral bedoeld om de 'prestatie
cijfers' van de politie op te krikken. Maar 
toegegeven: fietsers zonder licht van straat 
plukken is een prima zaak en het gaat niet 
aan om te wijzen op automobilisten die 
ondertussen elders door rood scheuren. 
Maar een half uur later werd ik opnieuw 
aangehouden. Dit keer door twee agenten 
te paard (!). Nu zou ik door rood zijn 
gelopen. Door rood?! Op een van de druk
ste verkeerspunten in Amsterdam?! 
Ik wees op het verkeerslicht dat nog 
steeds op groen stond. Ja, nee, dat gold 
voor fietsers; ik had nagelaten de knop 
voor voetgangers in te drukken .. . "Zeker 
niks beters te doen," sneerde ik, terwijl 
ik stug doorliep. 
Na 'n moment van triomf - de koene 
ridders kwamen niet eens galopperend 
achter me aan - kreeg ik bijna medelij
den. Je baas zal je maar op pad sturen 
om vanavond ('we gaan ervoor!') twintig 
bekeuringen uit te delen. Dan móét je wel 
je toevlucht nemen tot redelijk oppassende 
burgers die (hopelijk) een steekje laten 
vallen of schlemielige buitenlanders zonder 
papieren. Hoon is je deel en niemand 
die nog geloof hecht aan 'meer blauw op 
straat'. Inclusief veel agenten zelf trou
wens, voor wie het 'hun tijd wel zal duren'. 

Elma Verhey 
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Rechte rug 
Mijn petje af voor een politicus die zich niet laat verleiden tot 
compromissen waarop niemand zit te wachten. Niet die van het 
CDA maar ook niet die van de PvdA. Balkenende is bang voor 
te veel links overwicht en Bos is een neoliberaal die niet weet 
welke kant hij uit moet. Laat die twee maar voor zichzelf zorgen 
en houdt de rug recht. Dat is waar wij SP-stemmers pas echt 
belang bij hebben. 

E.J. Groot, Beverwijk 

Katterig gevoel 
Als SP-lid heb ik de euforie na de verkiezingsuitslag op 
22 november met vele anderen gedeeld. Er kwamen verkennende 
besprekingen met het CDA en de PvdA waar Jan Marijnissen zich 
wel erg snel van distantieerde. Heeft men zich in de partijtop 
voldoende gerealiseerd dat veel SP-stemmers (waaronder ikzelf) 
nu het enigszins katterige gevoel hebben met lege handen te 
staan? 

Jan Rietveld, Bergen N.H. 

Ga liever naar Darfur! 
Ik hoor Jan Marijnissen vaak zeggen dat kiezers een socialer 
beleid willen en meer gelijkheid. Maar dat is niet de (belang
rijkste) reden waarom ik van WD naar SP ben geswitcht. De 
doorslag voor mij zag ik weer eens bevestigd in het bericht dat 
minister Kamp woedend is op Harry van Bommel omdat hij durft 
te zeggen waar het op staat: dat Nederland de vuile oorlog in 
Afghanistan wordt ingetrokken. Ga zo door! Nederland verliest 
momenteel heel veel krediet en doet mee aan oorlogvoeren, iets 
waar ik mij voor schaam. Als er dan toch militair moet worden 
ingegrepen doe dat dan namens de VN in Darfur. 

Bjl1Jrn Hascher, Zwolle 
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Overloper? 
Dat mensen van politieke partij wisselen is hun goed recht, al 
is de ene wisseling geloofwaardiger dan de andere. Dat mensen 
aangeven en verantwoorden op welke partij ze gaan stemmen 
getuigt van openheid en lef. Maar als ik het goed heb, maakte 
Marcel van Dam zijn voorkeur pas bekend nadat de SP zo mooi 
had gescoord. Vind ik niet zo sterk. 

G.L. Kruizinga, Dalfsen 

Genoten 
Met dank mijn eerste Tribune ontvangen. En van de inhoud, 
en het enthousiasme van de verhalen genoten. Erg bedankt 
dus en een voorspoedig 2007 gewenst met nog heel veel prach
tige Tribunes! 

E.J. Voss, Rozenburg 

Niet leuk meer 
Ik ben geen klager, maar met de invoering van de zorgver
zekering zijn mensen die op bijstand zijn aangewezen, er wel 
érg op achteruitgegaan. Ik betaalde bij Azivo 54 euro, toen 
werd het 112, ik kreeg 34 euro zorgtoeslag en een verhoging 
van 6 euro bijstand. Betaalde ik dus 18 euro meer! Nu wordt 
de zorgverzekering 'even' met 10 euro verhoogd! En dan te 
bedenken dat ik na aftrek van alle vaste lasten 25 euro per 
week heb om van te leven (en dat is niet alleen voor eten, ook 
een buskaart, trein enz.) en ik heb GEEN schuld! Nou ja, ik sta 
500 euro rood bij de giro omdat ik een wasmachine nodig had. 
Ik moest dit even kwijt. Verder heb ik een kerstboom, een leuk 
huis, fijne kinderen, geen ernstige ziektes, en ik kan nog hard 
lachen ook. Maar heel soms denk ik: nog heel even, dan is het 
echt niet leuk meer, helaas is het dat voor sommigen allang 
niet meer! 

Nellie Sappe ma, Wateringen 

De oplettende lezers 
Sorry Scheemda en Voorschoten. Om te beginnen werd Jan 
Marijnissen geciteerd, op bezoek bij het 50.000ste SP-lid 
Nisrine Bougamza uit Voorschoten: "Wie weet kun je een 
afdeling in Voorschoten beginnen." Maar de afdeling 
Voorschoten in Zuid-Holland bestaat al. Sterker, ze heeft met 
hard werken op 22 november 11 procent gehaald - heel veel 
in zo'n traditioneel WD-bolwerk. 

Excuses verdient ook de afdeling Scheemda in Groningen. 
Door een fout bij het controleren van onze bronnen, conclu
deerden we dat Scheemda de enige gemeente was waar de SP 
verloor ... au! In Scheemda zakte de SP niet van 6,9 naar 
5,4 procent zoals er op de bedank-poster stond, maar er werd 
een megawinst van 21,4 procent geboekt! 

Iets heel anders: we hebben Niko Koffeman, 'uitvinder' van 
de tomaat, iets te veel lof toegezwaaid. De 'NU SP' -slogan is 
bedacht door bureau Thonik, dat ook de nieuwe huisstijl op 
zijn naam schreef. 
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IIDe inval in Somalië heeft de 
situatie alleen maar verslechterd" 
TEKST ROB JANSSEN FOTO PETIERIK WIGGERS/HOLLANDSE HOOGTE 

Eind december vielen Ethiopische troepen met veel machtsvertoon buurland Somalië binnen. Waarom en 
wat betekent die militaire interventie voor de toch al niet erg stabiele 'Hoorn van Afrika'? SP-fractiespeci
alist Guido van Leemput belicht de achtergronden van wat doorgaat voor een 'humanitaire interventie'. 

Eerst beschoten gevechtsvliegtuigen van 
de Ethiopische luchtmacht dagenlang 
belangrijke plaatsen zoals het vliegveld 
van hoofdstad Mogadishu. Later drong 
infanterie ondersteund door tanks diep in 
het oosten en zuiden van Somalië door. 
Immers: in dat land trok een radicaal 
islamitische elite aan de touwtjes, met de 
Sharia als leidraad nog wel. Een huma
nitaire interventie was het derhalve. En 
that's it. 
Maar Guido van Leemput vindt die voor
stelling van zaken te gemakkelijk. "Toen 
de Unie van Islamitische Rechtbanken 
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(UeI) aan de macht kwam in grote delen 
van het land, voerden ze de Sharia in en 
verboden het gebruik van 'qat' (een soft
drug -red) en het luisteren naar westerse 
popmuziek. Dat klinkt in onze oren mis
schien heel hard en onmenselijk, maar je 
moet het vanuit het perspectief van de 
Somaliërs zelf bekijken. Want hoe je het 
ook wendt of keert; de UeI bracht orde en 
stabiliteit in het totaal verruïneerde land. 
Somalië ging sinds 1991 gebukt onder 
een bijzonder bloedige burgeroorlog, 
waarin vaak uiterst gewelddadige 'krijgs
heren' de dienst uitmaakten. Toen de UeI 

hen verdreef, kwam de stabiliteit terug. 
Het was weliswaar een islamitische, fun
damentalistische oplossing, maar er kwam 
wél een einde aan de corruptie en het 
onderlinge geweld. De mensen in Somalië 
zagen dat ook en daarom gunden ze de 
UeI het voordeel van de twijfel. Somalië 
is een typisch geval van wat een 
, mislukte staat' heet te zijn en de UeI 
was op haar manier bezig een staat op 
te bouwen." 

Hardnekkige geruchten willen, dat 
Ethiopië de aanval uitvoerde met steun 
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van de Verenigde Staten. Feit is, dat de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
een VN-resolutie die de inval veroor
deelde, blokkeerden. Ook werd vlak na de 
jaarwisseling bekend, dat de Amerikaanse 
marine voor de Somalische kust patrouil
leert. Dit om islamitische strijders een 
vluchtroute te ontnemen. 

Durfden de Amerikanen deze keer 
niet en wilden ze Ethiopië de klus 
laten klaren? 

Van Leemput: "Het is niet zó vreemd dat 
in brede kringen verondersteld wordt dat 
Ethiopië hier als zetbaas van de Verenig
de Staten opereert. In 1993 hebben de 
Amerikanen aan den lijve ondervonden 
hoe moeilijk het is om in Somalië militair 
iets te bereiken. Wie herinnert zich niet 
het beeld van die dode Amerikaanse 
soldaten die door de straten van Moga
dishu werden gesleept. Een gigantische 
vernedering voor Amerika; het incas
seringsvermogen van Afrikaanse strijders 
was vreselijk onderschat. Het zou dus 

best kunnen, dat Amerika het deze keer 
niet aandurfde en Ethiopië de klus wilde 
laten klaren." 
Het is niet uitgesloten dat ook buurlan
den Kenia en Eritrea bij de crisis betrok
ken raken. Zo beloofde Kenia op 3 januari 
al, dat het zijn grenzen ging afsluiten om 
te voorkomen dat islamisten zouden kun
nen ontsnappen. Terwijl Eritrea al eerder 
een grensconflict had met Ethiopië en 
bovendien de UCI steunde. Somalië is dus 
ook het toneel van regionale spanningen 
tussen verschillende landen. 

Maar de hamvraag blijft natuurlijk: wat is 
het gevolg voor de burgers van Somalië? 
"Om te beginnen moet je vaststellen, 
dat de Ethiopische inval Somalië in hoge 
mate destabiliseert," zegt Guido van 
Leemput. "De islamisten hebben een 
guerrilla aangekondigd. Het gevaar is 
bovendien groot, dat de krijgsheren van 
weleer weer gaan huishouden. Eigenlijk 
is het te gek voor woorden dat men geen 
lessen trekt uit het verleden. Ook naar 
Irak en Afghanistan werden troepen 

ACTUEEL 

gestuurd, terwijl er geen visie was over 
hoe het daarna verder moest. De gevolgen 
zijn bekend. Het is het aloude probleem 
dat opduikt als de soevereiniteit van een 
land met geweld geschonden wordt." 

Van Leemput ziet maar één afdoende 
oplossing: "De verschillende groepen, 
clans en partijen in Somalië moeten zo 
snel mogelijk tot een akkoord komen 
over de vraag hoe het verder moet. Daar 
moeten ook alle internationale inspan
ningen op gericht zijn. Of dat snel gaat 
lukken, vraag ik me af. Waarschijnlijk is 
een internationale troepenmacht daarbij 
noodzakelijk, maar onduidelijk is wie 
het initiatief zou moeten nemen, welke 
opdracht zij krijgen en voor wie ze die 
moeten uitvoeren. Maar voorlopig kan ik 
geen andere conclusie trekken dan dat de 
Ethiopische inval de situatie in de Hoorn 
van Afrika alleen maar onstabieler heeft 
gemaakt. Het klassieke probleem dat dit 
soort militaire interventies veroorzaakt is 
dus weer in huis gehaald." • 



NIEUWS 

Snert 
Voedselbanken en vluchtelin
genorganisaties waren maar 
wát blij met de honderden 
kerstpakketten die er dit jaar 
werden bezorgd en de SP-af
delingen in Nederland bleven 
daar niet bij achter (dank voor 
alle berichten daarover - red). 
Maar in Gorinchem leidde het 
'vrede op aardegebaar' tot een 
heuse rel. Het voorstel om het 
geld voor het kerstfeest van 
de gemeenteraad te besteden 
aan de voedselbank (Tribune 
december), zorgde voor woe
dende reacties van collega
raadsleden. De burgemeester 
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van Gorinchem ontzag zich 
zelfs niet om de SP-fractie de
monstratief een blik 'snert' te 
overhandigen. Om misverstan
den te voorkomen: de SP-Go
rinchem wilde gráág naar het 
feest, maar had voorgesteld om 
de bijeenkomt uit eigen zak te 
betalen ... 

Gouden tip 
Kerst vieren met je partner; 
dat is toch een redelijke wens? 
De heer Visser uit Spijkenisse 
vond van wel. Vanwege de 
feestdagen wilde hij zijn Wit
Russische echtgenote naar 
Nederland halen. Maar ondanks 

ruim op tijd ingeleverde papie
ren stuitte hij op een muur van 
weigerachtige bureaucratie. Ten 
einde raad overwoog hij een 
éénmansactie voor de deur van 
Buitenlandse Zaken. SP-fractie
medewerker Guido van Leem
put, die steeds vaker merkt dat 
het de grootste moeite kost om 
(familie)relaties 'fort Neder
land' binnen te krijgen, raadde 
Visser aan de actie goed voor 
te bereiden. Dus toog Visser op 
18 december naar Den Haag, 
gewapend met pamfletten en 
de pers op zijn hielen . En zie
daar. .. binnen een halve dag 
was het gepiept! Eenzame kerst 

bezworen en Van Leemput werd 
natuurlijk bedolven onder de 
bedankjes voor zijn gouden tip. 

In de prijzen 
Na de winst van 22 november 
viel het een béétje te verwach
ten : Jan Marijnissen is door de 
parlementaire pers uitgeroepen 
tot 'Politicus van het Jaar'. 
Vanwege zijn charisma, zijn 
heldere taalgebruik maar ook 
omdat hij 'zijn fractie dood
kalm naar 25 zetels leidde en 
ook daarna de rust zelf bleef. 
Zelf vond hij het mooiste com
pliment van de jury dat het is 
gelukt de 'actiepartij uit Oss' te 
laten uitgroeien tot een lande
lijke partij die er toe doet. 

Een opiniepanel van EénVan 
daag zette Marijnissen ook op 
de eerste plaats en hij werd 
door collega-Kamerleden tot 
politicus van het jaar geko
zen. Dat is bijzonder, want 
het betekent dat er flink wat 
CDA'ers, VVD'ers en PvdA'ers op 
'm moeten hebben gestemd. 
En of het allemaal niet opkon, 
won www.sp.nl de prijs voor 
de beste partijwebsite, ging 
de prijs voor de beste inter
netvodcast (internetfilmpjes) 
naar de SP en won Marijnissen 
de prijs voor het beste weblog 
(internetdagboek). 

Au! 
Maar het zit de SP niet alléén 
maar mee. Twee raadsleden van 
de fractie in de Amsterdamse 
deelraad Zuideramstel zijn 
geschorst na beschuldigingen 
dat zij hun woningen jarenlang 
illegaal en tegen woekerprijzen 
hebben onderverhuurd. Arjan 
Vliegenthart, verantwoordelijk 
voor het besluit: "Onaccepta
bel, dit tast de integriteit van 
de SP aan." 

In Wageningen splitst raadslid 
Nelly van Haren zich af. Ze is 
het oneens met de afdracht-
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regeling, die er volgens haar 
toe leidt dat mensen met een 
bijstandsuitkering zoals zijzelf, 
er financieel op achteruitgaan. 
Jo Soolsma, fractievoorzitter 
in Wageningen, vindt haar 
vertrek verdrietig: "We hebben 
aangegeven dat we in januari 
de situatie nog eens met de 
landelijke penningmeester van 
de SP zouden bekijken." Van 
Haren vond dat het allemaal te 
lang duurde. 

Palestine: Peace 
Not Apartheid 

Behalve Al Gore en Bill Clinton 
houdt ook Jimmy Carter er an
dere ideeën op na dan toen hij 
nog de hoogste baas van de VS 
was. Maar klimaatverandering 
kan op meer bijval rekenen 
dan een kritisch standpunt 
over Israël. Sinds het uitkomen 
van zijn boek Palestine: Peace 
Not Apartheid wordt Carter 
bedolven onder de kritiek. Hij 
zegt zich niks aan te trek-
ken van de "Israël-lobby" en 
bij zijn standpunt te blijven: 
vooral Israël is schuld aan alle 
mislukkingen het conflict op 
te lossen. De term 'apartheid' 
trekt hij ook niet terug, gezien 
de "vreselijke onderdrukking in 
de bezette Palestijnse gebie
den, het strenge pasjessy-

NIEUWS 

'Het lef van Schiedam 
Wat landelijk onmogelijk lijkt, samenwerking tussen CDA, 

PvdA en SP, lukt in Schiedam prima. Maar het Schiedamse 

college heeft, onder aanvoering van SP-wethouder Yorick 

Haan, nóg een verrassing voor Den Haag. Het denkt dé 

oplossing te hebben gevonden voor de eindeloze colonne 

stilstaand blik in de Randstad. 

Met het Deltaplan Duurzame 
Bereikbaarheid zullen de 
files vanzelf ineenschrompe
len, verwacht SP-wethouder 
Yorick Haan van Schiedam. 
Snelbussen, een halvering 
van de prijs van het ov
kaartje, versterking van het 
spoor en een spitstarief 
voor automobilisten, zullen 
volgens berekeningen van 
verkeersbureaus AVG en 
Goudappel Coffeng leiden tot 
een spectaculaire stijging 
van het aantal vervoerski
lometers in de Zuidvleugel 
van de Randstad. Maar, en 
dat is het goede nieuws: het 

steem en de segregatie tussen 
Palestijnse burgers en Joodse 
kolonisten". Sterker: "Het is in 
veel opzichten een onderdruk
kender systeem dan dat voor 
de zwarten in het Zuid-Afrika 
van de apartheid." 

Een man tegen de Staat 
Staatssecretaris Van der Knaap 
houdt ook niet van boeken, 
althans als hij daar zelf niet 
positief uitkomt. Hij is een 
rechtszaak begonnen tegen 
Alexander Nijeboer, auteur van 
het boek Een Man Tegen de 
Staat, over defensieklokken
luider Fred Spijkers. Nijeboer 
schrijft dat Van der Knaap 

aantal autokilometers zal 
dalen. De aanleg van nieuw 
asfalt is daardoor overbodig 
en de A4-Noord, waartegen 
Schiedam al jaren vecht, kan 
van tafel. "Dit scheelt in 
elk geval 581 miljoen euro," 
vertelde Haan aan het AD. De 
snelbus, die om de twee, drie 
minuten bij de halte stopt, is 
de kern van het Schiedamse 
Deltaplan. Door de lage 
prijs, het comfort en de hoge 
frequentie zullen veel foren
sen de auto voortaan laten 
staan. Goed voor het milieu 
en voor de doorstroming van 
het (transport)verkeer. 

Omdat nieuwe wegen over
bodig zijn, is het plan snel 
in te voeren. Bovendien 
verwacht Haan een breed 
draagvlak voor de Schiedam
se oplossing: "Ik weet dat 
ik hoog van de toren blaas, 
maar ik denk dat ik ook 
voorstanders van meer asfalt, 
zoals VNO-NCW, meekrijg. Zij 
willen meer doorstroming en 
die krijgen ze ook dankzij dit 
plan." 

Oud-astronaut en hoogle
raar Duurzame Technologie 
Wubbo Ockels heeft zich 
inmiddels aangeboden als 
ambassadeur: "Ik vind het 
een goed plan waarvan we 
er in Nederland veel meer 
zouden moeten hebben om 
het mobiliteitsprobleem aan 
te pakken." Ockels pleit al 
jaren voor de introductie van 
snelbussen als oplossing voor 
de files. 
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twintig keer de Tweede Kamer 
heeft voorgelogen over de 
kwestie Spijkers. Van der Knaap 
eiste rectificatie, maar Nijeboer 
weigerde omdat hij documen
ten heeft die dat bewijzen. 
'Dan gooien we er toch gewoon 
weer een rechtszaak tegenaan; 
moet Van der Knaap hebben 
gedacht. In de zaak Spijkers 
heeft de Staat al voor tonnen 
'verprocedeerd' - tot vreugde 
van de advocatuur. 

Foutje bedankt! 
Mosterd na de maaltijd natuur
lijk, maar volgens de Nationale 
Ombudsman zijn tienduizenden 
mensen na 1 januari 2006 
in de financiële problemen 
gekomen door de nieuwe huur
en zorgtoeslagwet. Zowel het 
ministerie van Volkshuisvesting 
als de Belastingdienst heb-
ben flinke steken laten vallen. 
Mensen kregen te weinig of 
juist te veel huur- of zorgtoe
slag (met terugvorderingen 
als gevolg) en er werd niet of 
niet voldoende gereageerd op 
bezwaarschriften of vragen. 
De Ombudsman vindt dat de 
overheid de enorme operatie 
heeft onderschat en te weinig 
rekening heeft gehouden met 
de gevolgen voor de burger. 

Ondanks de Probo Koala 
Wethouder Marijke Vos (Groen
Links) introduceerde een 
novum in de Amsterdamse 
politiek. Tijdens het debat over 
het debacle met gifschip Probo 
Koala, schoof ze omstandig de 
schuld af op Joke Goedhart, 
directeur van de Amsterdamse 
Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, 
die fout op fout had gestapeld. 
De SP-fractie meende dan ook 
dat humanitaire en juridische 
steun voor Abidjan op zijn 
plaats was, de stad in Ivoorkust 
waar het schip dood en verderf 
zaaide. Maar daar wilde Vos 
niet aan: "De gemeente is op 
geen enkele wijze verantwoor-
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delijk te stellen." Aankloppen 
bij Joke Goedhart dan maar? 
Die is, ondanks de Probo Koala, 
benoemd tot stadsdeelsecreta
ris, de hoogste ambtenaar van 
het stadsdeel Zeeburg. 

Niet onder Kant 
Het is een publiek geheim dat 
Wouter Bos ("Ik wil een heel 

gewone premier zijn") het 
najaar van 2006 vooral heeft 
benut om 'zijn' a.s. kabinet 
te formeren. 'Zwaargewichten' 
zouden het land uit het slop 
halen, waaronder PvdA-senator 
en commissariaten-verzame
laar Trude Maas-de Brouwer 
(o.a. ABN, Schiphol, Philips en 
Twynstra Gudde). Maas was de 

gedoodverfde kandidaat voor 
de post van Economische Zaken 
en ze barstte van de ideeën, 
vertelde ze in het kerstnum
mer van Vrij Nederland. Zo 
ging ze zich verzetten tegen 
de anti-Europastemming en de 
flexibilisering van werk heeft 
veel meer voordelen dan wordt 
verondersteld, net als de aan-
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tasting van de AOW. En daarom 
wellicht: "Ik zie me nog niet 
functioneren onder vice-pre
mier Kant." 

Graag met de SP 
PvdA-Kamerlid Klaas de Vries 
pleit in zijn afscheidsinterview 
met de Volkskrant juist voor 
samengaan van PvdA en SP. De 
partijen verschillen principieel 
niet veel van elkaar en kiezers 
zouden eigenlijk niet weten 
waar ze thuishoren. Vleiend 
natuurlijk zo'n PvdA-coryfee 
(ex-minister en ex-voorzitter 
van de Sociaal Economische 
Raad) die een links blok wiL. 
Maar zijn idee dat kiezers op 
22 november werden 'ver
scheurd' tussen SP en PvdA 
en vertwijfeld maar 'n knop 
hebben ingedrukt of een vakje 
rood gekleurd, lijkt ons een 
typisch voorbeeld van Haagse 
arrogantie. We houden het 
erop dat De Vries, die fel tegen 
het beleid van Verdonk heeft 
geageerd en veel optrok met 
Jan de Wit, zélf in tweestrijd 
heeft verkeerd. 

In de peiling 
Maar misschien heeft het 
pleidooi van De Vries ook te 
maken met de peilingen. Als 
er nu verkiezingen zouden 
worden gehouden, wordt de SP 
met 31 zetels de tweede partij 
van Nederland (De Hond, 24 
december) . Volgens De Hond 
heeft het te maken met de 
coalitiebespreki ngen . 
Maar 36 procent van de PvdA
kiezers geeft aan een coalitie 
met CDA en Christen Unie 
te willen . Een derde van de 
PvdA-kiezers zegt om die reden 
op de SP te zullen stemmen. 
Dat de SP niet meedoet in de 
coalitie-onderhandelingen is 
maar voor twee procent van 
de SP-kiezers reden om - als 
er nu verkiezingen zouden zijn 
- over te stappen naar 
de PvdA. 

NIEUWS 

Vijfentwintig zetels maken het verschil 
De verkiezingen zijn nauwelijks een maand achter 
de rug of het verschil is merkbaar. Een greep uit de 
zaken die er sinds 22 november in de Tweede Kamer 
werden bereikt. 

Behalve het generaal pardon 
waar de SP al jaren voor 
pleit, kwam er een einde aan 
de strijd rond de Hoeksche 
Waard. Een Kamermeerder
heid nam een motie aan om 
de ontwikkeling van een 
grootschalig bedrijventer
rein in het kwetsbare gebied 
definitief stop te zetten. 
In de slepende affaire rond 
de hogesnelheidslijn lukte 
het Arda Gerkens en EmiLe 
Roemer een motie aange
nomen te krijgen, waardoor 
er een onderzoek komt. De 
SP-Kamerleden zijn ervan 
overtuigd dat het zoveelste 
uitstel van het in gebruik 
nemen van de hsl niet 
nodig is. 

Een voorstel van Jan de Wit 
zorgt ervoor dat asielzoe
kers uit Centraal- en Zuid
Irak voorlopig niet worden 
teruggestuurd. Het is daar 

Kerstwensboom 
Bezoekers van de kerstmarkt 
in Enkhuizen konden de 
SP-kerstboom 'versieren' 
met hun wensen en ideeën. 
Er kwamen zoveel reacties, 
dat burgemeester Jan Baas 
zich achter de oren krabde. 
De suggestie om méér werk 
te maken van contacten 
met de burger, zou wel 
eens overgenomen kunnen 
worden, verwacht Kees Lups, 
actie-coördinator van de SP 
in Westfriesland-Oost. 

zó onveilig dat de vluchte
lingen hier in aanmerking 
komen voor bescherming. 
Een groep van 181 asiel
zoekers uit Syrië kan ook 
op een verblijfsvergunning 
rekenen, dankzij een motie 
van de SP. Informatie over 
hun asielaanvraag is door 
fouten van de Nederlandse 
overheid in handen gekomen 
van de beruchte Syrische 
geheime dienst, waardoor 
deze mensen bij terugkeer 
gevaar lopen. 

Ewout Irrgang zag een 
motie aangenomen, waardoor 
gemeenten 25 miljoen euro 
extra krijgen voor de aanpak 
van de wachtlijsten in de so
ciale werkvoorziening. Krista 
van VeLzen wist minister • 
Winsemius ervan te overtui
gen dat het afschaffen van 
de eisen voor brandveilig
heid van openbare gebouwen 

geen goede zaak is. Met 
behulp van een uitspraak van 
de Kamer, zorgde ze er ook 
voor dat de enorme milieu
schade die Borneo oploopt, 
vanwege door Nederland 
gestimuleerde aanleg van 
palmolie-plantages, wordt 
gecompenseerd. Palmolie 
is bepaald geen 'duurzame 
energiebron', zoals jarenlang 
is beweerd. 

Maar het meest opmerkelijke 
voorstel schreef nieuwkomer 
Sharon Gesthuizen op haar 
naam. Samen met de SGP 
diende ze een initiatiefwet 
in die moet voorkomen dat 
de Winkeltijdenwet wordt 
omzeild. Door een winkel
centrum te bestempelen als 
'toeristisch gebied', mogen 
winkels elke zondag open. 
Vooral kleine ondernemers en 
familiebedrijven kunnen niet 
zeven dagen per week open 
zijn en zien daardoor alwéér 
een deel van hun omzet in 
de kassa's van het grootwin
kelbedrijf verdwijnen. Voor 
de christenen van de SGP telt 
uiteraard vooral het argu
ment van de zondagsrust. 
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Jan de Wit 
De wil om tot het 
gaatje te gaan 
TEKST ELMA VERHEY FOTO'S KAREN VELDKAMP 

Jarenlang verdedigde hij in z'n eentje niet bepaald 
de gemakkelijkste portefeuilles. Zoals hij ook in z'n 
eentje in de Eerste Kamer zat, of in de gemeenteraad 
van Heerlen. Een gesprek met Jan de Wit over het 
generaal pardon voor de 126.000 gezichten' en de 
overeenkomst tussen het Kamerlidmaatschap voor 
de SP en de advocatuur: "Nooit denken: laat ik mijn 
mond maar houden, het wordt toch niks." 

De handen vroom ineen gevouwen en de 
ogen ten hemel geslagen: "Wie ben ik dat 
ik dit mocht meemaken!" Dan, grijnzend: 
"Nee echt, het was fantastisch. Zo'n 
waardering en erkenning! Niet alleen voor 
de SP maar ook voor mezelf. Ik heb 22 
november ervaren als een van de mooiste 
dagen van mijn leven." 

Het is donderdagmiddag 21 december, 
de laatste dag voor het kerstreces. Jan de 
Wit lijkt te verdrinken in de enorme Van 
Mierlo-zaal, de nieuwe fractiekamer van 
de SP. Pikant genoeg werd hier tot voor 
kort vergaderd onder voorzitterschap van 
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Mark Rutte. En dus tuimelden de leden van 
de vaderlandse pers over elkaar heen om 
door de ramen een glimp van de eerste 
SP-vergadering op te vangen. Zouden de 
'maoïsten uit Oss' zich nét zo gedragen als 
de LPF in 2002? Na het behalen van hun 
megawinst werd verliezer de PvdA onder 
indianengebrul door de Fortuynisten uit 
hun fractiekamer gezet. Daaraan is de 
SP zich niét te buiten gegaan ("Ben jij 
gek!") maar symbolisch is deze voormalige 
VVD-plek natuurlijk wel. "Ja," zegt De Wit 
nog eens goed om zich heen kijkend, "hier 
heeft Verdonk dus tot het bittere einde 
haar asielbeleid verdedigd." 

Wanneer werd het jou duidelijk dat 
een generaal pardon mogelijk was? 
"Ik zou liegen als ik zeg dat een pardon 
het eerste was dat op de avond van 
22 november door mijn hoofd schoot. 
Maar het was natuurlijk een kwestie van 
rekenen: PvdA, SP, Groenlinks, Christen
Unie en D66 waren vanouds vóór, dus hing 
het feitelijk alleen nog van het standpunt 
van de Dierenpartij af. Zelf was ik in eerste 
instantie niet zo vóór een motie, omdat ik 
vond dat we het eerst eens moesten wor
den over wie er onder een generaal pardon 
zouden vallen. Nu creëer je onzekerheid bij 
mensen . Maar het voordeel van deze motie 



is dat uitzettingen worden opgeschort in 
afwachting van een pardon. En dat was 
natuurlijk een acuut probleem." 

Komt het er? 
"Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het er 
nlét komt. Dan zou de PvdA haar 
geloofwaardigheid verliezen. Maar de 
vraag is natuurlijk hoever het CDA buigt 
en hoeveel tegenwicht de PvdA biedt. Gaat 
het pardon alleen gelden voor asielzoekers 
die hier vóór 1 april 2001 asiel hebben 
gevraagd, en die in het terugkeertraject 
zitten, de '26.000 gezichten' zeg maar? Of 
voor álle uitgeprocedeerde, illegale asiel-

zoekers van vóór die datum en die hier in 
de noodopvang verblijven? Die mensen 
zitten in dezelfde omstandigheden. Ik zou 
hen in elk geval willen aanraden om zich 
gedeisd te houden. Ga niet zwartrijden 
want als je wordt opgepakt, kun je nog 
steeds worden uitgezet." 

Waarom is er in de Kamer zo 
emotioneel gereageerd op een pardon? 
Nederland is in meerderheid vóór, 
en de meeste gemeenten idem dito. 
"Dat heeft alles te maken met Verdonk. Zij 
heeft zich altijd tegen dat pardon verzet 
en met haar de hele fractie. Want als zij 

door de VVD in de steek wordt gelaten, 
vertrekt ze naar Wilders; ze moeten haar 
dus wel binnenboord zien te houden. 
Jarenlang heeft zij gezegd: 'het kan niet, 
het zal niet, het is rechtsongelijkheid: en 
nu opeens blijkt dat dus onzin. Minis-
ter Hirsch Ballin (CDA - red) dóét het 
gewoon. Het argument 'rechtsongelijkheid' 
is natuurlijk ook flauwekul. Dan zou je bij 
elke nieuwe maatregel moeten zeggen: de 
vorige generaties kunnen daar niet van 
profiteren, dus doen we het maar niet. 
Het zijn zelden praktische of technische 
argumenten die besluiten tegenhouden, 
maar politieke overwegingen. Kijk naar 
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Pechtold. Hij trekt nu wel een hele grote 
broek aan, maar in de jaren dat D66 nog in 
de coalitie zat, is er nooit steun vanuit die 
partij gekomen voor een pardon." 

Waarom ben jij voor een pardon? 
"Om een scala van redenen. Op de eerste 
plaats: omdat die mensen hier al zo lang 
zijn. De overheid is in 2004 begonnen met 
terugkeer. Maar al die jaren daarvoor is 
er nauwelijks iets aan gedaan. Daardoor 
zitten die mensen hier al jaren; zijn ze 
ingeburgerd, hebben ze kinderen gekregen, 
relaties, noem maar op. Ten tweede omdat 
er een heleboel mensen zijn waarvan de 
rechter zegt: die kunnen terug. Maar daar 
ben ik eerlijk gezegd niet van onder de 
indruk. Sterker, ik kom dossiers tegen 
waarvan ik denk: hoe is het in hemelsnaam 
mogelijk dat een rechter dat zegt? Maar ja, 
die toetsen 'marginaal': ze kijken alleen of 
de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst 
- red) de procedures juist heeft gevolgd 
en verdiepen zich dus niet in het vlucht
verhaal. En dan heb je ook nog mensen die 
geconfronteerd zijn met enorme blunders 
en stomme fouten van asieladvocaten: 
stukken niet op tijd ingestuurd, vergeten 
cliënten op te roepen. Waardoor mensen 
dus wél hun zaak hebben verloren. Een 
vierde categorie zijn de mensen waarvan 
de minister zegt: Irak is veilig, volstrekt 
onverantwoord vind ik. Of mensen die uit 
Somalië komen en die naar Senegal worden 
gestuurd, of uit Senegal naar Ivoorkust." 

(Enkele uren na het interview zorgde De 
Wits aangenomen voorstel ervoor dat 
asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Irak voor
lopig niet worden teruggestuurd - red) 
Over de IND zelf zijn ook ongelofelijk veel 
klachten, vertelt De Wit. In het begin 
waren het vaak uitzendkrachten aan wie 
beoordelingen werden overgelaten. Tolken 
die de taal niet spraken, vertalers die er 
aantoonbaar een potje van maakten, of 
het omstreden botonderzoek dat de 'juiste' 
leeftijd zou kunnen bepalen; vooral het 
VPRO-programma Argos heeft er uitzending 
na uitzending aan besteed. 

Heeft de IND opdracht om een bepaald 
aantal mensen uit te zetten? 
"Dat zou ik niet durven te beweren. 
Maar we weten wel hoe het met de '14/1-
brieven' is gegaan. Op 14 januari 2003 is 
er gezegd dat áls er schrijnende geval
len waren, mensen maar brieven moesten 
schrijven. Dan zou de minister over haar 
hart strijken. Het beroemde hart van 
Verdonk. Daar zijn duizenden brieven op 
gekomen. 'Geef ons criteria: hebben 
medewerkers gevraagd, maar dat wilde 
Verdonk niet, want ze wist dat áls er 
eenmaal criteria waren, de rechter 
onmiddellijk zou zeggen: oh, maar daar 
vallen deze mensen dus óók onder. De 
Raad van State heeft deze week bepaald 
dat er alsnog criteria moeten komen; 
heel veel zaken zullen moeten worden 
heropend." 

Dat klinkt wel erg cynisch allemaal. 
"Maar zo werkt de politiek. Wij roepen al 
jaren dat er een onderzoek moet komen 
naar de IND. Dan reageert de VVD: maar 
wacht even, dat gaat ten koste van onze 
minister. En het CDA zegt: wij zitten met 
die club in een coalitie, laten we de VVD 
maar te vriend houden, anders hebben we 
morgen verkiezingen en we staan er in de 
peilingen niet zo best voor. De macht van 
het getal geeft de doorslag en de poli
tieke afwegingen die er worden gemaakt. 
Dat is hevig frustrerend natuurlijk, maar 
wij als SP-fractie hebben onszelf altijd 
voorgehouden: volhouden en net zo lang 
blijven beuken tot er een opening is." 

En die opening is er nu door die 
25 zetels? 
"Mijn argumenten zijn echt niet anders 
dan vijf weken geleden. Neem die zoge
naamde aanzuigende werking: natuurlijk 
zullen er mensen zijn die hun koffers 
pakken om naar Nederland te komen. Nou 
die vangen bot, want ze vallen onder de 
asielwet van na 1 april 2001. Alleen als 
je kunt aantonen dat je vóór die datum 
hier asiel hebt aangevraagd, en dat je 
al die tijd in Nederland verbleef, kom je 
eventueel voor het pardon in aanmerking. 
Daar is een meerderheid van de Kamer het 
over eens. En geen misverstand: de IND 
heeft hun dossiers en de noodopvang van 
gemeenten en particuliere organisaties 
weten heel precies om wie het gaat. Nu 
is het een argument dat telt en waarnaar 
wordt geluisterd. Omdat de SP er toe doet. 
Neem collega Arda Gerkens die vandaag bij 
Radio 1 sprak over de hogesnelheidslijn die 
alweer is vertraagd. Tot 22 november was 
het niet zo voor de hand liggend de SP om 
haar visie en mening te vragen." 

Jij hebt zelfs nog in je eentje in de 
Eerste Kamer gezeten. Hoe was je 
relatie toen met de pers? 
"Nou, toen heb ik toch maar mooi een 
paar keer Den Haag Vandaag gehaald! Daar 
moet je natuurlijk wel voor knokken, iets 
presteren, met eigen nieuws komen, wat 
de SP altijd heeft gedaan. Maar ik had 
wel aL de nodige ervaring achter de rug 
hoor. Daarvóór had ik dertien jaar lang in 
de gemeenteraad van HeerLen gezeten, in 
het begin ook in mijn eentje. Ik zeg niet 
dat het gemakkelijk is, maar een beetje 
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pionieren is leuk. Een 'uitdaging' zal ik 
maar zeggen." 

Jarenlang heeft Oe Wit zowel de porte
feuille sociale zaken als justitie behartigd. 
Maar met 25 Kamerleden is er menskracht 
om tenminste een deel over te dragen. 
Paul Ulenbelt gaat sociale zaken doen 
en Krista van Velzen neemt een deel van 
justitie voor haar rekening. "Vreselijk," 
zegt hij spontaan over zijn 'uitgedunde' 
portefeuille, om er in één adem aan toe 
te voegen: "Geen misverstand: ik ben het 
daarmee eens natuurlijk, het is goed dat 
anderen die taken overnemen. Maar vooral 
sociale zaken zal ik missen. Inkomen en 
werk leven natuurlijk heel sterk onder 
mensen voor wie de SP opkomt. Daar ligt 
mijn 'hart." 

Hoe lukte al dat werk in je eentje? 
"Door hard te werken en gedisciplineerd 
te zijn. Je kunt niet spontaan zeggen: ik 
ga morgen twee dagen wandelen, dat zit 
er gewoon niet in. Er moet een rapport 
af, een debat worden voorbereid. Gelukkig 
heeft Riet (zijn echtgenote, wethouder 
van Heerlen - red) dezelfde instelling en 
natuurlijk gaan wij heus wel met vakantie, 
zo erg is het nou ook weer niet! Maar je 
moet het zorgvuldig plannen. Als zelfstan
dig advocaat ging het niet anders. Wil je 
je brood verdienen, dan doe je dat niet 
door tegen je cliënt op een cruciaal 
moment te zeggen: vanmiddag heb ik 
geen tijd, want ik wou koffie gaan drin
ken in de stad. Daarbij heb ik veel tijd 
nodig, ik moet dingen goed kunnen zien, 
doordenken, en de een is daar makkelijker 
in dan de ander. Mijn ambitie ligt hoog. 
Voor de SP en voor al die mensen die mij 
gekozen hebben. Niet denken: ach, het 
komt wel. Je moet in de Kamer presteren, 
laten zien: dit zijn wij, dit willen wij en 
niet bang zijn om dat ook aan de orde te 
stellen. Zonder te willen overdrijven, maar 
dat vergt kennis, durf en veel doorzet
tingsvermogen." 

Was Heerlen wat dat betreft een goeie 
leerschool? Daar hebben jij en Riet 
immers jaren gewerkt voordat de SP 
voet aan de grond kreeg. 
"Ja, maar ook het advocatenkantoor waar 
ik begon. Natuurlijk werd er achter mijn 
rug gekletst over 'die rooie' en 'die com-

munist'. Maar mijn eerste baas was een 
typische liberaal. Ik heb hem uitgelegd 
dat ik actief was voor de SP en het enige 
wat hij zei was: 'Je doet maar wat je 
niet laten kunt, maar als je mijn kantoor 
schade doet, dan gooi ik je eruit: Oe slag 
die ik altijd heb moeten leveren, en of 
dat hier in de Kamer was of als advocaat, 
ging om de kwaliteit. Die win je door de 
wil om te winnen en tot het gaatje te 
gaan. Hij heeft me dat geleerd. Bij nacht 
en ontij werkte hij als een terriër voor zijn 
cliënten. Ik zie grote overeenkomsten tus
sen de advocatuur en het werk voor de SP. 
Nooit denken: ach, een beetje zielig doen 
bij de rechter over je cliënt is wel genoeg, 
of nog erger: je mond maar houden omdat 
je ervan uitgaat dat het toch niks wordt, 
maar altijd blijven strijden en vechten." 
Hij vertelt dat hij veel reacties krijgt 
van oud-collega's, die hun waardering 
uitspreken over zijn inzet, zijn duidelijk
heid en de integriteit die hij al die jaren 
heeft bewaard. Nee, hij verwijt ze niet 
dat ze destijds misschien anders over hem 
spraken. "Waarom zou ik? Ik ben er heel 
blij mee." 

Kom jij uit een rood nest? 
"Helemaal niet, mijn vader was een echte 
KVP'er. Ik heb bij het studentencorps geze
ten, ik ben ontgroend, kaalgeschoren, en
fin, alles meegemaakt wat daarbij hoorde. 
Ik studeerde in Tilburg en zat bij Joodse 
mensen op kamers die de Tweede Wereld
oorlog hadden overleefd en heel politiek 
bewust waren. Zij waren fervent lid van de 
PvdA en hebben mij de ogen geopend, om 

het maar zo te zeggen. We spreken over 
eind jaren zestig, de tijd van Vietnam, de 
tijd van stakingen. Ik maakte daar de 
bezetting van de universiteit mee, de 
eerste acties voor het milieu. Via Riet 
leerde ik de SP kennen. Die partij sprak 
mij het meeste aan: het activisme, de 
duidelijke meningen. In 1972 zijn we lid 
geworden." 

Heb je altijd advocaat willen worden? 
"Oe directeur van Philips verdedigen? 
Nou, dat sprak me totaal niet aan! Na 
mijn rechtenstudie zat ik in het vormings
werk; werken met jongeren vond ik veel 
interessanter." Actief zijn in buurthuizen 
of fabrieken paste ook in de lijn van de 
SP. Maar al snel kwam het besef, vertelt 
hij, dat al die artsen en juristen hun 
kennis en kunde beter via hun beroep 
konden inzetten. "Toen ik procedures 
voor de SP kon gaan doen, zoals rond 
Zegwaard (een van de eerste milieu
schandalen - red) of ontslagzaken, 
buurtzaken, sociale verzekeringskwesties, 
werd het beeld over wat ik als advocaat 
kon betekenen natuurlijk heel anders. 
Had ik een hele straat als cliënt, en 
gingen we met z'n allen naar de huur
commissie! En of het nou twintig graden 
onder nul was, of Kerst - we stonden er 
met z'n allen om te demonstreren voor 
vrede in Vietnam of tegen de arbeids
omstandigheden bij DSM - dat is die 
bevlogenheid. Ik ben ... nee, laat ik het 
woord trots niet gebruiken, maar zo 
hebben we het vertrouwen in de SP steen 
voor steen opgebouwd." • 
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lISnippers kopen is einde oefening" 
Het verdriet van slager los de Lange 

TEKST DI NY SCHOUTEN FOTO'S GODS VAN DER VEEN 

IWarme' slagers zijn tegenwoordig met een lampje te zoeken. Zelfs de Ikeurslager' 
doet niet veel méér dan het versnijden van anonieme vleesbrokken uit Argentinië die 
wekenlang onderweg zijn geweest en hier voor Ivers' doorgaan. Voedseldeskundige en 
patémaakster Diny Schouten ging op pad met ambachtelijk slager los de Lange, die 
met lede ogen aanziet hoe mét zijn vak, de kwaliteit en de smaak van ons vlees verlo
ren gaan. IIMijn vak is een heel beest te verwerken, te weten waar het vandaan komt 
en hoe de boer ervoor zorgde." 
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Als we op het terrein van vleesverwer
kingsbedrijf Deen-Hobu staan geparkeerd, 
haalt Jos de Lange een extra slagersjas en 
een petje uit zijn kofferbak. Ze zijn nodig 
om mij als serieus bezoek te vermommen. 
Terwijl ik de jas over mijn kleren heen
wurm - het regent te hard om dat buiten 
de auto te doen - waarschuwt Jos me 
dat er kans bestaat dat we worden weg
gestuurd. "Bezoek is hier tegen de regels. 
Daarom heb ik het maar niet gevraagd. 
Teveel heisa." 
Wat gebeurt, in dit gebouw zonder 
ramen, in hemelsnaam dat het daglicht 
niet verdraagt? Wordt hier in het geniep 
mensenvlees ontbeend en verhandeld? 
Moeten we eerst, vanwege besmettings
gevaar, in quarantaine? Kleeft er mond
en klauwzeervirus aan onze schoenen? 
Na dat korte moment van schrik valt de 

ontspannen ontvangst alleszins mee. Als 
de vaste klant die hij als slager twee jaar 
geleden nog was, heeft Jos nog altijd een 
bekend gezicht. En af en toe komt hij 
nog langs om wat paté of worst te kun
nen maken. 
Behulpzaam gaat een logistieke mede
werker onmiddellijk op zoek naar vijf 
kilo varkenslever, een artikel dat in een 
vleesgrossierderij als deze incourant 
blijkt te zijn. Sinds de meeste slagers 
zich hebben verenigd tot grootafnemers 
van de vleeswarenindustrie, doen ze 
niets meer met organen en ingewanden. 
Even uitgestorven is de vraag naar malse 
stoof- en braadstukjes van de koe of het 
varken, want alleen oude mensen weten 
nog dat het 'borstlapje' van het varken 
zo'n smakelijk stoofstukje is. Dus die ver
dwijnen óók richting industrie. Tegen het 

verschijnsel dat de vraag beperkt is tot 
uitsluitend de ossehazen en vlugklaar
filets liep Jos al eerder op. Als slager, 
vertelde hij me over de telefoon, "stond 
ik op het laatst te shaken bij alle mooie 
braadstukken die ik in mijn osseworst 
moest verwerken." 

De verbouwingen ten behoeve van de 
EG-erkenning zouden drie ton hebben 
gekost. "Geen bank die me dat zou 
hebben willen lenen" 

De reden van ons bezoek is dat De Lange 
me gaat laten zien hoe hij paté maakt, 
van begin tot eind. Zijn Franse paté de 
campagne is nagenoeg dezelfde als die 
van de legendarische paté van Rodrigues. 
De Amsterdamse slager Lodewijk Rodri
gues was er 44 jaar lang tot ver in de 

januari 2007 TRIBUNE I 17 



REPORTAGE 

Jos de Lange in de slagerij van zijn broer Jan (rechts) 

omtrek beroemd om. Rodrigues maakte 
na zijn pensioen, om een paar vrienden 
en kennissen nog een plezier te kunnen 
doen, in zijn garage in Bussum nog wat 
charcuterie (worstjes, paté en derge
lijke). Over die werkruimte kreeg hij, 
precies zoals in zijn Amsterdamse winkel, 
tóch weer geharrewar met de keurings
dienst. "In die garage ging het om een 
paar condensdruppels aan het plafond, 
dat mag niet, je ruimte moet ontzettend 
zwaar geventileerd zijn," herinnert Jos 
de Lange zich. "De boetes beginnen bij 
vijfhonderd euro." 
Rodrigues kwam na dat conflict, "eerst 
heel terughoudend, maar zo doen alle 
slagers tegen elkaar," voorzichtig eens 
poolshoogte nemen bij De Lange. Een eer 
vond Jos dat, want het betekende dat de 
reputatie van zijn vlees en zijn vlees
waren hem vooruit was gesneld. Na dat 
eerste praatje viel de Lange kennelijk in 
de smaak, want Rodrigues kwam daarna 
af en toe in de worstmakerij van De 
Lange wat paté of worst maken. "Rodri
gues deed het eigenlijk allemaal precies 
eender als ik. De verhouding lever, spek 
en mager vlees kies je naar gelang je je 
paté wat voller of wat magerder wilt. 
Over het principe dat we géén kleurzout 
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in een paté willen, waren we het eens. 
Ook over dat je er geen fosfaten in wil; 
daar kun je vocht mee vasthouden, maar 
dat doe je niet als je een topproduct wil 
maken." 
Een geheim van de mooiste binding 
- zonder hulpmiddelen - van de paté is 
de versheid van de lever. Op de 'slacht
versheid' is ons bezoek aan Deen-Hobu 
getimed: dinsdags komt die binnen. "Ik 
heb een hekel aan telefonisch bestellen. 
De ene of de andere varkensrib maakt 
veel verschil, ik zie meteen dat de ene 
mooi droog zal blijven en de andere veel 
eerder plakkerig wordt. Maar ik moest 
soebatten dat ik zelf langs mocht komen, 
bij uitzondering werd het getolereerd." 
Het consigne dat bezoek bij Deen-Hobu 
niet gewenst is, heeft behalve met 
Brusselse hygiënehysterie er óók mee 
te maken dat een fabriek alle niet-ge
digitaliseerde intermenselijk contacten 
beschouwt als tijdverlies. Het bedrijf 
verhuist binnenkort van Bussum naar 
Almere. Daar kunnen 'onbevoegden' al 
helemaal het terrein niet meer op; de 
verschansing gaat bestaan uit hekken, 
sluitbomen, camera's, elektronische 
poorten en pasjes. De vleesketen moet 
hermetisch gesloten zijn - bij Europees 

decreet - dus moet een slager om een 
pasje te krijgen zélf 'Europees' zijn goed
gekeurd. De slagerij van De Lange maakte 
daar zonder torenhoge investeringen 
geen kans op. De verbouwingen aan zijn 
worstmakerij ten behoeve van de EG-er
kenning, zouden drie ton hebben gekost. 
"Geen bank die me dat zou hebben willen 
lenen," zegt hij. 

"Vast blijven houden aan kwaliteit kost 
Deen-Hobu telkens bijna de nek, want 
de supermarkten lopen van de ene week 
op de andere over naar een goedkopere 
leverancier" 

In de ontbeen- en uitsnijderij-ruimte 
is de temperatuur twee graden warmer 
dan in de koelcel waar de halve varkens 
hangen: vier graden Celsius. Het werk van 
de vleesuitsnijders die hier met groepjes 
van een man of twintig rondom de uit
beentafels staan, is toch al niet benij
denswaardig. Handelingen als het been 
uit een achterbout snijden zijn supereffi
ciënt in minimale taakeenheden ver
deeld. De ploegen werken dag en nacht. 
"Deen-Hobu heeft geen andere keus dan 
meedraaien in de 24-uurseconomie," zegt 
De Lange. "Kleinere bedrijven als deze 
moeten wel, want ze zijn anders zó weg." 
Toch hangt boven de snijlijnen een 
opgewekte sfeer. Dank zij de relatieve 
kleinschaligheid van Deen-Hobu is elkaar 
een beetje jennen en veel lachen over de 
tafels heen nog altijd mogelijk. Onver
wacht bezoek - dat overal vrolijk wordt 
teruggegroet - geeft een verzetje. Ik blijk 
minder opzien te baren door - met opzet 
opvállend - in mijn notitieboekje te 
schrijven, dan doordat ik een vrouw ben. 
Vrouwen zijn hier een zeldzaamheid, de 
doodenkelinge die de moed heeft om hier 
de kou en de eentonigheid te trotseren is 
van allochtone afkomst. 
Over de werkgelegenheid die Deen-Hobu 
biedt, heeft Jos zich al iets laten ont
vallen tijdens de heenrit. Het bedrijf is 
gevestigd in het voormalig gemeentelijk 
abattoir van Bussum op het industrie
terrein De Vaart, net aan de rand van een 
woonwijk. "Ze moeten hier nu weg, de ge
meente vindt zo'n bedrijf overlast geven. 
Er wordt hier niet meer geslacht, alleen 
vlees verwerkt, maar de gemeente wil ook 
het transportverkeer weg hebben." 
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Als CDA-raadslid was Jos het niet eens 
met het besluit, ook niet met wat het 
vervolg zal zijn. "Ze gaan op die plek een 
zorginstelling bouwen. Maar als je zo'n 
bedrijf van je gemeentegrenzen verjaagt, 
dan verdwijnt hier al het ongeschoolde 
werk. Dan vergroot je het aantal laag
opgeleide jongeren dat op straat blijft 
hangen." 
Als we de grote koelcel doorlopen waar 
enige honderden halve varkens hangen 
- te verwerken in de eerstvolgende 
24 uur - bevoelt Jos met respect hun 
stevigheid. "Daar merk je aan dat Deen
Hobu heeft vastgehouden aan kwaliteit," 
zegt hij waarderend. "Ze laten hier de 
boeren hun 'roedels' driemaal per jaar 
'opzetten' (er worden drie nesten big
getjes geworpen per jaar - red), in plaats 
van de gebruikelijk geworden vier keer 
per jaar. Hierdoor krijgen deze biggen de 
kans om trager te groeien; je ziet dat het 
vlees mooi droog is, en vast van struc
tuur. Maar vanwege de prijs zijn ze de 
klandizie van Albert Heijn en van Cl000 
kwijtgeraakt. Vast blijven houden aan 
kwaliteit kost Deen-Hobu telkens bijna 
de nek, want de supermarkten lopen van 
de ene week op de andere over naar een 
goedkopere leverancier." 

"Bejaarden krijgen nu zo'n magnetron
bakje van Deli-XL. Daar valt qua smaak 
helemaal niks aan te beleven. Dat het 
gehakt van Jan zo lekker was, daar werd 
de volgende dag over gepráát" 

Een werkmeester zoekt intussen naar 
een krat met kinnebakken. Professionele 
slagershandboeken geven, anders dan de 
meeste kookboeken, allemaal 'kinnebak' 
(varkenswang) op voor het maken van 
paté. Ze zijn procentueel vetter dan buik
spek, en ook is het sóórt vet bij de nek 
smeuïger. Het gebruiken van kinnebak
ken is onderdeel van het slagersambacht 
om álle delen van een varken zinnig, 
zuinig en zo smaakvol mogelijk 
te verwerken. 
Onontkoombaar verzinkt ons gesprek 
in nostalgie, want met het merkbare 
onderscheid in kwaliteit - en het plezier 
dat een handwerksman daaraan beleeft -
heeft Jos het niet gered. Slager Staal, de 
winkel aan de Huizerweg in Bussum waar 
Jos twintig jaar geleden begon, wordt 

nu aan een tapijtenhandelaar verhuurd. 
Steeds kostbaarder wordende regelgeving 
is de sluipmoordenaar van gedreven, 
kleinschalig werkende vakmensen als 
Jos. Nog een wurger is het publiek, 
dat het de moeite moet vinden om te 
komen. Bij Jos stagneerde de omzet toen 
de naburige groenteboer en de bakker 
verdwenen. Parkeerruimte, waarmee de 
supermarkten lonken, is voor zijn deur 
schaars en niet gratis. 

REPORTAGE 

iedereen groot moet inkopen, vacuüm
verpakt, en je ze niet kunt laten rijpen, 
'in' het been. Ik kon mijn werk niet meer 
doen zoals ik vind dat het zou moeten, 
mijn vak is een heel beest te verwerken, 
en te weten waar het vandaan komt en 
hoe de boer ervoor zorgde. Anonieme 
vleessnippers kopen is voor mij einde 
oefening, dat is mijn vak niet meer." 
In traiteur worden had hij geen zin. "Ik 
heb het wel even geprobeerd met stamp-

"Zijn kinderen zeggen nu: 'Wat jammer toch dat u 
zijn koeien niet meer afnam, want dat was zo 

verdrietig voor vader' - maar zelf vonden ze het al 
die tijd wel zo makkelijk om vlees bij de supermarkt 

te kopen,ze kwamen voor hun vlees niet bij mij" 

Jos ziet hoe zijn broer Jan, die slager 
is in Middenbeemster, tegen dezelfde 
problemen op moet roeien, tot de grens 
waarop het allemaal niet meer uitkomt. 
"Jan heeft topvlees van eigen mooie 
vleesveekoeien, zelf geslacht, daar zou 
veel meer vraag naar moeten zijn. Zijn 
inkomen staat niet in verhouding met 
alle tijd die hij in zijn werk steekt." 
Bejaardenhuizen zouden bij zulke 
plaatselijke slagers als zijn broer moeten 
kopen, vindt Jos. "Dat leeft in zo'n dorp, 
daar kunnen de middenstand én wat 
Beemster boeren dan ook van bestaan. 
Maar door de eis dat je een EG-vergun
ning moet hebben, kan een zelfstandige 
slager niet meer aan een verzorgings
huis leveren. Net als bij mij komen die 
investeringen er niet meer uit. Bejaarden 
krijgen nu zo'n magnetronbakje van 
Deli-XL. Daar valt qua smaak helemaal 
niks aan te beleven. Dat het gehakt van 
Jan zo lekker was, daar werd de volgende 
dag over gepráát." 

Bijna dertig jaar lang had Jos hetzelfde 
mooie roodbonte vleesvee van een boer 
uit Amstelveen. "Na de BSE werd het 
te kostbaar om die koeien zelf te laten 
slachten. En ik kon inmiddels ook geen 
hele koe meer kopen; mijn omzet liep 
terug, want ze kwamen niet meer door 
de week bij me voor het gehakt, alleen 
in het weekend en alleen voor biefstuk. 
Dat betekent dat je de ossehazen net als 

potten. Voor mij was dat niks, dan stond 
ik een bak met vijfentwintig kilo aard
appelen te schillen, en dacht ik kwaaiig: 
schillen jullie je eigen aardappelen maar! 
Of koop je stamppot maar bij de keursla
gers! Die zijn dan van Maggi-pureepoe
der, en ze staan daarna nog eens drie 
dagen in de vitrine ook. Het maakt me 
bozig dat mensen dat wensen te eten. Op 
een dag heb ik die aardappelen zó in de 
container gemikt." 

"Ik zie de hogere prijs van de Groene 
Slager teveel bij 'de stropdassen' 
terechtkomen en niet bij de boeren" 

Jos en Erica de Lange zijn in het boven
huis boven de slagerij blijven wonen. 
"Het was altijd ontzettend fijn om mijn 
werk aan huis te hebben." De worst
makerij in de kelder beneden wordt nu 
ingericht als keuken om te kunnen koken 
voor partijen. Als freelanceslager test 
hij, een paar dagen per week, slimmere 
restverwerking voor een bedrijf dat vlees 
ontvliest en portionneert voor de horeca. 
"Intussen oriënteer ik me ook om meer 
werk te doen voor koks, omdat restau
rantkoks praktisch geen kennis meer 
hebben van vlees. Er móét animo zijn 
voor vlees waar je de smaak van beleeft, 
van dichtbij, heel anders dan de Argen
tijnse bovenbillen die per scheepslading 
naar hier zijn gekomen en weken in een 
vacuüm zak hebben gezeten." Gevacu-
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"Tsja, wat is het goede leven?" peinst een 
luisteraar in één van de laatste radio
uitzendingen van het KRO-ochtendpro
gramma Dolce Vita. "Gelukkig getrouwd 
zijn, gezonde kinderen, prettig wonen, 
kunnen uitgaan en doen en laten wat je 
wil." En ja, zo'n leven heeft zij. 
Helaas is niet iedere luisteraar zo geze
gend. Rieke Vreman, die als redacteur 34 
jaar voor het eveneens wegbezuinigde 
NCRV-ochtendprogramma Plein Publiek 
werkte, zegt: "Bij dat programma heb 
ik in de loop der jaren veel geleerd over 
eenzaamheid. Omdat het een ochtenduit
zending was, waren de inbellers vaak 
50-plusvrouwen. Maar er luisterden ook 
veel WAO'ers en gepensioneerden. Na 
de uitzending werd ik vaak gebeld door 
mensen van rond de zeventig. Ze hadden 
een sterke behoefte aan contact, iemand 
die naar ze luisterde." 
Dat bleek bij uitstek toen Plein Publiek 
zou worden wegbezuinigd. Op het besluit 
van de Raad van Bestuur om van Radio 
747 (inmiddels Radio 5 - red) overdag 
een lichte muziekzender te maken, 
mailden verrassend veel protesterende 
oudere luisteraars met: 'Jullie zijn ons 
gezelschap! Dat plaatje kan ik zelf wel 
draaien: 
Aan de omroepen lag het niet. De KRO en 
NCRV boden in januari 2006 samen met 
de Concertzender een alternatief plan 
aan waardoor beide programma's zou-
den kunnen blijven voortbestaan en het 
bezuinigingsoogmerk van 13 miljoen euro 
zou worden gehaald. Maar de Raad van 
Bestuur van de publieke omroep toonde 
zich niet gevoelig; programma's waar 'te 
veel' ouderen naar luisteren dienen het 
liefst te verdwijnen. Op de televisie is dat 
beleid al tijden schering en inslag. Kees 
Brusse, die jaren voor de radio werkte en 
oprichter is van de website 
www.levenskunstvanouderen.nl. verbaast 
het niet dat ouderen zeggen meer inhoud 

-aan radio te beleven: "Voor oudere men
sen is er op tv heel erg weinig aanbod. En 
dat is verdrietig voor honderdduizenden 
mensen die de deur niet uit kunnen." 

"De KRO zei: stop er maar 
niet te veel tijd in" 

"Als je van kunst en cultuur houdt en 
misschien iets intellectueler bent dan 

gemiddeld, behoor je tot een minderheid 
die overdag niet meer door de publieke 
radio wordt bediend. Dat is toch bela
chelijk," zegt KRO-programmamaakster 
Adeline van Lier. Ze werkte voor het 
wegbezuinigde KRO-ochtendprogramma 
Dolce Vita. Nu presenteert ze in de nacht 
van zondag op maandag het informa
tieve kunst- en cultuurprogramma De 
nacht van het Goede Leven (Radio 1, 
1.00 - 6.00 uur), dat ook door haar wordt 
samengesteld. Hier hoor je gedichten, 
muziek die nu eens niét in de winkel ligt, 
verrassend cabaret, theaterbelevenissen, 
leuke museumreportages, interviews, 
kortom kwaliteit, die uitnodigend is 
bovendien. Van Lier: "De KRO zei: stop er 
maar niet te veel tijd in, want er staan 
maar twintig uur voor. Maar ik ben niet 
van het plaatje en het praatje. Ik denk 
dat ik er zo'n vijftig uur per week in 
steek." Dat betekent overdag en 's avonds 
allerlei tentoonstellingen en uitvoeringen 
bezoeken en in het weekend (draaiboek, 
presentatie) werken aan het programma. 
"In het begin denk je: wie hoort dat nou? 

NACHTRADIO 

Maar het is ongelooflijk hoeveel luiste
raars ik tegenkom. Zit ik in het theater, 
zegt iemand: ik herken uw stem." 
Nachtprogrammamakers hebben, om 
redenen die met inhoud en sfeer van hun 
programma samenhangen, vaak een uit
gesproken voorkeur voor de nacht. Voor 
Van Lier speelt dat nauwelijks een rol: 
"Met hetzelfde enthousiasme als overdag 
zit ik achter de microfoon. Ik ga mensen 
niet in slaap lullen. Als ik Hot Pants van 
James Brown draai, schiet het wel even 
door me heen: zou dat niet te opwekkend 
zijn? Misschien. Maar de nachtwaker zal 
er vast niet mee zitten." Wel checkt ze 
graag de toestand van haar luisteraars: 
"Zit je al in pyjamaatje of ben je een 
echte nachtbraker?" vraagt ze aan een 
man die net z'n hond heeft uitgelaten. 

"Een beetje tegengif tegen het cynisme, 
dat van alles veronderstelt" 

"Tussen middernacht en één uur hebben 
we 180.000 luisteraars," vertelt Michiel 
Driebergen, redacteur bij NCRV's Casa 
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Luna (Radio 1, 0.00 - 2.00 uur). Op dat 
tijdstip zijn daar interessante interviews 
met bijzondere gasten te horen, zoals 
onlangs Saskia Noorman-Den Uyl, tot 
voor kort PvdA-Kamerlid, Rein WiUems, 
directeur Shell Nederland of minister Ben 
Bot. Het programma zit ruim boven het 
gemiddelde luistercijfer (zo'n 135.000 
luisteraars) op dit uur. Tussen 1.00 en 
2.00 uur daalt dat aantal fors bij alle 
programma's. Toch zijn er, onder de 80 

tot 90.000 luisteraars van het tweede uur 
van Casa Luna, heel wat bellers. "Bij iets 
heel actueels uit de politiek staat de lijn 
constant roodgloeiend," zegt Driebergen. 
"Bij politieke onderwerpen proberen we 
bellers zoveel mogelijk te selecteren op 
'links' en 'rechts'. In het algemeen doen 
we nooit aan censuur. Maar toen er zoiets 
ingrijpends gebeurde als de moord op Van 
Gogh, moest ik wel heel erg nadenken of 
ik sommige mensen aan het woord zou 
laten." 
De sfeer in Casa Luna is aangepast aan 
de nacht. Gast en interviewer krijgen een 
zendertje, zodat ze, gezeten in fauteuils 
bij de haard, glaasje wijn in de hand, 
met elkaar kunnen praten. Presentator 
Joris Linssen: "We willen niet zozeer een 
scherp debat of een kritische ondervra-

ging, maar proberen juist de andere kant 
van een gast te laten zien. Hun drijf
veren, hun particuliere leven. Dat geeft 
toch een ander beeld van de persoon 
die je overdag te horen krijgt; het is een 
beetje tegengif tegen het cynisme, dat 
van alles veronderstelt." 

"Als ik met zo'n gesprek een klein ver
schil kan maken, is mijn dag goed" 

"Ieder onderwerp trekt zijn eigen bel
lers," zegt Linssen. Vast waar. Maar wie 
naar de bellers luistert, treft niet zelden 
alleenstaanden en mensen die aan huis 
gebonden zijn door krappe financiën, 
hun gezondheid, gezinssituatie, of wak
ker zijn vanwege hun werk. "Door de 
ether weet ik me 's nachts tenminste 
verbonden met 'the lonely'," vertelt een 
journaliste die aan het werk is. Ze is niet 
de enige. "In de nacht zijn mensen vaak 
meer bereid om iets persoonlijks met een 
ander te delen," zegt Han Hoogendoorn. 
Hij werkt voor de afdeling Nazorg van 
de EO waar jaarlijks 33.000 telefoontjes 
binnenkomen van mensen die al dan niet 
op een programma reageren. Bij de EO 
mag je ook bellen wanneer je je eenzaam 
voelt of behoefte hebt aan aandacht. 

Op de website van EO-Nazorg staat een 
lange lijst van meestgestelde vragen. Om 
er maar een greep uit te doen: vragen 
over abortus, seksverslaving, minderwaar
digheidsgevoelens, huwelijksproblemen, 
beschadigde emotionaliteit. Maar mensen 
bellen ook met aardse zaken als 'hoeveel 
zakgeld moet ik mijn dochter geven?' 
In Randen van de Nacht (Radio 2, 0.04 
- 1.02 uur) kan live worden ingebeld over 
actuele onderwerpen of human interest
thema's. EO-presentator Evert ten Ham 
werkt al vijftien jaar voor nachtradio: 
"Erg leuk om te doen. Gezellig maar ook 
intens. Op zo'n tijdstip is je houding en 
je manier van praten anders. Je vraagt 
je heel snel af: wie zijn die mensen? Wat 
houdt ze bezig? Wat is het verhaal achter 
het verhaal? Soms is het heel heftig. 
Wanneer iemand me in een tussendoor
zinnetje vertelt, terwijl dat helemaal niet 
het onderwerp is, dat ze als achtjarige 
door haar oom werd verkracht, dan zeg 
ik: 'Heb ik dat goed verstaan? Je zegt 
dat je door je oom werd verkracht toen 
je acht was. Heb je wel hulpverlening 
gezocht?' Dat laat me na de uitzending 
ook niet los. Je krijgt vertrouwen waar 
je zorgvuldig mee om moet gaan. Want 
zij dacht: het is nu of nooit. Ja, dan bel 
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ik terug en ik probeer zo iemand naar de 
professionele hulpverlening te krijgen. 
Als ik met zo'n gesprek een klein verschil 
kan maken, is mijn dag goed." 
Randen van de Nacht signaleert nogal wat 
problemen. Ten Ham: "Neem dementie. 
Meer dan de helft van de Nederlanders is 
daar bang voor. Als we zo'n onderwerp . 
aan de orde stellen, zit mijn collega die 
de telefoontjes opneemt, non-stop aan 
de telefoon. Er zitten zo vreselijk veel 
mensen in de stront, ze verdrinken zó 
in ellende, dat ik eigenlijk vind dat de 
politiek dat zou moeten oppakken. Zet 
bij de publieke omroep 'talkradio' op met 
een psychiater, een psycholoog en een 
maatschappelijk werker. Dat zou heel 
therapeutisch kunnen werken." 
Ten Ham noemt als voorbeeld het onder
werp 'conflicthantering': "Als iemand ont
dekt hoe je dat met woorden kunt doen, 
ben je al een heel stuk verder. Trek daar 
als overheid nou eens een bedrag voor 
uit. Talkradio zou echt wat toevoegen aan 
het maatschappelijk welbevinden. Vol
gens mij zou je zelfs heel wat medische 

kosten kunnen besparen. Mensen hebben 
een enorme behoefte 
aan laagdrempelig advies en een luiste
rend oor. " 

"In de nacht heerst een ander bioritme" 

"Ik voel een sterke voorkeur voor de 
nacht," zegt Evert ten Ham. "Misschien 
komt dat omdat ik eigenlijk van beroep 
verpleegkundige ben, een mensen-mens." 
Van twaalf tot één bellen er veel ar
tiesten, theatertechnici, zakenmensen, 
vertegenwoordigers. "Dat past binnen een 
normaal. gezond dagritme. Maar later of 
na de uitzending krijg je vaak de niet
werkenden met een heftige problematiek. 
Mensen die uit een inrichting bellen, 
problemen met verslaving hebben of in de 
relationele sfeer," vertelt hij. "Het lijkt 
wel alsof het hartritme ander is. 's Avonds 
kijken mensen terug op de dag, op hun 
frustraties en overwinningen. Mensen 
zijn veel meer in de beschouwende sfeer, 
dieper bij hun hart." 
Ook Linssen van Casa Luna, die over-
dag relatief hectische tv-programma's 
maakt, zoals Taxi en Hello Goodbye (op 
Schiphol) herkent het contrast tussen 
werken en rust. "In de nacht heerst een 
ander bioritme. In het begin vond ik het 
best zwaar om die overgang te maken 
van snel in tien minuten alles te weten 
komen, naar een lang gesprek. Nu luister 
ik vooral. Door het tijdstip, de informele 

NA 

omgeving en de toon creëer je een prettig 
gesprek. Dat past ook bij de NCRV-in
terviewtraditie van de nacht. Het gaat 
er niet om mensen te kwetsen. Je wilt 
dingen blootleggen met respect voor de 
gast." Redacteur Michiel Driebergen: "Wat 
wij maken, moet gewoon in de nacht. 
Dat is het tijdstip dat je mensen zoals 
Rein WiUems, de directeur van Shell kunt 
uitnodigen, of minister Ben Bot, die dan 
iets over zijn Indisch verleden vertelt. 
Bij ons merken ze dat ze hun verhaal 
kwijt kunnen en niet na drie minuten 
uit de ether worden gegooid. In de nacht 
luisteren mensen bovendien wél naar een 
lang interview." 

Aanbevelingen te over om het sociale 
instituut 'nachtradio' te koesteren, dat 
overdag ook op de computer valt te 
beluisteren. Maar financieel kwetsbare 
mensen en ouderen hébben vaak geen 
computer. En ook een zakelijke automo
bilist, zoals KRO-radiomaakster Adeline 
van Lier, die wekelijks het land afreist 
om voorstellingen, exposities en films te 
zien, merkt hoe de bereikbaarheid van 
kwaliteitsradio afneemt. Het programma 
De Avonden van de VPRO bijvoorbeeld is 
tegenwoordig alleen nog maar via de Con
certzender te beluisteren, die uitzendt 
via de kabel. "Ik vind het zó jammer dat 
ik de VPRO niet meer in mijn auto kan 
ontvangen. Nu sta ik voor het stoplicht 
met een luisterboek." • 
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LEZEN 

IN NEDERLAND GEBLEVEN 
Toen in 1951 zo'n 12.500 Molukkers naar 
Nederland kwamen, dacht men dat zij na 
verloop van tijd wel weer terug zouden 
gaan. Integratie was dus niet nodig. Maar 
slechts een handvol keerde terug en lang
zaamaan groeiden de spanningen tussen 
de Molukkers en de Nederlandse overheid. 
Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de 
treinkaping in 1977? Maar mede dankzij de 
samenwerking tussen Molukse organisaties 
en de overheid kwam het integratieproces 
op gang, dat uiteindelijk zijn vruchten 
afwierp. Hoe dat proces verliep - en vooral 
tegen welke culturele achtergrond - is 
buitengewoon interessant om te lezen. 

Henk Smeets en Fridus Steijlen, In 
Nederland gebleven - De geschiedenis 
van de Molukkers 1951-2006 
Uitg. Bert Bakker/Moluks Historisch 
Centrum, ISBN 90 351 3098 7 

ZIEN 

HOREN 

THE TALE OF THE WARLOCK 
Met zijn nieuwste cd The Tale of the War
loek levert toetsenist Gert Emmens zonder 
twijfel zijn voorlopige hoogtepunt af. Fijne 
instrumentale muziek in een rustige, sym
fonische setting. De composities wervelen 
rond in een elektronisch universum van 
synthesizers, samplers en sequencers, maar 
altijd overheersen de melodieën. Kortom: 
ruim 78 minuten lang lekker luisteren en 
je laten meevoeren door deze inventieve 
romanticus van de Nederlandse synthe
sizer-scene. Op The Tale of the Warloek 
wordt Emmens muzikaal ondersteund door 
sequencer-specialist Ruud Heij van het 
synthesizertrio Free System Projekt. Die 
band vormde een van de hoofdacts op het 
SP-festival Tomaat 2004. 

Gert Emmens, The Tale of the Warlock 
GROOVE Unlimited, Lelystad 
www.groove.nl 

BELEVEN 

STAY IN - STAY OUT 

GESPOT 
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"Mijn tekeningen zijn een onderzoek naar 
representaties van (schijnbaar) concrete 
afbeeldingen en situaties alsook naar 
voorstellingen die alleen als tekening 
te realiseren zijn ," zegt tekenaar Marc 
Nagtzaam over zijn eigen werk. Ook de 
tekeningen van Ad van Campenhout lijken 
een reis van het abstracte naar de wer
kelijkheid. Of andersom? Feit is, dat deze 
twee Brabantse kunstenaars een opmer
kelijke dynamiek in hun werk weten uit te 
drukken. STAY IN - STAY OUT heet de ten
toonstelling waarin ze samen exposeren. 
Het geheel biedt een "tegenwicht aan de 
huidige belangstelling voor het figuratieve 
tekenen, een interesse die voorbijgaat aan 
de diversiteit van de tekenkunst". 

STAY IN - STAY OUT 
van 19 januari t/m 18 maart, 
Museum Van Bommel Van Dam, Venlo 
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Joepie's fair fashion in Rotterdam 

De jutezakken voorbij 
TEKST ROB JANSSEN FOTO'S ROB VOSS 

Fair trade - oftewel eerlijke handel - is in opkomst. De 
vraag naar producten die onder goede arbeidsomstandig
heden en milieuvriendelijk zijn gemaakt en voor werkge
legenheid zorgen in de Derde Wereld stijgt gestaag. Daar
bij wordt steeds meer gebruik gemaakt van de gangbare 
verkoopkanalen: van Albert Heijn tot hippe modewinkels. 

Een beetje spannend was het experiment 
wel. Eind november liet handelsorgani
satie Fair Trade Original in een aantal 
stadscentra een bakfiets vol met pakken 
rijst onbewaakt achter. Want zouden 
kopers voor een pak eerlijke Pandanrijst 
netjes 1,50 euro in de geldbus depone
ren of zouden ze de waar meegrissen 
zonder te betalen? De Nederlander bleek 
eerlijk. Aan het eind van de dag klopte 
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de opbrengst met het aantal pakken 
rijst dat verkocht was. Soms bleek de 
klant zelfs meer te hebben betaald dan 
werd gevraagd. Bovendien had niemand 
geprobeerd om de onbeheerde geldbus te 
stelen. 
Voor Paula van de Kamp van het in 
Culemborg gevestigde Fair Trade Original 
is met de actie het bewijs geleverd dat 
veel mensen rijp zijn voor fair trade, 

eerlijke handel. "De actie toont aan, dat 
Nederlanders eerlijker zijn dan menigeen 
misschien zou denken. Het is een positief 
signaal dat de mensen zo netjes met 
de eerlijke rijst omgaan," aldus Van de 
Kamp. 
Fair Trade Original - voorheen Stich-
ting SOS (Steun Ontwikkelings Streken) 
- bestaat sinds 1959 en is een van de 
voorlopers van de zogenaamde ontwik
kelingshandel. Via deze ontwikkelings
handel vinden producten van boeren, 
ambachtslieden en bedrijven met een 
goed sociaal beleid hun weg naar de ex
portmarkt, waardoor lokale en regionale 
werkgelegenheid en welvaart zich kunnen 
ontwikkelen. 'Maar ook wij, aan onze 
kant van de wereld, ontwikkelen ons. 
Van onverschillige kopers tot bewuste 
consumenten: meldt de website van Fair 
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Trade Origina!. Van de Kamp: "Recent 
marktonderzoek heeft aangetoond, dat 
zo'n twintig procent van de mensen be
reid is om maatschappelijk verantwoord 
geproduceerde producten te kopen." Wel 
wijst ze erop, dat die producten dan wel 
gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn. 
"Consumenten zijn minder bereid om 
extra een stukje om te rijden als eer-
lijke producten alleen in speciaalzaken 
te koop zijn." Vandaar dat Fair Trade 
Originai ook aan Albert Heijn, Super de 
Boer en Jumbo levert. Vorige maand nog 
werd supermarktketen Deen aan die reeks 
toegevoegd. 

"Ik vind het juist mooi, dat wij soms 
wel twee maanden op een bestelling 
moeten wachten" 

Maar niet alleen eerlijk voedsel zit in de 
lift. Afgelopen september openden Jeroen 
van der Lee en Paulien van den Haagen in 
Rotterdam Joepie's Fair Fashion; een win
kel voor 'modieuze biologische en fairtra
dekleding'. De collectie bestaat uit boven
en onderkleding voor zowel dames als 
heren. Ook biedt Joepie's Fair Fashion een 
uitgebreid assortiment make-up. Optisch 
gezien verschilt de winkel in niets van 
de gangbare modezaken. "Ja, dat zeggen 
bijna al onze klanten," vertelt Jeroen van 
der Lee lachend. "Ik zeg dan altijd: 'De 
tijd van de jutezakken is inderdaad voor
bij'. Kijk, wij zijn geen Wereldwinkel waar 
je bijvoorbeeld veel Afrikaanse gewaden 
aantreft. Die hebben wij niet." Alleen de 
herkomst van Joepie's collectie is anders 
dan anders. Van der Lee: "De mensen die 
onze producten maken hebben dat in 

goede sociale omstandigheden gedaan. 
Kinderarbeid is bijvoorbeeld uit den boze. 
Verder wordt er geen gebruikgemaakt van 
chemische bestrijdingsmiddelen bij de 
productie en voor onze make-up worden 
geen dierproeven gedaan." Heeft Joepie's 
Fair Fashion daarmee niet een moeilijke 
concurrentiepositie ten opzichte van de 
gangbare kledingbranche? "Die vraag 
raakt direct onze doelstelling. Realiseer 
je goed, dat bijna alle gangbare kleding 
door mensen, vaak kinderen, gemaakt 
wordt die soms twaalf tot vijftien uur 
per dag moeten werken. Onze producen
ten kunnen niet zo snel en zo massaal 
leveren. Dat betekent dat wij in geval van 
veel vraag naar een bepaald product soms 
twee maanden op een bestelling moeten 
wachten. En eigenlijk vind ik dat juist 
heel mooL" 

Jeroen van der Lee en Paulien van den 
Haagen, beiden SP-lid, zegden hun baan 
in de verzekeringswereld op om voor 
zichzelf te kunnen beginnen. Dertien jaar 
werkte Van der Lee als senior contract
beheerder in het verzekeringswezen. 
"Maar het ging er niet altijd even eerlijk 
aan toe. Bij het berekenen van premies 
werd maar al te vaak voor de makkelijke 
manier gekozen. Waardoor klanten soms 
te veel betaalden. Dat zat ons niet lek
ker; we wilden iets anders. We hadden 
gezien dat in fairtradewinkels in Frank
rijk, Duitsland en Engeland hele leuke 
kleding verkocht werd. Dat wilden we ook 
gaan doen." 
Sinds de start in september loopt de win
kel goed. "We hebben nog geen enkele 
week onder de verwachting gedraaid," 

WERELDDELEN 

verzekert Van der Lee. En hoe zit het 
met de prijzen van Joepie's Fair Fashion? 
"Onze producten zijn misschien wat 
duurder dan producten die door kinderen 
in China gemaakt worden, maar tegelij
kertijd zijn we weer veel goedkoper dan 
de Bijenkorf." Paula van de Kamp van Fair 
Trade Original schetst hetzelfde beeld: 
"We zijn iets duurder, maar absoluut 
betaalbaar. Het is een lastige kwestie. 
Want zijn eerlijke producten nou te duur 
of zijn gangbare spullen te goedkoop? 
Uiteindelijk moet het naar elkaar toe 
groeien." 

"Fair trade stimuleert gangbare be
drijven om aandacht te besteden aan 
duurzaamheid" 

Ondanks de hoopgevende opkomst van de 
fair trade, spreekt Pauia van de Kamp van 
een 'nichemarkt'. "Maar je moet het breed 
zien en ook naar de effecten kijken. 
Door de opkomst van fair trade worden 
ook de gangbaar opererende bedrijven 
gestimuleerd om duurzaamheidsinitiatie
ven te ontplooien. Kijk maar eens naar 
de koffiemarkt, waar Max Havelaar een 
gevestigde naam is geworden. Sinds een 
paar jaar besteedt Douwe Egberts ook 
aandacht aan duurzaamheidsaspecten." 
Jeroen van der Lee: "Onze hoofddoelstel
ling is mensen in de Derde Wereld een 
eerlijk inkomen geven. Als iedereen zou 
overschakelen op fair trade, dan is het 
einde van de armoede in zicht. Ontwik
kelingshulp is goed, maar eerlijke handel 
is beter. Werken en op die manier iets tot 
bloei brengen is beter dan alleen de hand 
ophouden." • 
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LINKSVOOR 

Ce es Groot (70) begon zijn SP-carrière zo'n tien jaar geleden met het bedienen van de offsetpers van de 
afdeling Oss. "Ik was al langer lid, maar ik wilde iets dóén." Oss had een goeie aan hem, zo bleek. Want al 
snel was hij een vaste kracht in de lokale Hulpdienst en tal van andere activiteiten. Het afdelingsbestuur en 
de gemeenteraad volgden, evenals het landelijke SP-Ouderenplatform. 

FOTO SUZANNE VAN DE KERK 

Waarom werd je lid van de SP? 
Ik woon nu 34 jaar in Oss en heb het ontstaan en de ontwikke
ling van de partij dus van dichtbij kunnen volgen. Ik had daar 
grote bewondering voor en wilde mijn steentje bijdragen. 

Welk SP-moment is je altijd bijgebleven? 
Ooit voerden we actie voor de Osse Sterrebosflat, een gebouw 
met 224 appartementen voor ouderen. Slecht onderhoud, te 
hoge servicekosten; noem maar op. Maar de woningcorporatie 
ging overstag en voerde verbeteringen door. Prachtig! 

Heb je hobby's? 
Ik heb een bootje waarmee mijn vrouwen ik graag gaan varen 
in het waterrijke gebied bij Almere. Soms gaan de kleinkinderen 
ook mee. Dat bootje is onze caravan op het water. 
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Wat is je favoriete plekje in Nederland? 
Dat is waar mijn familie leeft: Oss. 

Wat brengt de kapitalist in je naar boven? 
Kapitalisme wijs ik af, hebberigheid verdring ik. 

Lukt dat altijd? 
Nou ... ik heb altijd goed verdiend en kocht eens een luxe 
Renault 25 met alles d'r op en d'r aan. Maar dat ding praatte 
tegen me! Er zat zo'n computer in; gék werd ik ervan. 
Nu heb ik een eenvoudige Golf en daar geniet ik net zoveel van. 
Bovendien past de rolstoel van mijn vrouw er precies in. 
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CRYPTOGRAM 

Horizontaal 
7. Schrijft zijn stukjes op zijn gemak (15) 
8. Stroomt het Russisch ambtelijk 

apparaat naar de zee? (2, afk) 

19. De Italianen leveren de verse bol, de 
Nederlanders de biologische sla, en 
de Turken het halal vlees (13) 

11. Gespannen vervuiling (11) 21. Regeert onder 0 (5) 
12. Ingeraamde advocaat (5) 
14. Doelgericht ontwerp voor de TomTom 

(15) 

22. Bij Fidel's stranden waren de 
Cubaanse scharrelaars de sigaar (11) 

23 . Honing (12) 

CITATEN PUZZEL 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

. 

8 
9 

10 
, 

11 ii 

1. "Doe nooit iets waarvan je wenst dat het onbekend blijft." 
2. "Een enkel sterfgeval is een tragedie, een miljoen sterfgevallen is een statistiek." 
3. " ... stelde iemand dat ik een even goede acteur als politicus was. Goedkoop hoor." 
4. "Straf Frankrijk, negeer Duitsland en vergeef Rusland." 
5. "De Russen waren bang voor Ike. Voor mij waren ze niet bang." 
6. "Ik ben geen oplichter." 
7. "Om Europa te begrijpen moet je geniaal zijn, of Frans." 
8. "Macht is de ultieme liefdesdrank." 
9. "Je kunt een troon van bajonetten maken, maar je kunt er niet lang op zitten." 
10. "Cultuur is de verruiming van het verstand en de geest." 
11. "Ideologen zijn mensen die geloven dat de mensheid beter is dan de mens." 

PUZZEL 

24. Raadselachtige terreurgroep (4) 
25. Madurodam (9) 
26. Naschrift rondom het leed van de 

kerkelijk leider (4) 

Verticaal 
1. Bevorderen zij kinderarbeid? (15) 
2. "Ik wens de schepen de kracht van 

een behouden vaart" (12) 
3. De rek lijkt eruit, dus met pensioen 

(3, afk) 
4. De onderhandelingen zijn ongeveer 

op nul uitgekomen (3) 
5. Activist met pepermuntsmaak (4) 
6. Was mogelijk klant bij de bank (6) 
9. Ook een briljant veldheer maakt de 

grootste rotzooi (6) 
10. Actiegerichte stichting (4) 
13. Voor sommigen een kabinet om zich 

groen en geel aan te ergeren (5) 
15. Hip Nederlander worden (10) 
16. Om de vijand in de beslissende aan 

val klop te geven (5) 
17. Staat het muzikale team onder druk? 

(12) 
18. Restaurantvoedsel (6) 
20. Kweekbak voor politieke penning 

meesters (8) 
22. Slimmer kunnen ze het niet maken, 

wel veel goedkoper (6) 

Oplossingen: uitsluitend per brief, vóór woens
dag 31 januari sturen naar de Puzzelredactie 
van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 SC 
Rotterdam, 
Onder de inzenders van een goede oplossing 
worden drie gesigneerde boeken verloot uit de 
SP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? 
Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in 
de linkerkoloill. 

Oplossingen cryptogram december 2006. 

Horizontaal 
2. Spreektijd 6. Staats 9. Pim 10. Premierschap 
14. Struisvogelpolitiek 16. Stemming 18. Kogels 
19. NRC 20. Verdagen 21. Ideaal 22. Topmanager 
26. AMA 28. Martelaar 29. Verrijken 30. PSP 
32 . Ontwikkelingspatroon 33. Leefbaar Nederland 
37. Halt 38. Traangas 40. SIRE 41. NATO 
42. Dales 

Verticaal 
1. Mijnenveger 3. Prins 4. EK 5. Pas 6. Schuld 
7. AB 8. Sap 10. Peilingen 11. Potloodgemeenten 
12. Dramademocratie 13. Generaal pardon 15. 
Plan de campagne 17. TEE 23. Oliedollars 24. Els 
25 Beroepsleger 27 . Werkwagen 30. Primeur 
31. Legerleider 34. Fidel 35. DH 36 Ploeg 38. Tol 
39. SD 

Winnaar van de cryptogram Tribune december is 
geworden: G. Heuvel uit Utrecht 
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Arend Udn Ddm 

Marijnissen on tour 
Jan Marijnissen zal de komende weken alle twaalf 
provincie-hoofdsteden aandoen om de lijsttrekkers te 
ondersteunen. De Soep Express komt mee. De bijeenkom
sten beginnen om twee uur in het centrum. Kijk voor de 
precieze locatie t.z.t. op de website of neem contact op 
met de afdeling. 

20 febr. Overijssel, Zwolle 
21 febr. Drenthe, Assen 
22 febr. Groningen, Groningen 
23 febr. Friesland, Leeuwarden 
24 febr. Noord-Holland, Amsterdam 
26 feb. Zeeland, Vlissingen 
27 febr. Utrecht, Utrecht 
28 febr. Flevoland, Lelystad 
1 maart Gelderland, Nijmegen 
2 maart Limburg, Heerlen 
3 maart Noord-Brabant, Den Bosch 
5 maart Zuid-Holland, Rotterdam 
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In dit februari-nummer: 

En verder 

Met twintig jaar in de gemeenteraad, 
twaalf jaar in de Provinciale Staten van 
Brabant, en jaren verantwoordelijkheid 
voor het scholingsprogramma, mag Nico 
Heijmans een 'ervaren' SP'er worden ge
noemd. Een gesprek over het verschil tus
sen vroeger en nu, over het belang van de 
Staten en zijn motivatie. "Ik heb me echt 
weleens zorgen gemaakt over opvolgers. 
Maar de tijden zijn écht veranderd." 

Zeven maart: in alle Staten. Maak kennis 
met de twaalf lijsttrekkers, 'Statenka
nonnen van welweer' blikken terug en 
Tribune-redacteur Rob Janssen beschrijft 
zijn eigen verbazing, euforie en teleur
stelling met het Statenwerk, maar ook 
de groeiende invloed van de SP: Tussen 
veehouders, gouverneurs en buschauf
feurs - vier jaar in de Provinciale Staten 
van Limburg. 

Geen werk én geen inkomen. De herkeu
ringen van de WAO, net als de nieuwe WIA, 

waren bedoeld om mensen ondanks hun 
handicap weer 'aan het werk te helpen'. 
Maar veel mensen raken hun uitkering 
kwijt, vinden geen werk en belanden in de 
bijstand. Onderzoeksjournalist Luuk Sen
gers zet voor de Tribune de belangrijkste 
problemen met de herkeuringen en de WIA 
nog eens op een rij. 

6 Schuldenproblematiek: de verslavende consumptiemaatschappij 
23 In memoriam: Herman Bode 
28 Eemshaven: koehandel met kolencentrales 
30 linksVoor: Bart Vermeulen 

Rubrieken 
4 Prikbord 5 Uitgelicht 7 Marijnissen 27 Gespot 31 Cryptogram 

Buitenspel? 
Ik zal de avond van 22 
november 2006, met al 
die tot tranen geroerde 
Sp'ers van het eerste 
uur, niet snel vergeten . 
Maar inmiddels zijn 
we dik twee maanden 
verder. Wáár Balke

nende en Bos met hun 'geheime' onderhan
delingen zijn geëindigd, of wát Rouvoet 
met zijn standpunten over euthanasie, 
abortus of het homohuwelijk daaraan heeft 
'toegevoegd', is - als ik dit schrijf - nog 
volstrekt onduidelijk. Zeker is wél dat Ne
derland over een week of vijf weer naar de 
stembus mag. Ben je gék, natuurlijk niet 
om te vertellen hoe wij over zoveel 'demo
cratie' denken, maar voor de Provinciale 
Staten. De wát? Ja u weet wel, die - vaak 
door burgemeesters en ambtenaren gedo
mineerde - bestuurslaag waarvan de door
snee burger tóch al denkt: hef die club op! 
Ga er maar aanstaan om één: duidelijk te 
maken dat het wél zo handig is als de SP 
daar meer te vertellen krijgt en twéé: voor 
het voetlicht te krijgen dat de Provinciale 
Statenleden de Eerste Kamer kiezen. Ook 
dát mag een onderonsje zijn van oudere 
heren en een enkele dame die tegen een 
ruime vergoeding wel eens een woordje 
willen wisselen; met een flinke SP-fractie 
wordt dat beslist ánders. En tenslotte, of 
misschien wel op de eerste plaats, gaat 7 

maart natuurlijk wel degelijk over de vraag 
wat de kiezer vindt van het feit dat de SP 
buitenspel is gezet. Het CDA wilde niet 
eens met de SP práten en de PvdA boog 
daar onmiddellijk voor. Het christen-demo
cratisch kamp (uitgelekt rapport) verwacht 
dan ook véél van de aanstaande samenwer
king met de PvdA ... 
'NU ZEKER SP!' lijkt mij de beste bood
schap die we daar tegenover kunnen stel
len. Hang de poster in deze Tribune dus 
alsjeblieft op. Ik spreek uit eigen ervaring 
als ik zeg dat Nederland het waardeert dat 
de SP wél zichtbaar is, de straat op gaat 
en discussies voert. Zelfs mijn VVD-buren 
spraken er schande van dat hun partij 
- maar ook PvdA en CDA - tijdens de vo
rige verkiezingen zelfs niet meer de moeite 
nam om in Amsterdam-centrum folders te 
verspreiden. 
Verder kan ik u in maart weer een 'gewone' 
Tribune beloven. Eerlijk gezegd verheug 
ik me daar op. Verkiezingen zijn natuur
lijk altijd leuk en spannend, maar na drie 
verkiezingen in één jaar tijd, gaan al die 
gestresste collega's ook wel eens op je 
zenuwen werken. En ik ongetwijfeld op die 
van hen ... 

Elma Verhey 
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PRIKBORD 

Vette auto's 
Hierbij willen wij de eigenaar van de "vette zweden" (pribord 
december) vragen niet alle bezitters van deze auto's over één 
kam te scheren. Wij zijn ook in het gelukkige bezit van twee van 
deze peperdure auto's, hebben ook nog een garage om ze in te 
zetten en zijn behalve trouwe SP-stemmers ook al jaren lid. In 
het bezit zijn van een dure auto hoeft dus niets te zeggen over 
iemands politieke voorkeur. Wellicht wordt die meer bepaald 

door de mate waarin iemand egoïstisch is. 
Naam en adres bij de redactie bekend 

....- .•. _- ..... __ .. -...., .. "-~ 

Fotowedstrijd 
Vanavond kwam de Tribune in mijn bus, ik gilde nog "Bedankt!" 
tegen de bezorger, bladerde 'm effe door, maar nu de kids op bed 
liggen, lees ik 'm wat aandachtiger. Vooral het interview met Jan de 
Wit over het generaal pardon trekt mijn aandacht. Ik blader de rest 
door, kijk nog eens achterop en hé - een foto uit Enschede, nummer 
12. "Misschien ken ik die straat wel," denk ik nog. Gelijk daarna de 
kids (Nicky, 14 en Ramon, 9; die zijn nét zo politiek betrokken als 
hun moeder) wakker gemaakt, want het was ons tuintje! Langs deze 
weg wil ik Cyril Wermers bedanken, de fotografe. Hartstikke trots 
zijn we dus dat óns tuintje de Tribune heeft gehaald! 

Ria van der Molen, Enschede 

(he Guevara 
Wat een blamage dat Joris de Koning, voorzitter van de SP-Zwolle, 
in de Tribune van december te zien is in een T-shirt met daarop een 
afbeelding van Che Guevara. Een door cynisch kapitalisme tot lucra
tief cliché gemaakt portret van een massaslachter hoort niet thuis 
op de borst van een links politicus. 

Edo Marinus, Weesp 

Het verdriet van de slager 
Wat een prachtig artikel schreef Diny Schouten voor de Tribune van 
januari over de situatie van 'warme' slagers. Mijn complimenten! 
Zeer leesbaar en goed verwoord, de SP waardig! 

Martin Hoogerhout, Purmerend 

Slagerj2 
Ik begrijp goed dat de SP boeren steunt die door liberalisering 
en dus globalisering van de markt in de problemen komen en ik 
vind ook dat hun inzet voor dierenwelzijn en voor het natuur- en 
landschapsbeheer moet worden beloond. Maar als dierenvriend die 
zijn vrienden niet wil opeten, hoop ik dat de Tribune ook eens een 
reportage wil wijden aan vegetarisch/veganistisch voedsel. 

J.W. van leenhoff, leiden 

Wereldwinkels 
Wat jammer toch dat 'geitenwollensokken' en 'jutezakken' onder
werp van gesprek blijven als het over eerlijke handel en Wereldwin
kels gaat (Tribune januari). Eind vorig jaar vond de verkiezing van 
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'Winkelketen van het Jaar' plaats, georganiseerd door Elsevier 
Retail. In de categorie cadeauwinkels staan de Wereldwinkels op 
de tweede plaats. De tijd van geitenwol en jute hebben de 400 
Wereldwinkels in Nederland echt aljaren achter zich gelaten. 

Douwtje de Vries, FaiRSupport (Wereldwinkels) 

Snert 
Over 'snert' (Tribune januari) gesproken: als SP-raadslid in Heer
len stelde ik voor een bijdrage van 15 euro p.p. aan een goed doel 
te geven, vanwege het luxe buffet na afloop van de algemene be
schouwingen. Heerlen heeft honderden gezinnen die een beroep 
moeten doen op een voedselbank. Het commentaar was onthut
send: ik was roomser dan de paus, de SP had toch altijd dergelijke 
etentjes geboycot enzovoort. Ik begrijp steeds beter dat heel veel 
mensen een vieze smaak van politici in de mond hebben. 

Jeanine Hoefnagels, Heerlen 

Somalië 
Goed artikel over de inval in Somalië (Tribune januari). Maar wat 
ik miste, is een uitleg over de oorzaak. Net als in Irak gaat de 
oorlog in Somalië niet om de openbare orde, maar om de energie
voorraden. Het land is rijk aan olie en uranium en mede daarom 
bewapent de VS buurlanden, krijgsheren of anderen die bereid zijn 
om te moorden voor deze roofzuchtige energieverslaafden. 

Bou Berkenbosch, Schouwen-Duiveland 

Jammer 
Na alle euforie waarin ik graag deel, moet mij toch van het 
hart dat ik het jammer vind dat er geen Overijsselse (laat staan 
Twentse) SP' er in de Tweede Kamer zit, te meer daar we hier erg 
sterk gegroeid zijn. Niet dat we per se uit elke regio een vertegen
woordiger zouden moeten hebben, maar nu wekt de SP de indruk 
een Randstad- of Brabant-georiënteerde partij te zijn, met zo veel 
Tweede Kamerleden die daar vandaan komen. In de Eerste Kamer 
dan maar iemand van hier? 

Nico Eeftink, Hengelo 

De oplettende lezer 

In de Tribune van december stond een foutje; in de lijst met 
uitslagen in de verschillende steden stond Leiden niet als stad 
met de SP in het college. Er is hier echter een links college, met 
PvdA, SP, GL en CU. 

Julian van der Kraats, leiden 

In het overzicht van de uitslagen staat de gemeente Groenlo 
genoemd. Maar de gemeente Groenlo is in 2006 samengevoegd 
met de gemeente Lichtenvoorde, en heet tegenwoordig gemeen
te Oost-Gelre. De SP haalde er 17,2 procent van de stemmen. 

Het adres van Joepie's Fair Fashion (Tribune januari) is 
Hoogstraat 117b,3011 PL Rotterdam (tegenover de 
centrale bibliotheek). 

L 
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ACTUEEL 

IIDe consumptiemaatschappij werkt 
verslavend: echt genoeg heb je nooit" 
TEKST ELMA VERHEY 

Steeds meer mensen raken steeds dieper in de schulden. Vanwege de gestegen woonlasten en de achter
gebleven uitkeringen, maar ook door de consumptiemaatschappij die mensen stimuleert tot méér, méér, 
méér. Arjo Klamer, hoogleraar economie, en Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Volkskrediet (NVVK), pleiten voor 'consuminderen'. "De druk dat je er alleen bij hoort als je merkkleding 
draagt of de nieuwste videocamera bezit, moet eraf." 

Volgens de NWK hebben vorig jaar 46.000 
mensen een schuldregeling aangevraagd. 
Dat is een verdubbeling ten opzichte van 
het jaar 2001 (23.000). Ook de gemiddelde 
schuld nam toe van 16.000 naar 22.000 
euro. Voorzitter Ger Jaarsma van de NWK 
vindt de cijfers alarmerend: "Voor schuld
sanering meld je je pas als het écht niet 
anders kan. Mensen dreigen uit hun huis 
te worden gezet of van het gas en licht te 
worden afgesloten." 
De helft van hen is afhankelijk van een 
bijstandsuitkering, tachtig procent heeft 
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minder dan modaal. Vooral de gestegen 
woonlasten zorgen voor problemen: "De 
rek is er uit. Mensen hebben nauwelijks 
geld voor eten en kleding, laat staan voor 
leuke dingen." De NWK merkt ook dat veel 
mensen geen of verkeerd gebruik maken 
van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag. 
"De overheid gaat ervan uit dat iedereen 
dat zelf moet aanvragen: de zogenaamde 
eigen verantwoordelijkheid. Maar lang niet 
iedereen kan dat aan." Zijn organisatie pleit 
ervoor de gegevens van de belastingdienst 
te koppelen, zodat mensen in elk geval de 

toeslagen krijgen waar ze recht op hebben. 
"Maar tot nu toe ontbreekt de politieke wil," 
zegt Jaarsma. "Den Haag blijft geloven in 
zelfredzaamheid. " 

"Armoede zorgt voor een stigma, dus 
proberen mensen het te verbloemen" 

Gestegen woonlasten of onbekendheid met 
toeslagen zijn niet de enige oorzaak van 
schulden. Bij elke 'saneringszaak' zitten 
wel schulden bij postorderbedrijven of 
creditcardorganisaties. "We leven in een 
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consumptiemaatschappij waarin je niet 
meetelt zonder breedbeeldtelevisie of 
merkkleding. Vooral bij mensen met lage 
inkomens is het tussen de oren gaan zitten 
dat je anders mislukt bent." 
Juist voor mensen met weinig geld is het 
moeilijk om de druk van de consumptie
maatschappij te weerstaan, zegt ook Arjo 
Klamer, hoogleraar Economie: "Armoede 
zorgt voor een stigma, dus proberen 
mensen het te verbloemen door voor hun 
kinderen tóch die hippe schoenen of dat 
dure mobieltje te kopen, en door nét als 
de buurman een breedbeeldtelevisie aan 
te schaffen, terwijl de oude tv het nog 
goed doet." Hij verbaast zich regelmatig 
over het uitgavepatroon van bijvoorbeeld 
studenten. "Er wordt heel veel geld uit
gegeven in cafés of aan vakanties, terwijl 
ze zich dat vaak helemaal niet kunnen 
veroorloven. Maar de onderlinge sociale 
concurrentie eist bijna dat je het breed 
moet laten hangen." Daarbij komt dat door 
het kopen op krediet, de invoering van de 
euro, en het elektronische betalingsver-

keer, het besef van geld verdwenen lijkt. 
"Steeds meer mensen hebben moeite hun 
huishoudboekje op orde te houden." 

Als het consum;nderen een brede bewe
g;ng wordt, ;s er een wereld gewonnen 

Maar er lijkt een (kleine) kentering gaan
de. In Engeland en ook in Amerika bestaat 
een beweging die probeert te "consumin
deren", zegt Klamer. "Mensen spraken af 
om een jaar lang niks nieuws te kopen. 
Geen nieuwe kleren, geen huishoudelijke 
apparaten en als er iets kapot gaat, de boel 
repareren of tweedehands aanschaffen." 
Het bleek een openbaring: "Dan pas besef 
je hoeveel spullen je hebt!" Maar je gaat 
ook inzien "dat de consumptiemaatschap
pij verslavend werkt. Je hebt steeds meer 
nodig en écht bevredigd voel je je nooit." 
Zelf probeert hij ook te 'consuminderen': 
''Vooral met kinderen is dat niet zo gemak
kelijk en zelf val ik ook nog weleens voor 
iets waarvan ik later denk: waarom heb ik 
dat eigenlijk gekocht!" 

ACTUEEL 

Ook Jaarsma signaleert dat veel mensen 
"genoeg hebben van de consumptiemaat
schappij, van alsmaar méér, méér. Mensen 
raken zich bewust van de consequenties, 
ook voor het milieu." 
Weliswaar is het vooral een voorhoede mét 
geld die aan consurninderen doet. Maar als 
het een brede maatschappelijke beweging 
wordt, dan zou er een wereld gewonnen 
zijn. "De druk dat je er alleen bij hoort als je 
merkkleding draagt of de nieuwste videoca
mera bezit, moet eraf." 
Jaarsma wil niet de indruk wekken dat hij 
mensen de welvaart zou willen afpakken: 
"Ik wil echt niet terug naar het benepen 
Nederland van de jaren vijftig, waarin elke 
cent werd omgedraaid. Maar mensen zouden 
zich niet in de schulden moeten steken voor 
overbodige dingen." 
Arjo Klarner is het daar roerend mee eens. 
"Het zal misschien belerend klinken," zegt 
hij, "maar armoede is geen kwestie van 
geld. Ik ken mensen met een uitkering die 
een zeer rijk leven hebben, en mensen die 
rijk zijn met een zeer armoedig leven." . 



NIEUWS 

Succes voor de kleine 
ondernemer 
In Leiden heeft de SP de 
afgelopen maanden bikkelhard 
strijd gevoerd tegen oneigen
lijk gebruik van de winkelslui
tingwet (Tribune januari). In 
de Leidse binnenstad mogen 
winkels op zondag open, maar 
het vorige college (VVD, 
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Groenlinks en D66) vond dat 
'discriminerend' tegenover 'de 
buitenwijken' (lees: de super
markten). Het nieuwe Leidse 
college (PvdA, SP, Groenlinks 
en CU) besloot de uitbreiding 
niet door te voeren. Dat pikten 
D66 en VVD niet. Ze wisten 
2000 handtekeningen te 
verzamelen, waarmee een 

referendum mogelijk werd. 
De SP deed onderzoek en 
stelde samen met kleine 
ondernemers een petitie op om 
dit te voorkomen. Maar dat kon 
niet verhinderen dat het 
referendum-verzoek van start 
ging: PvdA en Groenlinks 
waren - ondanks college
afspraken - vóór. 4000 mensen 
moesten hun handtekening 
zetten om een officieel referen
dum te starten. Na actie van 
de SP-Leiden werden er slechts 
1123 gezet - ondanks de bij de 
supermarkten uitgedeelde 
'muntjes' die bij het doorgaan 
van het referendum voor 'iets 
lekkers' zouden zorgen ... 

ledenwinst voor de SP 
Het CDA verstuurde midden 
januari een triomfantelijk 
persbericht dat de partij in 
2006 een kleine 4000 nieuwe 
leden had geboekt: 'nieuw 
bewijs van de vitaliteit van het 
CDA'. Maar het CDA raakte in 
2006 ook dik 3300 leden 
kwijt ... Per saldo was de winst 
560 leden. Volgens het 
Documentatiecentrum Neder
landse Politieke Partijen was in 
absolute cijfers gemeten de SP 
de grootste groeier (plus 5887 
leden) en in relatieve cijfers de 
Partij voor de Dieren, die er 
3962 leden bij kreeg (plus 
165,5 procent). 
Het CDA was op 1 januari nog 
altijd de grootste partij 
(69.560 leden), gevolgd door 
de PvdA (62.846) en de SP 
(50.740). 
In totaal kregen de partijen die 
nu in de Tweede Kamer zitten 
er in 2006 circa 18.000 leden 
bij en dat lijkt een trendbreuk, 
want de (gevestigde) politieke 
partijen verliezen al jaren 
leden. 
In 1980 had het CDA ruim 
162.000 leden en de PvdA 
bijna 113.000. 
Het Documentatiecentrum 
houdt pas sinds 1992 van de 

SP de ledenaantallen bij. Het 
waren er dat jaar 15.122. 

Niet zo moeilijk doen 
SP-Oosterhout! 
De provincie Noord-Brabant 
maakte bekend dat er in Gilze 
en Oosterhout, op plekken 
waar vroeger stortplaatsen 
waren, zware metalen waaron
der uranium zijn gevonden in 
het grondwater. En uranium, 
dat weet een kind, is zwaar 
radioactief. Dus vroeg de SP
Oosterhout, gesteund door 
Groenlinks en D66, om een 
spoeddebat. Hoe komt het 
daar, is het gevaarlijk, en 
kunnen we de bevolking 
garanderen dat er geen gevaar 
is voor de volksgezondheid? 
Niet zo moeilijk doen, vond het 
college en het debat kwam er 
niet. Oosterhout moet gewoon 
wachten tot de 'informatie
avond'. 

Voedselbank Uden gered 
De gemeenteraad van Uden 
vond het maar onzin om de 
voedselbank van Uden een 
subsidie te geven voor de huur 
van hun pand - voedselbanken 
behoren niet te bestaan! SP
raadslid Wim Somers liet het er 
niet bij zitten. Er werd een ver
gunning geregeld om een 
collecte te houden en de SP 
ging de straat op. Goeie actie 
vond de bevolking. Binnen no 
time was er dik 37.000 euro 
opgehaald, inclusief giften van 
bedrijven. Daarmee is de huur 
van het pand van de voedsel
bank in Uden voor zo'n vier 
jaar gegarandeerd. 

File-leed 
Na Schiedam (Tribune januari) 
heeft ook Emile Roemer een 
busplan om files te bestrijden. 
Het Kamerlid wil snelbussen 
inzetten naar bedrijventerrei
nen omdat daar meestal geen 
of nauwelijks openbaar vervoer 
is. De SP-Brabant, die zich al 
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jaren inzet voor een beter 
openbaar vervoer (zie deze 
Tribune: interview Nico 
Heijmans), wil een snelbus
dienst tussen Eindhoven en 
Oss. De resultaten van de proef 
wil de SP-Brabant 'meenemen' 
in het plan om de spoorlijn 
tussen Boxtel en Uden te 
heropenen. 

File-Leed/2 
Minder bijval kreeg Renee 
Westerhof, nummer twee op de 
lijst van de SP-Drenthe. Hij 
opperde dat het geld voor de 
verdubbeling van de N33, de 
dodenweg tussen Assen en 
Veendam, misschien beter voor 
gratis openbaar vervoer kon 
worden gebruikt. ZÓ negatief 
waren de reacties dat hij maar 
snel het boetekleed aantrok. 
Een "onhandige uitspraak," zei 
hij een paar dagen later in het 
Nieuwsblad van het Noorden. 
Ook de SP-Groningen is vóór 
verdubbeling van de levensge
vaarlijke weg. 

Verkiezingsfolder op kosten 
provincie 
De Statenverkiezingen zijn in 
aantocht. Hoogste tijd dat we 
wat reclame voor onszelf 
maken - moet het provinciebe
stuur van Gelderland hebben 
gedacht. En dus liet ze huis 
aan huis een glossy blad bezor
gen, waarin de loftrompet 
wordt gestoken over de 
zegeningen van vier jaar 
Gelders CDA, PvdA en WD
bestuur. Gesierd met koppen 
als: 'Wij helpen problemen van 
inwoners oplossen', 'We zijn 
enorm blij', 'Uitermate ge
slaagd', 'De wijk leeft weer en 
'Ik sprong een gat in de lucht'. 
De gedeputeerden worden ook 
nog even apart in het zonnetje 
gezet met foto en persoonlijk 
verhaaltje. SP-Lijsttrekker 
Agnes lewe vindt het een 
prima idee dat CDA, PvdA en 
WD een gezamenlijke verkie-
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Het Iharde' leven van een raadslid 
Vlak na de onverwachte 
inval van de vorige winter, 
op 22 maart 2006, stelde 
Farshad Bashir vragen over 
het afsluitbeleid in de ge
meente leeuwarden. Op 12 
december heeft de 'manager 
sector Werk en Inkomen' van 
de Friese hoofdstad, 'mevr. 
mr. drs. J.A. Probst', einde
lijk geantwoord. Maar deze 
dubbeldik gestudeerde dame 
heeft na negen maanden 
onderzoek nog steeds niet 
weten te achterhalen hoe
véél mensen er in leeuwaren 
worden/zijn afgesloten ('niet 
bekend bij de gemeente'). 
Wél weet ze dat niet ieder
een terécht wordt afgesloten; 
'door communicatieproble
men gaat wel eens iets mis'. 
Maar, schrijft ze troostend, 
daar 'wordt hard aan gewerkt 
middels een bestuurlijk con
venant welk op provinciaal 
nivo (sic - red) wordt voor
bereid'. Wanneer dat ervan 
komt? Geen idéé! Dat laatste 
schrijft ze natuurlijk niet 
letterlijk, maar daar komt 
het in gewone mensentaal 
wel op neer. Waarop Bashir 
het college er nog maar eens 
aan heeft herinnert dat het 

zingsfolder uitbrengen. Die 
partijen regeren Gelderland 
tenslotte al járen. "Maar laat 
ze dat dan ook uit hun eigen 
partijkassen betalen en niet uit 
het budget van de provincie." 
De krant zou 125.000 euro 
hebben gekost, maar daar 
bedoelt de provincie waar
schijnlijk alleen het papier 
mee .. . 

"Hef provincie op" 
Acht jaar lang zat Mienk 
Graatsma voor de SP in de 

inmiddels (amendement van 
SP-Kamerlid Ewout Irrgang) 
zelfs verbóden is om tussen 
oktober en april mensen van 
gas en licht af te sluiten. 
En dat hij er dan ook vanuit 
gaat dat 'alle afgesloten 
klanten ook in leeuwarden 
alsnog gas en licht hebben 
gekregen' .. , 

Is dat niet frustrerend, zo'n 
nietszeggend antwoord na 
zoveel maanden? "Wat denk 
je!" reageert hij. Het zoge
naamde 'convenant' tussen 
nutsbedrijven en gemeente 
over hoe te handelen bij 
afsluitingen is nota bene al 
een jaar geleden toegezegd. 
"Maar eerlijk gezegd weet 

Provinciale Staten van Noord
Holland. Hij vindt het welletjes 
en stopt ermee. Sterker: wat 
hem betreft kan de provincie 
maar beter worden opgeheven, 
want de Staten hebben weinig 
in te brengen. Overbodig was 
zijn aanwezigheid overigens 
niet: "We hebben de gemeente 
Wormerland gevrijwaard van 
een groot bedrijventerrein. En 
we hebben de nutteloze 
buitenlandse reizen aan de 
kaak gesteld. Ik zat toevallig 
laatst weer zo'n verslag te 

ik niet beter," zegt hij. "Zo 
gaat het hier. Vragen die niet 
worden beantwoord, toezeg
gingen die niet nagekomen 
worden, moties die niet 
uitgevoerd worden en ga 
maar door." 

In leeuwarden heeft de PvdA 
15 van de 37 zetels en dus 
bepaalt de partij - "met een 
toevallige meerderheid van 
CDA, Pal/Groenlinks, WD of 
soms ook SP" - wat er wel 
en niet gebeurt. "Soms heb 
ik wel eens het gevoel dat ik 
gewoon te veeL tijd kwijt ben 
met procedures," vindt Ba
shir. "Maar ik geef natuurlijk 
niet op hoor, ik ben tenslotte 
een SP'er!" 

lezen van een reis naar BrusseL 
waar echt niets zinnigs in 
stond." Graatsma maakt plaats 
voor de nieuwe lijsttrekker 
Dago Wellink uit Diemen, die 
de frustratie van Graatsma 
goed kan begrijpen. Maar hij 
gaat er (met hopeLijk meer 
zetels en dus invloed) "fris" 
tegenaan. 

Snoepreis 
Geen bijvaL kreeg Emile Roemer 
voor zijn voorstel de reis van 
de Kamer naar Japan te 
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annuleren. Roemer wilde 
daarmee protesteren tegen het 
weer uitvoeren van de dood
straf in Japan. De vorige 
Japanse minister van Justitie 
kon de doodstraf niet vereni
gen met zijn boeddhistische 
geloofsovertuiging, maar na 
diens vertrek werden op Eerste 
Kerstdag vier doodstraffen 
voltrokken. Wat Roemer ook 
stoorde was het "hoge recrea
tieve gehalte" van het Kamer
bezoek aan Japan. In plat 
Haags: het ging om een 
doodordinaire snoepreis en die 
lieten de andere partijen in de 
Kamer zich niet afpakken. 

Snoepreisj2 
Terwijl Kamerleden per Gulf
stream - het luxueuze toestel 
van Defensie - naar Afghani
stan werden gevlogen voor een 
bliksembezoek aan de Neder
landse troepen, liet Krista van 
Velzen verstek gaan om samen 
met Britse parlementariërs in 
het Schotse Faslane te gaan 
demonstreren tegen de nieuwe 
Britse kernonderzeeërs. VVD
collega Hans van Baalen sprak 
er in De Telegraaf schande van. 
Waarom je neus steken in 
"buitenlandse aangelegenhe
den," als de plicht hier roept? 
Ze had "onze jongens" terzijde 
moeten staan. Maar Van Velzen 
had geen zin in de pr-stunt 
van Defensie. Het verband 
tussen kernonderzeeërs en 
dierenwelzijn is misschien wat 
vergezocht, maar hoe dan ook 
kreeg Van Velzen de prijs voor 
de dierenbeschermer van het 
jaar. Commentaar: "Ik hoop dat 
volgend jaar een politicus van 
rechts de prijs krijgt. Dieren
welzijn zou niet iets van alleen 
links moeten zijn." 

SP-leed 
Oe SP heeft Anja Veenstra en 
Gerrit Herders 'gesommeerd' 
hun zetels in de deelraad 
Amsterdam-Zuideramstel op te 
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geven (Tribune januari) . Het 
echtpaar blijkt twee sociale 
huurwoningen illegaal te 
hebben onderverhuurd en heeft 
- op SP-papier - de huisbaas 
van hun derde (!) huurwoning 
onder druk proberen te zetten. 
Bovendien onderzoeken zowel 
de Belastingdienst als de 
sociale dienst van Amsterdam 
of er geen sprake is van fraude. 
Toen de twee overgebleven SP
raadsleden van de fractie partij 
trokken voor Veenstra en 

Herders zijn ook zij geschorst. 
Voorlopig lijkt het er niet op 
dat de vier hun zetels opgeven, 
en veel méér dan royement kan 
de partij daar üuridisch) niet 
tegenoverstellen. Royement 
dreigt ook in Bergen op Zoom, 
waar SP-raadslid Roel Tepper is 
overgestapt naar de lijst 
Linssen, een plaatselijke partij. 
Volgens Afscheid van de Raad, 
een onderzoek uit 2002 naar 
het (voortijdig) vertrek van 
raadsleden, doen conflicten 

zich vooral voor bij lokale 
partijen en is het aantal 
(voortijdig) vertrekkende 
raadsleden bij de SP zelfs iets 
lager dan bij bijvoorbeeld de 
PvdA. 

Heilsoldaten op 
het dievenpad? 
Op 23 januari verscheen het 
eerste nummer van Oe Pers, de 
nieuwe gratis krant. Op de 
voorpagina stond een bericht 
over frauduleuze handelingen 
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Politiek in Prent 

De Inktspotprijs, voor de beste politieke cartoon van 2006, 
ging dit jaar naar 'WilLem' (Bernhard Willem Holtrop) voor 
een tekening over de bouw van de afscheidingsmuur op de 
Westelijke Jordaanoever. De cartoon, inclusief expositie van 
andere politieke prenten, hangt nog tot 12 maart 2007 in de 
Centrale Bibliotheek van Den Haag en gaat daarna tot 29 april 
naar het Persmuseum in Amsterdam. Over de volgende locaties 
is nog niets definitiefs bekend. Kijk voor meer informatie op 
de website van de stichting pers & prent. 

van het Leger des Heils - met 
dank aan de SP-Zwolle. Volgens 
onderzoek van de SP-Zwolle 
maken de Zwolse Heilsoldaten 
misbruik van dak- en thuis
lozen door minstens honderd 
euro per maand te veel in 
rekening te brengen op hun 
uitkering voor 'huisvesting'. 
Het Leger laat hen bovendien 
betalen voor (psychische) zorg 
die ze niet krijgen. De 'praktij
ken' blijken zich niet tot Zwolle 
te beperken. Ook het Rotter
damse Leger kleedt uitkeringen 
van daklozen uit, om de eigen 

kas te spekken. De SP
Rotterdam is eveneens in 
actie gekomen. 

IKEA: niks veranderd 
Dik zes jaar geleden, op 
zaterdag 5 juni 1999 om 
precies te zijn, overhandigde 
Harry van Bommel de 
50.000ste protestkaart tegen 
kinderarbeid aan de toenmalige 
directeur van IKEA-Nederland. 
Die beloofde plechtig géén 
kinderen meer te zullen 
inzetten. Mooi! Maar het 
bedrijf blijkt ándere methoden 

SP-vreugde 

Vanwege de duizenden nieuwe 
leden worden er overal feestjes 
gevierd. Uit Terneuzen (het is 
maar een voorbeeld) kregen we 
het bericht dat daar het twee
honderdste lid in de bloemen 
is gezet, tevens het tiende lid 
van ROOD. Op dit moment zijn 
er (officieel) vier nieuwe af
delingen in oprichting: Baarn, 
Soest, Etten-Leur en Helle
voetssluis. Maar in veel meer 
plaatsen wordt gewerkt aan de 

gevonden te hebben om de 
Ektorp-bank of de Poäng-stoel 
lekker goedkoop te houden. 
Vanwege belastingtrucs (via de 
beruchte Antillen-route) en 
omdat IKEA arbeiders in 
Bangladesh 72 uur per week 
voor zo ongeveer nop laat 
werken (vakbondslid zijn is 
verboden), is het 'woonpara
dijs' bij de laatste drie geëi n
digd in de verkiezing van de 
Public Eye Global Award 2007. 
De prijs wordt jaarlijks uitge
reikt aan bedrijven die zeer 
slecht scoren op het gebied 
van maatschappelijk verant
woord ondernemen. 

Onderwijsleed 
Grammatica schijnt flauwekul 
te zijn en op wat optellen en 
aftrekken na blijkt leren 
rekenen ook onzin; het 
onderwijs is dezer dagen weer 
goed voor het ene na het 
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oprichting van een afdeling, 
zoals in Lansingerland (Bleis
wijk, Bergschenhoek en Berkel 
en Rodenrijs). Twee afdelingen 
kregen de 'goedgekeurd-sta
tus': Noordoostpolder en 
IJsselstein. Daar ging de afde
ling de straat op om beschuit 
met muisjes uit te delen. 
IJsselstein telt ruim honderd 
leden en Noordoostpolder 
verwacht binnenkort het 
honderdste lid. 

andere onheilsbericht. De 
Tribune weet er ook nog een, 
want uit onderzoek blijkt dat 
bijna de helft van de basis
scholen les geeft uit boeken 
van elf tot meer dan achttien 
jaar oud! Nathalie de Rooij 
vindt het typerend. Want 
scholen krijgen wel geld voor 
goed lesmateriaal maar ze 
besteden het kennelijk liever 
aan andere zaken. 
Ze wil dat de minister op
treedt; het is niet de eerste 
keer dat wordt geconstateerd 
dat er met volstrekt achter
haald lesmateriaaL. wordt 
gewerkt: "Kinderen leren over 
landen die niet meer bestaan 
of leren spellen op basis van 
achterhaalde regels. Dat is 
toch beneden de waardigheid 
van een rijk land als Nederland 
dat bovendien de pretentie 
heeft een kenniseconomie 
te zijn?" 
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INTERVIEW 

Nico Heijmans 
IIAls ik het ene moment roep dat het al
lemaal zakkenvullers zijn, en het volgende 
moment kom ik met een vriendelijke motie 
- nou, dan is de neiging om die te steunen 
niet zo érg groot" 

TEKST ELMA VERHEY FOTO'S KAREN VELDKAMP 

Met twintig jaar in de gemeenteraad, twaalf jaar in de 
Provindale Staten van Brabant en de nodige jaren ver- . 
antwoordelijkheid voor het scholingsprogramma, mag 
Nico Heijmans een 'ervaren' SP'er worden genoemd. Een 
gesprek over het verschil tussen vroeger en nu, over het 
belang van de Staten en over zijn motivatie. "Ik heb me 
echt weleens zorgen gemaakt over opvolgers. Maar de 
tijden zijn écht veranderd." 

"Welkom in de grote stad Rosmalen," zegt 
Nico Heijmans bijna verontschuldigend als 
hij me van het station haalt. Vanwege zijn 
dik dertig jaar lange activiteiten voor de 
SP in de regio Den Bosch, is hij altijd in 
zijn geboorteplaats blijven wonen. Sinds 
een aantal jaren woont hij zelfs weer in 
zijn ouderlijke huis: een afgelegen boer
derijtje buiten de dorpskern. Een woest 
blaffende hond maakt duidelijk dat bezoek 
hier slechts wordt toegelaten als de baas 
toestemming geeft. "Zo'n waakhond heb 
je hier echt nodig," zegt Heijmans als hij 
Sitah in diens 'buitenverblijf stopt. 
Na de dood van zijn vader is hij, omdat 
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zijn moeder niet alleen kon blijven, bij 
haar ingetrokken. Maar zijn moeder heeft 
zijn vader maar kort overleefd. In het 
voorhuis woont tegenwoordig zijn zoon 
en in het achterhuis woont Heijmans zelf, 
met partner Cecile Visscher, SP-fractie
voorzitter van Den Bosch. "Als je samen 
zo hard voor SP in de weer bent, wil er 
weleens een vonkje overspringen." 

Politiek is je met de paplepel 
ingegoten? 
"Welnee, mijn ouders waren brave KVP'ers! 
Als zo veel van mijn generatiegenoten 
raakte ik politiek bewust door de studen-

ten- en scholierenacties van eind jaren 
zestig en door de protesten tegen de oor
log in Vietnam. Wat me voor de SP won, 
was een voorlichtingsavond, georganiseerd 
door de afdeling Oss over de apartheid in 
Zuid-Afrika. Ik ben vrijwel onmiddellijk lid 
geworden. Beter gezegd, ik werd 'massalid'. 
Dan betaalde je twee gulden vijftig per 
maand en je kreeg elke maand een zegel. 
Wat daar de bedoeling van was, moet je 
me trouwens niet vragen. Maar vijf jaar 
later, in 1978 werd ik écht lid, 'kaderlid' 
zoals dat heette." Inmiddels had Heij
mans dan ook een fikse 'leerschool' achter 
de rug. "Van alles heb ik gedaan. Ik heb 
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slachtafval opgehaald, ik was suppoost 
bij het Brabants Museum, werkte in de 
elektrotechniek, bij een verffabriek; je 
kan het zo gek niet verzinnen. Soms voor 
langere tijd, een jaar of zo, maar altijd via 
uitzendbureaus." 

Geen spijt dat je niet bent 
gaan studeren? 
"Nee, ik heb in de avonduren wel een tijd
je mo-Engels gestudeerd. Maar ik bracht 
de discipline niet op. Ach, ik deed zoveel 
ervaring op die ik veel belangrijker vond! 
Bij de conservenfabriek waar ik een tijdje 
zat, werkten alleen maar gastarbeiders. 

Ze woonden in barakken met stapelbed
den, werkten tien dagen twaalf uur achter 
elkaar en daarna één dag vrij. En dan gin
gen ze zeker een cursus Nederlands doen! 
Dat waren omstandigheden, ongelofelijk! 
Mensen die roepen dat het onbegrijpelijk 
is dat de oudere generatie migranten zo 
slecht 'ingeburgerd' is, daar kan ik me zó 
kwaad over maken." 

Politiek ging het - behalve in Oss -
die eerste jaren niet zo goed. 
"Nee, ik was actief in Den Bosch, maar 
daar zagen mensen ons als een obscuur 
links clubje. Dat de doorbraak in het vrij 

rijke Rosmalen kwam, lag helemaal niet zo 
voor de hand. Onze eerste zetel in 1986 
hadden we te danken aan een actie over 
de stookkosten van een aantal flats. 1100 
huurders kregen 2600 gulden aan stook
kosten terug die ze in zes, zeven jaar 
tijd te veel hadden betaald. In die jaren 
natuurlijk een gigantisch bedrag. Ik weet 
nog goed dat de fractievoorzitter van de 
PvdA naar me toekwam, een hand op mijn 
schouder legde en zei: 'Goh wat léûk, dat 
we nu toch ook klein links in de raad heb
ben: Acht jaar later haalden we vijf zetels 
en had de PvdA er van de vijf nog één 
over. Je begrijpt wat ik toen heb gezegd: 
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INTERVIEW 

'Wat léuk dat klein links behouden is 
voor de raad:" 

Sinds 1995 is Rosmalen samengevoegd 
met Den Bosch. Bij de laatste gemeente
raadsverkiezingen haalde de SP vijf zetels. 
Even veel als CDA, VVD en Groenlinks, 
die samen met de PvdA (acht zetels) 
het college vormen. De SP stond na één 
gesprek buiten. "Dat ging van: 'Als we het 
SP-programma moeten uitvoeren is Den 
Bosch binnenkort failliet: En met de SP in 
het college is de middenstand natuurlijk 
niet blij ... " Maar samenwerking met PvdA 
en Groenlinks op concrete punten lukt 
wél, ook omdat er tegenwoordig tenmin
ste te práten valt. "Dat is natuurlijk toch 
het grote verschil met vroeger. Toen ik in 
1986 in mijn eentje in de raad kwam, werd 
ik echt als de gemeenschappelijke vijand 
gezien. Niemand die een woord met me 
wisselde. Wij doorbraken natuurlijk de po
litieke cultuur. Veel werd destijds na afloop 
van de raadsvergadering geregeld, als het 
bier en de hapjes klaarstonden. Wij hebben 
ons daar altijd tegen verzet." 

Een gesprek bij een biertje kan toch 
geen kwaad? 
"Nee, en wij gaan heus weleens naar een 
receptie. Maar er heerste een cultuur van: 
we gaan vergaderen en daarna zeggen we 
wat we écht vinden. Vooral in de Staten 
gebeurt het nog steeds dat CDA'ers na 
afloop naar je toe komen met: 'Hartstikke 
goed voorstel, eigenlijk ben ik het wel 
met jullie eens: Terwijl de woordvoerder 
je in de vergadering heeft staan afbran
den. En dan twee maanden later zélf met 

het voorstel komen. Bij ons voorstel voor 
gratis openbaar vervoer is het letterlijk zo 
gegaan." 

Steun aan de SP kan niet? 
"Bij zo'n belangrijk punt als gratis open
baar vervoer? Dan overheerst toch echt 
het idee: 'Als wij daarover nu ook al gaan 
instemmen met de SP ... Dat gaat te ver!' 
Natuurlijk is dat zuur en ik weet dat de 
PvdA (zij steunden het voorstel - red) 
ontzettend kwaad was. Maar het gaat mij 
om het resultaat. Dus na die opmerking 
van het CDA heb ik onmiddellijk een brief 
aan de voorzitter geschreven om het punt 
gratis openbaar vervoer op de agenda te 
zetten. Ach, wij hebben er jaren aan ge
trokken, acties gevoerd en noem maar op. 
Dus we kunnen mensen écht wel duidelijk 
maken dat gratis openbaar vervoer er 
zonder de SP nooit gekomen zou zijn. Maar 
af en toe is het wel slikken. Neem ons ini
tiatiefvoorstel voor de gratis toegankelijk
heid van Nationaal Monument Kamp Vught. 
Wij hoorden dat daar entree geheven zou 
gaan worden. Belachelijk natuurlijk; er is 
geen enkel nationaal monument waarvoor 
betaald moet worden en met 450.000 euro 
kon dat tien jaar lang worden voorkomen. 
We hebben het voor elkaar gekregen, 
maar dan moet je wel 'wheelen en dealen'. 
Het CDA wilde dat het een gezamenlijk 
voorstel werd. Dat vond de PvdA ook, 
maar er moest voorkomen worden dat het 
CDA ermee zou weglopen. Dus moest de 
SP het voorstel in de Staten verdedigen. 
Uiteindelijk is het zo gegaan, en iedereen 
was natuurlijk hartstikke vóór. Maar als je 
niet bereid bent dat spel te spelen, bereik 
je niks. Al veertig jaar regeert het CDA, 
samen met PvdA en VVD, de provincie 
Brabant. Maar het CDA is met 30 van de 79 
zetels oppermachtig. Willen ze een beetje 
naar links, dan nemen ze de PvdA mee 
en stemt de VVD tegen, en willen ze een 
beetje naar rechts, dan kiezen ze voor de 
VVD en ligt de PvdA dwars." 

Is dat waarom de SP nooit ál te veel 
aandacht aan de Statenverkiezingen 
heeft geschonken? Marijnissen 
schrijft ergens dat ie de Staten ver
schrikkelijk vond. 
"Veel energie heeft ie er niet in gestoken 
en ik kan me dat goed voorstellen. Vaak 
gáát het ook nergens over, terwijl je toch 

die punten eruit moet zien te halen die 
wél ergens over gaan, zoals jeugdzorg, 
openbaar vervoer of ruimtelijke ordening. 
Maar Marijnissen zat daar in z'n eentje. 
Nou, dan valt er niet veel te halen. Toen 
ik twaalf jaar geleden in de Staten begon, 
hadden we drie zetels, toen vier en nu 
zes. Pas de laatste vier jaar merk ik dat we 
ertoe doen. In de jaren daarvoor ging de 
rest bij wijze van spreken koffie drinken als 
de SP het woord voerde. Ach, die folklore! 
Maar nu zijn we de grootste oppositiepar
tij. We slagen erin zaken op de agenda te 
zetten en we spelen een heel serieuze rol." 

Maar de Staten gaan niet over sociale 
zekerheid of inkomens, terwijl dat 
speerpunten van de SP zijn. 
"Het is ónze plicht de grenzen van het mo
gelijk te zoeken. Ik zeg altijd: de Staten 
gaan waarover ze wH gaan. Wij financieren 
geen ambulancediensten. Maar als je con
stateert dat die in bepaalde gebieden een 
aanrijtijd hebben van 25 minuten of een 
half uur, dan moet je als provincie zeggen: 
oké, dan gaan wij dat financieren, want 
het gaat om mensenlevens. Daarin heeft 
de Staten me ook gesteund. De provincie 
betaalt en we zien wel of we het van het 
Rijk terugkrijgen." 

Heeft de provincie geld? 
"Hartstikke veel geld. Brabant is voor 30 
procent eigenaar van nutsbedrijf 
Essent (elektriciteit en aardgas - red). Aan 
dividend ontvangt de provincie 80 tot 100 
miUoen extra per jaar - op een begroting 
van 700 miUoen. We krijgen ook nog eens 
tientallen miljoenen extra aan motorrijtui
genbelasting, omdat er zoveelleasebedrij
ven in Brabant zitten. Laatst was er alweer 
een meevaller van 8,5 miUoen. Vroeg een 
journalist aan de gedeputeerde: wat gaan 
jullie met dat extra geld doen? Nou daar 
ging ie eens over nadenken, misschien iets 
van infractructuur ofzo ... " 

Waarom was het dan zo moeilijk om 
gratis openbaar vervoer voor elkaar 
te krijgen? 
"Het hele openbaar vervoer werd gezien 
als iets voor losers: 'Laten we dat maar af
schrijven. Hier en daar houden we nog wel 
een lijntje en nog wat van die busjes met 
vrijwilligers voor een paar ouwe mensen, 
maar verder is het kansloos: Maar sinds 
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elke Nederlandse politicus wel een keertje 
in Hasselt is gaan kijken, zijn de ogen ge
opend. Zeker toen men in heel Vlaanderen 
met gratis busvervoer begon. Het aantal 
file-kilometers in Vlaanderen stabiliseert. 
Dat is al heel wat, want in Nederland 
groeit het nog steeds. En natuurlijk: frappé 
toujours! We zijn blijven volhouden. De 
PvdA was de eerste die we meekregen, ook 
door druk van lokale bestuurders. De grote 
steden in Brabant zoals Tilburg, Eindho
ven, Breda en Den Bosch slibben dicht." 

De Staten van Brabant is een succes
verhaal, maar niet overal gaat het 
even goed. 
"Dat heeft met de geschiedenis van de 
SP te maken. Nergens anders hebben we 
zoveel ervaren mensen als in Brabant. 
Vergeet ook niet: we zitten hier al twintig 
jaar in de Staten. Vertrouwen opbouwen 
vergt tijd. Neem de privatisering van 
Essent. Niet doen, zeiden wij. Daar werd 
om gelachen, maar inmiddels is zelfs de 
VVD tegen de privatisering van Essent. 
Over de jeugdzorg hebben we moord en 
brand geschreeuwd. Het aantal opvanghui
zen werd bewust afgebouwd omdat men 
ging inzetten op preventieve en ambulante 
zorg. Wij hebben gewaarschuwd dat het 
fout zou lopen, dat je eerst moet kijken 
wat de effecten zijn van preventieve zorg. 
Bovendien kon je op je vingers uitrekenen 
dat door de grotere aandacht voor kinder
mishandeling, er meer opvang nodig was. 
Er is niet geluisterd, met het gevolg dat 
we nu enorme wachtlijsten hebben en dat 
kinderen, zonder dat ze crimineel zijn, in 
gevangenissen worden opgesloten omdat 
er nergens anders plaats is. Als je op zulke 
belangrijke punten gelijk blijkt te heb
ben, dan gaat men je tóch wat serieuzer 
nemen." 

Jullie zijn misschien ook op een andere 
manier gaan opereren? 
"Als ik het ene moment roep dat het al
lemaal zakkenvullers zijn, en het volgende 
moment kom ik met een vriendelijke motie 
- nou, dan is de neiging om die te steunen 
niet zo érg groot. Niet dat ik mijn kritiek 
op de salarissen of de snoepreizen inslik, 
maar het gaat in andere bewoordingen. Nu 
zeg ik: 'Het kan toch niet zo zijn dat de 
politiek vooral voor zichzelf goed zorgt: 
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de 

"Zo'n waakhond heb je hier wel nodig" 

positie waarin je verkeert. Toen wij met 
twee, drie mensen in de Staten zaten, 
konden we ook niet veel méér dan zaken 
aan de kaak stellen. Op het moment dat 
je groter wordt, moet je ook gaan denken: 
wat zijn onze mogelijkheden? Nou, die zijn 
er dus. En dat maakt het Statenwerk voor 
mij steeds leuker." 

De SP heeft op dit moment zes zetels in 
de Staten van Brabant. Als de partij in 
Brabant een even hoog percentage haalt 
als tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, 
zou ze op elf zetels uitkomen (het aantal 
zetels in de Staten gaat terug van 79 
naar 55). Deelname aan het college van 
Gedeputeerde Staten is dan ook niet uitge
sloten. Maar Heijmans houdt zijn hart vast 
of de PvdA, onder druk van het CDA, niet 
tóch voor de VVD zal kiezen in plaats van 
de SP. "Vergis je niet: gedeputeerde-zijn 
is een fantastisch baantje en de PvdA
Brabant is een echte bestuurders partij. Je 
hebt status, een auto met chauffeur, en 
je verdient zelfs méér dan een Kamerlid." 
Toen de gedeputeerden van Brabant, Jan 
Boelhouwer (PvdA) en Willibrord van Beek 
(VVD), overstapten naar de Tweede Kamer, 
kregen ze naast hun salaris als Kamerlid 
zelfs 500 euro per maand 'wachtgeld'! Ook 
menig burgemeester die stopt als Sta-
ten lid, ontvangt - naast het burgemees
tersalaris - nog altijd 'wachtgeld'. Onder 
druk van de SP is de regeling met ingang 
van 1 januari 2007 afgeschaft. Maar het 
zal nog wél gelden voor de Statenleden 
die op 7 maart vertrekken - en dat zijn er 

nogal wat, ook omdat het aantal zetels fiks 
vermindert. "Dat bedoel ik dus als ik zeg 
dat de Staten verdomd goed voor zichzelf 
zorgen!" 

En toch heb je zin in weer vier jaar? 
"Ja, maar dat komt ook doordat we zoveel 
nieuwe, enthousiaste en goeie mensen 
hebben. In de jaren tachtig en negentig, 
toen iedereen achter het ikke-ikke-ikke 
aanholde, heb ik me echt weleens zorgen 
gemaakt over opvolgers. Maar de tijden 
zijn écht veranderd. De jonge generatie, en 
trouwens alle nieuwe leden, worden juist 
gemotiveerd door het kille en het zakelijke 
van deze samenleving. En trouwens, daar 
komt volgens mij het succes van de SP 
vandaan." 

Ik hoor ook weleens gemor dat de inzet 
vroeger groter was. 
"De opofferingsgezindheid wás echt heel 
groot. Maar de gemiddelde SP'er was 
toen 22, 23 jaar, niet getrouwd en had 
geen kinderen. Daarbij was het politiek 
bewustzijn in die jaren enorm. Alles zou 
anders worden; mijn hele generatie ging 
daarvan uit. Wij SP'ers waren er zeker van 
dat de revolutie over een jaartje of twee 
zou uitbreken, dus zo lang hield je al die 
inspanningen wel vol. Nou, het heeft wel 
ietsjes langer geduurd!" zegt hij schate
rend van het lachen. 

De revolutie is dus toch gekomen? 
"Zo heb ik de verkiezingsavond van 
22 november wel een beetje ervaren." • 
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GeLderLand 
"Of de provincie 
Gelderland het goed 
doet? Nou, je ziet dat 
steeds meer punten waar 
de SP al jaren op hamert, 
worden overgenomen. Zo wordt er nu 
eindelijk werk gemaakt van meer goedkope 
huurwoningen. En de provincie geeft geld 
voor het opknappen van oude wijken, het 
bestrijden van schooluitval en daklozenop
vang. Een goede zaak!" 

Lijsttrekker 
Agnes Lewe (54) 

Hoofdstad: 
Arnhem 

Aantal inwoners: 
1.970.000 

Aantal SP-leden: 
6096 

Huidig aantal 
SP-zetels: 3 

Zuid-Holland 
"Er gaat veel mis in Zuid-
Holland. Neem de talrijke 
incidenten in de industrie 
in het Rijnmondgebied, 
de afname van de voor-
zieningen op het platteland en de achter-
uitgang van het openbaar vervoer. Veel 
mensen maken zich zorgen om de kwaliteit 
van hun leefomgeving. De provincie doet 
er nauwelijks wat aan. Zo verliest de bur-
ger het vertrouwen." 

Lijsttrekker: 
Bart Vermeulen (27) 

Hoofdstad: Den Haag 

Aantal inwoners: 
3.450.000 

Aantal SP-leden: 
8737 

Huidig aantal 
SP-zetels: 4 
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Utrecht 
"Echt potten breken kon
den we de afgelopen vier 
jaar niet. Vaak waren we 
de enige oppositiepartij. 
Met een grotere fractie 
kunnen we straks wél een stempel drukken 
op het beleid. Dus: sociale woningbouw 
stimuleren, het openbaar vervoer verbete
ren in plaats van verslechteren en stoppen 
met weilanden veranderen in volstrekt 
onnodige industrieterreinen." 

Lijsttrekker 
Ton Witteman (50) 

Hoofdstad: 
Utrecht 

Aantal inwoners: 
1.160.000 

Aantal SP-leden: 
2804 

Huidig aantal 
SP-zetels: 3 

Groningen 
"Groningen moet een rui-
me en groene provincie 
blijven waar je nog van 
A naar B kunt komen met 
het openbaar vervoer. Op 
22 november werd de SP de tweede partij 
van Groningen. We kunnen nu dus echt 
voor een serieuze omslag gaan zorgen." 

Lijsttrekker: 
Kees Swagerman (50) 

Hoofdstad: Groningen 

Aantal inwoners: 
574.000 

Aantal SP-leden: 
2753 

Huidig aantal 
SP-zetels: 3 

FOTO'S KAREN VELDKAMP 

Drenthe 
"In 2006 nam de SP af
scheid van het predikaat 
'klein links'. 2007 wordt 
het jaar van de defini
tieve doorbraak in onze 
provincie. De SP is klaar voor Drenthe. Niet 
alleen vanwege onze verwachte entree in 
de Staten op 7 maart, maar ook vanwege 
de groei van het aantal leden, afdelingen 
en raadsfracties. De partij is steeds beter 
in Drenthe geworteld." 

Lijsttrekker 
Philip Oosterlaak (48) 

Hoofdstad: 
Assen 

Aantal inwoners: 
483.000 

Aantal SP-leden: 
1157 

Huidig aantal 
SP-zetels: 0 

Limburg 
"Ons verkiezingspro-
gramma heet 'Een beter 
Limburg'. We hebben 
daar de afgelopen vier 
jaar al het nodige aan 
bijgedragen. Dankzij ons worden bijvoor-
beeld de wachtlijsten in de jeugdzorg extra 
aangepakt. Bovendien is gratis openbaar 
vervoer een stap dichterbij gekomen en 
staat de biologische landbouw definitief 
op de agenda." 

Lijsttrekker: 
Felix van Ballegooij (26) 

Hoofdstad: 
Maastricht 

Aantal inwoners: 
1.140.000 

Aantal SP-leden: 
4653 

Huidig aantal 
SP-zetels: 4 
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Flevoland 
"Je ziet al jaren dat de 
maatschappij verhardt, 
dat sociale structuren 
wegvallen. Dat wil ik te
gengaan. Hoe? Door con
tact met mensen te hebben, de straat op 
te gaan. De provincie moet meer naar de 
mensen luisteren. Dat kan door bindende 
referenda te houden, bijvoorbeeld over de 
groei van Lelystad Airport." 

Lijsttrekker: 
Herbert van Ravenzwaai (50) 

Hoofdstad: 
Lelystad 

Aantal inwoners: 
370.000 

Aantal SP-leden: 
858 

Huidig aantal 
SP-zetels: 2 

Overijssel 
"In Overijssel kiezen de 
huidige collegepartijen 
voor meer macht aan de 
markt en geven zo de 
regie over Essent en het 
openbaar vervoer uit handen. Dat gaat ten 
koste van de burger. Ook op tal van andere 
terreinen heeft de SP na jaren stevig op
positievoeren sterke en socialere alterna
tieven. Overijssel kan beter, menselijker 
en socialer." 

Lijsttre kker: 
Düzgün Yildirim (43) 

Hoofdstad: 
Zwolle 

Aantal inwoners: 
1.100.000 

Aantal SP-leden: 
2739 

Huidig aantal 
SP-zetels: 3 

Friesland 
"De SP heeft oog voor 
de lokale en provinci
ale identiteit. De Fryske 
taal en cultuur hoort bij 
de inwoners van deze 
provincie. Provinciale Staten moet de baas 
zijn over het Frysk in het onderwijs, niet 
Den Haag. Verder moeten we proberen het 
Friese landschap te behouden." 

Lijsttrekker: 
Ad van de Kolk (49) 

Hoofdstad: 
Leeuwarden 

Aantal inwoners: 
643.000 

Aantal SP-leden: 
1879 

Huidig aantal 
SP-zetels: 2 

Zeeland 
"In Zeeland is het uiter
mate belangrijk dat we 
steeds een zorgvuldige 
afweging maken 
tussen voldoende werk
gelegenheid en behoud van het landschap. 
Zo heb ik grote aarzelingen over de Wes
terschelde Container Terminal. Of het veel 
extra werk oplevert is nog maar de vraag 
en je kunt de havenactiviteiten ook zónder 
containerterminal uitbreiden." 

Lijsttrekker: 
Lia Lievaart (65) 

Hoofdstad: 
Middelburg 

Aantal inwoners: 
380.000 

Aantal SP-leden: 
918 

Huidlg aantal 
SP-zetels: 2 

PROVINCIALE STATEN 2007 

Noord-Brabant 
"Wat wij in vier jaar 
allemaal op touw gezet 
hebben? Gratis stads
en streekvervoer op 
de agenda gezet, een 
klachtenactie over Essent georganiseerd, 
een meldweek over de Jeugdzorg gehouden 
en nog veel meer. Wat we aankaartten? De 
vette wachtgeldregeling voor Statenleden, 
het betaald bijklussen door de CdK, onno
dige en dure reisjes van Statenleden." 

Lijsttrekker: 
Nico Heijmans (53) 

Hoofdstad: 
Den Bosch 

Aantal inwoners: 
2.400.000 

Aantal SP-leden: 
9091 

Huidig aantal 
SP-zetels: 6 

Noord-Holland 
"De provincie gaat over 
veel dingen waar je dage
lijks mee te maken hebt. 
Maar het geld wordt nu 
vaak aan verkeerde din
gen besteed. Files worden langer, terwijl 
er steeds meer asfalt wordt aangelegd. 
Tegelijkertijd verdwijnen er buslijnen of 
worden routes omgegooid. Er klopt iets 
niet, en niet alleen bij dit onderwerp. De 
SP wil daar iets aan doen." 

Lijsttrekker: 
Dago Wellink (57) 

Hoofdstad: 
Haarlem 

Aantal inwoners: 
2.500.000 

Aantal SP-leden: 
8010 

Huidig aantal 
SP-zetels: 5 
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TEKST ROB JANSSEN 

Wat doet de SP in de provincie? Hoe gaat het er aan toe en wat be
reiken de SP-Statenleden? Tribune-redacteur Rob Janssen zat vier 
jaar in de Provinciale Staten van Limburg en blikt terug op euforie, 
teleursteLLing, verbazing en groeiende invloed. 

Mijn buurman in de Statenzaal heet Carl 
Smeets. Hij is van het CDA. Breed lachend 
en met een stevige handdruk begroet hij 
mij. Dat doet Carl altijd zo: handen schud
den voor elke Statenvergadering. Bijna alle 
CDA'ers doen dat. Ik vind dat een beetje 
raar, want voor mij hoeft het allemaal niet 
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zo amicaal. Maar aan de andere kant: scha- Ik schrik me rot als enkele dagen na mijn 
kers geven elkaar vóór de eerste zet ook installatie de eerste enveloppen van de 
een hand. Ik moet er maar aan wennen. provincie binnen komen. Soms zijn ze wel 

tien centimeter dik. Rapporten, evaluaties, 
Ik moet wel aan meer dingen wennen. Im- nota's, verslagen, voorstellen, notulen. De 
mers: als ik in 2003 in de Provinciale Staten postbode moet zo wel een hekel aan me 
van Limburg kom, ben ik een groentje. krijgen. Ook nieuw voor mij is het feit, dat 
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Rob Janssen in zijn woonplaats Ottersum 

ik al snel op straat soms door wildvreemden 
aangesproken wordt: "Hé, jij was gisteren 
op de Limburgse tv!" En waar ik blijkbaar 
ook maar aan moet wennen, is dat in 
Limburg een coalitie van CDA, PvdA en WD 
gevormd wordt. Samen hebben zij 51 van 
de 63 zetels. Wij - Leny Eijssen, Felix van 
Ballegooij, Edwin Bus en ik - zijn met z'n 
vieren. Weliswaar de grootste oppositiefrac
tie, maar de overmacht is enorm. En dat 
went eigenlijk nooit. 

Zo saai en abstract hoeft de provincie 
helemaal niet te zijn 

Veel tijd voor bezinning is er niet. Al snel 
komen de perikelen rondom welzijnskoepel 
Symbiose op de Staten-agenda. Dit lood
zware dossier is een politiek mijnenveld. 

Door de stekker uit Symbiose te trekken, 
wil het kersverse college van Gedeputeerde 
Staten een streep onder het verleden zet
ten, vermoeden wij. Edwin, onze fractie
voorzitter, besluit om de 22-jarige Felix als 
zorgwoordvoerder meteen voor de leeuwen 
te gooien. Het blijkt een gouden greep. 
Felix doet het erg goed. Hij reduceert vuist
dikke rapporten tot de essentie, maakt het 
belang van provinciale zorg- en welzijnsta
ken goed duidelijk en noemt de kwestie 
een "leermoment voor de toekomst". Vriend 
en vijand zijn aangenaam verrast door zijn 
sterke debuut. Zo saai en abstract hoeft de 
provinciale politiek dus helemaal niet te 
zijn, denk ik. 
Zelf heb ik landbouw in mijn portefeuille. 
Ik maak afspraken met veehouders in 
Nederweert en milieuorganisaties in Roer-

REPORTAGE 

FOTO ROB VOSS 

mond. Ik raadpleeg SP' ers als Krista van 
Velzen, Remi Poppe, Ger Wouters en Paul 
Geurts. Praten over landbouw is praten over 
voedselveiligheid, dierenwelzijn, werkgele
genheid, landschapsbeheer en milieu. Zon
der uitzondering belangrijke onderwerpen. 
Mijn eerste serie schriftelijke vragen gaat 
de deur uit. En samen met de afdeling Horst 
aan de Maas voer ik actie tegen de komst 
van de Floriade naar Venlo. Deze miljoenen
verslindende land- en tuinbouwtentoonstel
ling zal volgens ons geen bijdrage leveren 
aan de 'duurzame structuurversterking' van 
de vele noodlijdende agrarische bedrijven 
in Noord- en Midden-Limburg. Met de (toen 
nog) blauwrode SP-jassen aan stellen we 
ons op bij de ingang van de veiling in Grub
benvorst, waar burgemeester Léon Frissen 
van Horst aan de Maas zich in een perscon-
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ferentie sterk maakt voor Venlo als Floriade
locatie in 2012. Ik kon toen nog niet weten 
dat ik Frissen nog vaak zou tegenkomen ... 
Intussen duiken er tekenen van enig 
cynisme op binnen onze fractie, als we ons 
eerste half jaar in de Staten evalueren. We 
staan weliswaar ons mannetje in debatten, 
bouwen onze netwerken op en doen van 
ons spreken, maar is dat genoeg? Zorgen 
we voor vuurwerk, zoals voormalige SP
Statenkanonnen als Fenna Verg eer, Peter 
van Zutphen en René Roovers dat deden? 
Of moeten we ook met eigen initiatieven 
en constructieve ideeën komen om onze 
stempel op het beleid te drukken? We zijn 
het eens dat alleen vanuit de loopgraven 
schieten op alles wat op ons af komt, op 
den duur geen zoden aan de dijk zet. We 
moeten waar mogelijk ánders gaan opere
ren ... 

"Laten we ons bezig houden met be
langrijkere dingen" 

2004 begint rumoerig. De gouverneur van 
Limburg, Berend-Jan van Voorst tot Voorst, 
houdt een opmerkelijke nieuwjaarsspeech. 
Volgens hem zouden provinciale politici 
zich te veel door hun "controlementaliteit" 
en door de media laten leiden. Statenleden 
moeten veel meer voorstellen zelf ontwik
kelen en aandragen, aldus de gouverneur. 
Fetix en ik wonen de speech bij en we zijn 
verrast. Immers: de woorden van Van Voorst 
tot Voorst sluiten aan bij wat wij zojuist 
in onze eigen fractie hebben besproken. 
Goede speech, oordelen wij. Maar andere 
partijen voelen zich tot onze verbazing 
geschoffeerd en pikken zijn kritiek niet: 
"Hoe durft 'ie!" De zaak escaleert en er 
komt een spoeddebat. We hebben de keus: 
óf deze CDA-gouverneur in een lastig parket 
brengen en wellicht ten val brengen, óf 
hem steunen in zijn kritiek. De laatste optie 
is niet zonder risico, want hoe zullen de 
reacties zijn als de SP ineens 'de grote baas' 
gaat verdedigen? Na rijp beraad kiezen we 
ervoor om het eerlijk te spelen. Tijdens het 
spoeddebat trekken vrijwel alle partijen 
fel van leer tegen Van Voorst tot Voorst. 
Ik ben de laatste spreker. Ik ga pontificaal 
voor de gouverneur liggen. "Hoe erg is het 
als de gouverneur iets roept wat misschien 
niet in ieders straatje past? Laten we juist 
blij zijn dat hij de nieuwjaarsreceptie deze 
keer heeft gebruikt om iets te zeggen wat 

wél ergens over gaat. En laten we ons bezig 
houden met belangrijkere dingen," houd ik 
de Staten voor. Het lijkt te werken. Met uit
zondering van GroenLinks gaan de andere 
partijen één voor één om. 

"Wat was er vroeger eigenlijk mis met 
het streekvervoer?" 

In november 2004 zit voor het eerst in mijn 
Statenperiode de publieke tribune bomvol. 
Op de agenda staat de omstreden gemeen
telijke herindeling van Midden-Limburg. Als 
kleine gemeenten worden 'opgeslokt' door 
de grote broer, in dit geval Roermond, dan 
gaat dat de inwoners van de 'kleintjes' aan 
het hart. En dus zijn ze in groten getale en 
gewapend met spandoeken naar Maastricht 
getogen. Gouverneur Van Voorst tot Voorst 
vindt die drukte maar niks. Ieder teken van 
emotie vanaf de tribune verbiedt hij streng. 
Ik vraag me af hoe je mensen warm kunt 
maken voor de provinciale politiek als je zó 
duidelijk laat merken dat je hun deelname 
niet op prijs stelt. "Zal wel de laatste keer 
zijn dat het hier zo druk is," mopper ik 
tegen buurman Carl. 
Maar ik vergis me. Maanden later, als de 
aanbesteding van het streekvervoer behan
deld wordt, zit de publieke tribune opnieuw 
vol. Ditmaal zijn het chauffeurs van 
busvervoerder Hermes. Ik herken er een 
aantal, want ik reis regelmatig op lijn 83 
(Venlo-Nijmegen). "Hé, jij hier?!" begroet ik 
een van hen. "Kan ik ook aan jou vragen," 
antwoordt hij gevat. We maken een praatje. 
Tijdens het debat denk ik aan de Hermes
chauffeurs die al op lijn 83 reden toen ik 
nog op de lagere school zat. Wat hebben ze 
sindsdien al niet zien veranderen? Vroeger 
heette hun bedrijf nog Zuidooster, geves
tigd in Gennep. Maar het moest allemaal 
anders. Zuidooster werd Hermes, busroutes 
veranderden, net als de diensten en werk
roosters van de chauffeurs. En nu ligt voor 
hen de volgende grote verandering in het 
verschiet. "Wat was er vroeger eigenlijk mis 
met het streekvervoer?" vraag ik me af. 

Inmiddels begint onze andere manier van 
opereren merkbaar te worden. Het ontwik
kelen van eigen voorstellen, ideeën en 
rapporten kost aanzienlijk meer tijd dan 
louter reageren op de plannen van het 
college. Maar het zorgt wel voor invloed op 
het beleid. Fetix weet een kwart miljoen 
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2005, Noord-Brabant: Statenlid Nico Heijmans in actie tegen 
de mega-beloning van de Essent-top 

FOTO ARCHIEF SP 

euro extra los te krijgen voor het oplossen 
van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Ook 
wordt op zijn initiatief een 'Jeugdzorgtwee
daagse' georganiseerd, waar hulpverleners, 
kinderen en ouders hun verhaal kwijt kun
nen. Edwin brengt gratis openbaar vervoer 
in limburg stukje bij beetje dichterbij. En 
Leny werkt een voorstel uit om de winsten 
van energiebedrijf Essent anders te bestem
men. Ikzelf presenteer een Vijfpuntenplan 
ter stimulering van de biologische land
bouw in limburg. Tot mijn grote teleurstel
ling en woede krijgt het plan door toedoen 
van CDA en VVD geen meerderheid. Maar 
landbouwgedeputeerde Ger Driessen laat 
doorschemeren dat hij de bio-landbouw ze
ker niet wil verwaarlozen. Binnen een paar 
weken reageert hij op ons Vijfpuntenplan 
met een hoopgevende notitie. We kunnen 
dus verder met de bio-landbouw. Dat doet 
me goed. 

Bomenkap voor AWACS-basis: niks 
aan de hand? 

1 juli 2005. We krijgen een nieuwe gou
verneur. Er is lang gespeculeerd over wie 
het zou worden. CDA-gedeputeerde Martin 
Eurlings is populair en lijkt de grootste 

kanshebber. Maar het loopt anders. Tot 
veler verrassing wordt het Léon Frissen. 
Juist, die van Horst en de Floriade. Zijn 
installatie is een theater van jewelste. Als 
hij op het provinciehuis arriveert, wordt hij 
verwelkomd door een kleurrijk uitgedost 
bataljon schutterij en harmonie. Honderden 
belangrijke en zichzelf belangrijk achtende 
limburgers staan klaar om hem de hand te 
schudden. Ik vraag me af of Frissen het zelf 
allemaal wel zo leuk vindt. Hij lijkt me meer 
een doener, een 'geen-geouwehoer-figuur'. 
"Dames en heren, wij zetten de horloges 
gelijk, wij steken de handen uit de mouwen 
en gaan aan de slag," zegt hij. We zullen 
zien. 
Makkelijk heeft hij het niet tijdens een door 
Edwin aangezwengeld interpellatiedebat 
over de bomenkap in de bossen bij Schin
veld. De nabijgelegen AWACS-vliegbasis in 
het Duitse Geilenkirchen zou daarmee ge
baat zijn en de provincie heeft de kap goed
gekeurd tegen de wil van de Schinveldse 
gemeenteraad in. Onacceptabel, vinden wij. 
Niks aan de hand, vindt de meerderheid ... 
En zo draait de Staten-carrousel door. Sta
ten- en commissievergaderingen, afspraken 
'in het veld,' werkbezoeken, acties, schrif
telijke vragen, mondelinge vragen, fractie-
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vergaderingen, opinie-artikelen, forumde
batten, radio- en tv-optredens, consultaties 
her en der. En dan heb je ook nog de SP zelf 
die niet stil zit. Regioconferenties, discus
sie- en informatie-avonden, scholingen. 
De raadsverkiezingen van 2006 zijn een 
groot succes, ook in limburg. Drie van de 
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vier Umburgse Statenleden komen in de 
gemeenteraad terecht: Leny in Maastricht, 
Edwin in Heerlen en Felix in Roermond. De 
mega-overwinning van 22 november komt 
er nog eens bovenop. Het is fantastisch. 
We zijn de derde partij van Nederland. De 
enorme lokale en landelijke groei van de 
partij stemt me euforisch, maar zet me 
tegelijkertijd aan het denken: hoe gaan 
we verder in de provincie? Paul Lempens, 
drijvende kracht achter de Umburgse SP, 
gaat geheel onverwacht als Kamerlid naar 
Den Haag. En waar leggen Felix, Lenyen 
Edwin hun prioriteiten: in de provincie of 
in de gemeenteraad? Ze stellen me gerust: 
alle drie willen ze zich kandideren voor nog 
vier jaar in de Staten. Felix is bereid om de 
lijst te trekken, ondanks zijn taak als SP
fractievoorzitter in Roermond. Dát moeten 
we hebben. Edwin is onze nummer twee; ik 
kom op plaats drie terecht. 

7 maart is een belangrijk ijkpunt voor 
de komende regering én voor de SP 

Januari 2007. Een regering van CDA, 
ChristenUnie en PvdA lijkt het - teleurstel
lende - resultaat van 22 november te zullen 
worden. Tegelijkertijd komt 7 maart snel 
dichterbij. Ik realiseer me dat de Staten
verkiezingen een belangrijk eerste ijkpunt 
kunnen worden voor de ontwikkelingen 
in Den Haag. Niet alleen voor de komende 
coalitie, maar ook voor de SP. Een tegen
vallend resultaat bij de provinciale ver
kiezingen zou koren op de molen zijn van 
criticasters, die beweren dat 22 november 
een bedrijfsongeval was. Bovendien zou 

dan een uitbreiding van de SP-senaatsfrac
tie geblokkeerd worden, want de leden van 
de Eerste Kamer worden gekozen door de 
Statenleden. Kortom: er staat heel wat op 
het spel. Met de slogan "Nu Zeker SP" is 
niks te veel gezegd. 

Intussen begint mijn agenda aardig vol 
te raken. Een campagne-vergadering, een 
bijeenkomst met de bovenste zes van onze 
kandidatenlijst, een regio-overleg. Ik word 
gebeld door Luuk Peters van de Umburgse 
Land- en Tuinbouwbond. Of ik namens de 
SP wil meedoen aan twee LLTB-verkiezings
debatten over landbouw. Natuurlijk wil ik 
dat. Verder komen er verzoekjes binnen van 
lokale en regionale media en van organisa
ties. Venray, Roermond, Maastricht, Venlo 
en Sittard zijn de plaatsen die ik in ander
halve week moet aandoen. Dat alles onder 
het motto "Een beter Umburg," de titel van 
ons verkiezingsprogramma. 

"Dä gelul van den gouverneur 
en al die gedupeerden" 

Vrijdagavond zit ik in een café in Ottersum. 
Er wordt gebiljart en gedart. Ik zit aan de 
bar met een plaatsgenoot. "Ik heb hiUemaol 
niks mit die provincie ... Da gelul van den 
gouverneur en al die gedupeerden," zegt 
hij . "Gedeputeerden," corrigeer ik: "Je 
bent pas een gedupeerde als ik jouw pilsje 
opzuip." Hij barst in lachen uit. Gedurende 
de avond betoogt hij onder meer dat de re
constructie van de doorgaande weg richting 
Duitsland wat hem betreft wel anders had 
gekund, de beveiliging van de Maas wel érg 

lang duurt en dat de nieuwe busvervoerder 
Veolia er een bende van maakt. "Klopt," 
zeg ik, "en dat zijn nou toevallig allemaal 
zaken waar de provincie over gaat." Hij 
kijkt me aan en ik zie hem even nadenken. 
Dan steekt hij twee vingers op naar de kas
telein: "Duut hier nog twee pilsjes." • 

l 

] 

TE 

o 
E 

VI 

V 

H 
SI 

v. 
e: 
si 
T, 

v 
d 
e 
g 
h 
(: 
o 
B 
F 
V 
V 

VI 

r 

d 
i 



IN MEMORIAM 

IIWillen we naar de Dam, dan gáán we naar de Dam" 

In memoriam: Herman Bode 

TEKST ELMA VERHEY FOTO ARCHIEF SP 

Op 10 januari overleed Herman Bode, 81 jaar oud. 
Een generatie van vakbondsbestuurders die zélf van de 
werkvloer kwam, lijkt daarmee uitgestorven. Ook de SP 
verliest met hem een IRooie Reus'. 

Herman Bode ging in 1939 na de lagere 
school in Oldenzaal de fabriek in, waar zijn 
vader ook werkte. "Ik begon als poetser 
en moest, liggend op mijn rug, de touwen 
stofvrij houden waarop geweven werd." 
Toen zijn vader niet veel later op zijn 
vijftigste overleed, moest zijn moeder - als 
dank voor 38 jaar trouwe dienst van haar 
echtgenoot - zien rond te komen van zes 
gulden pensioen per week. Die achtergrond 
heeft Bode gevormd. Hij werd lid van de 
(katholieke) vakbeweging en kwam, 28 jaar 
oud, in dienst als bezoldigd bestuurder. 
Bode klom op in de gefuseerde vakcentrale 
FNV en werd in 1981 vicevoorzitter achter 
Wim Kok. En hoewel hij heel wat méér wist 
van sociale zekerheid en hoe het cao-spel 
werd gespeeld, gold hij voor de buitenwe
reld - tegenover de (gestudeerde) Kok - als 
de 'niet-intellectueel'. Maar iemand die wél 
in staat was de achterban te mobiliseren. 

"Als het mis was gegaan, was ik het 
haasje geweest" 

Echt beroemd werd hij door de woorden: 
"Willen we naar de Dam, dan gáán we naar 
de Dam." In maart 1980, vlak na heftige 
krakersrellen in de hoofdstad, was er 
een demonstratie van de FNV. En omdat 
Amsterdam tóch al 'in brand stond' (de 
beruchte Koninginnedag van april 1980 
moest nog komen), was een demonstratie 
van het FNV uit voorzorg verplaatst naar 
de RAl. Tot ongenoegen van de leden die 
zich weggemoffeld voelden. Demonstreren 
doe je toch niet op zo'n achterafplek? ! En 
dus ging Bode, begeleid door niet meer dan 

twee inderhaast opgetrommelde agenten, 
de honderden demonstranten vóór naar de 
Dam - dwars door de stad. Zonder wan
klank en zonder één schrammetje schade. 
"Maar je begrijpt wel," zei hij later, "dat ik 
het haasje was geweest als het mis zou zijn 
gegaan." 
Zo eigenzinnig en vol vertrouwen in zijn ei
gen 'instinct' was Bode. En zo bleef hij zijn 
leven lang. Tussen 1969 en 1976 was hij 
partijloos. Het CDA, als opvolger van de KVP 
waar hij jaren lid van was geweest, beviel 
hem niet. Pas in 1976 maakte hij een keuze 
voor de PvdA. Of hij die partij écht trouw 
bleef, is voer voor historici (waar blijft zijn 
biografie?). Zeker is dat hij jarenlang in 
de jury heeft gezeten van de door de SP 
ingestelde Rooie Reus-prijs. Hij schreef ook 
regelmatig mee aan de jaarlijkse Alterna
tieve Troonrede van de SP en benadrukte 
de gevaren van een Europa, dat rechten van 
arbeiders en solidariteit aan haar laars lapt. 
Daarmee stak hij zijn nek uit, want voor 
PvdA' ers of vakbondsmensen was het des
tijds beslist taboe om betrokken te zijn bij 
de SP. Maar wat anderen daarvan dachten, 
kon hem niet schelen. "Blijven vechten 
voor watje waard bent," zei hij in 1998 in 
de Tribune. Het was een gesprek waarin hij 
ongezouten kritiek leverde op de vakbe
weging die de loonmatiging - in eerste 
instantie bedoeld om de sociale zekerheid 
in stand te houden - had laten misbruiken. 
Hij weet het ook aan de ontwikkeling van 
de vakbeweging, die zich steeds meer tot 
alleen lonen beperkte en een maatschap
pijvisie had afgezworen. "Hoe meer de 
vakbeweging zich versmalt, des te meer zal 

ze overruled worden door de economische 
krachten. Des te meer zal ze daaraan ook 
moeten toegeven. Nu laat de bond zich al 
positief uit over bijvoorbeeld de flexibilise
ring van arbeid," aldus Bode profetisch in 
het Tribune-interview van 1998. 

"De no-claimregeling is de 
dwaasheid ten top" 

Jan Marijnissen heeft Herman Bode goed 
gekend. "Een warme, inspirerende man voor 
wie ik diepe bewondering had. We waren 
het vaak eens. Zijn maatschappijvisie sloot 
rechtstreeks aan op die van mij over het 
neo-kapitalisme." 
De dood van zijn vrouwen van een klein
kind heeft Bode diep geraakt. Daarom was 
hij de laatste jaren minder zichtbaar in het 
openbare leven. Maar natuurlijk was hij 
onmiddellijk bereid om in 2004 steun te 
verlenen aan de SP-actie tegen de invoering 
van de no-claimregeling, die zieken voor 
gezonden laat betalen (Bode: "De dwaas
heid ten top"). 
Nadat hij nieuw geluk vond bij een oud
collega van de vakbeweging, ook nog eens 
nazaat van de voorvechter zo niet oprichter 
van de sociale beweging in Nederland: Do
mela Nieuwenhuis, wenste iedereen in zijn 
omgeving hem een zo gelukkig mogelijke 
'oude dag' . Het heeft helaas maar een paar 
jaar mogen duren . • 



ANALYSE 

TEKST LUUK SENGERS FOTO'S STOCK.XCHNG 

Een nieuw regeerakkoord is in de maak. Dé gelegenheid voor Balkenende, 
Bos en Rouvoet om iets te doen aan het lot van tienduizenden arbeidsonge
schikten die werden herkeurd en ondanks ziekte of handicap laan het werk' 
zijn gestuurd. Ze raken hun uitkering kwijt of ze komen, net als veel ar
beidsongeschikten die onder de wet WIA vallen, in de bijstand. De Tribune 
zet de belangrijkste problemen met de herkeuringen en de WIA nog eens 

•• op een nj. 

Veel herkeurde WAO'ers snappen niet dat ze (gedeeltelijk) zijn 
goedgekeurd, terwijl ze zich te ziek voelen om te werken 
Van de arbeidsgehandicapten waarvan de uitkering is verlaagd of 
beëindigd, zegt de helft nog steeds niet te kunnen werken om ge
zondheidsredenen. Zij hebben het gevoel dat ze om ándere redenen 
dan hun verbeterde gezondheid aan het werk zijn gestuurd. En ze 
hebben gelijk. Een paar voorbeelden: 
- WAO'ers met een bum-out. whiplash of chronische vermoeidheid 
worden tegenwoordig twee keer door twee verschillende artsen 
gekeurd, omdat hun klachten niet makkelijk aanwijsbaar zijn. Het 
effect is - aldus het UWV zélf - dat de eerste keurende arts de nei
ging heeft strenger te oordelen dan vroeger omdat hij niet door zijn 

collega op de vingers wil worden getikt. 
- Een schoonmaakster die tien uur per week werkte, kan volgens 
het UWV ineens 'montagewerk' doen voor 36 uur. Dat ze wegens 
kleine kinderen niet beschikbaar is voor 36 uur, doet er niet (meer) 
toe. Ze krijgt geen WAO-uitkering meer. 
- Een internationaal vrachtwagenchauffeur die na een beroerte in 
de WAO terechtkwam, verliest na de herkeuring plots zijn uitkering 
door een rekentruc. Volgens het UWV is het verschil tussen zijn 
oude inkomen en het loon dat hij met zijn beperkingen nog kan 
verdienen, te klein voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het 
UWV blijkt zijn oude loon te hebben berekend op basis van een 
denkbeeldige werkweek van 38 uur. In werkelijkheid draaide de 
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chauffeur 63 uur. Over het 38-uurprincipe zijn inmiddels verschil
lende rechtszaken gevoerd, waarbij arbeidsongeschikten in het 
gelijk zijn gesteld. 
- Een vroedvrouw die haar oude werk niet meer kan doen, krijgt 
doodleuk van de arbeidsdeskundige te horen: "Maar u kunt nog 
uitbeender worden." 
Vroeger hield het UWV rekening met het reële aantal gewerkte uren 
en met bijzondere, persoonlijke omstandigheden. Nu niet meer. Dit 
is een gevolg van het zogenaamde Aangepaste Schattingsbesluit, 
dat de vorige regering heeft doorgevoerd, en dat UWV-artsen en 
arbeidsdeskundigen voorschrijft volgens welke normen ze de keu
ringen moeten uitvoeren. 

De keuringen gebeuren niet altijd medisch zorgvuldig 
Een ervaring die veel herkeurden met elkaar delen, is het ontbre
ken van een luisterend oor bij de keuringsarts. Vaak negeren de 
UWV-artsen zelfs het dringende (en wettige) verzoek van de cliënt 
om informatie in te winnen bij de behandelende specialist. Maar er 
zijn ook artsen die de strengere keuringen verfoeien. De doctoren 
in witte jassen muiten niet openlijk, maar een paar keer kwam hun 
ongenoegen - toevallig - aan het licht. Dankzij enkele uitgelekte 
rapporten en enquêtes weten we dat: 
- één op de drie artsen vindt dat hij/zij door de wetgever gedwon
gen wordt soms of geregeld de grenzen van de professionaliteit, 
ethiek en rechtvaardigheid te overschrijden; 
- bijna de helft bang is dat hij/zij wel eens schade aanricht aan 
cliënten; 
- en dat iets meer dan de helft van de keuringsartsen vindt dat het 
schattingsbesluit niet had mogen worden toegepast op mensen die 
al in de WAO zaten, onder andere omdat deze mensen volgens hen 
kansloos zijn op de arbeidsmarkt. 
Onlangs onthulde het tv-programma Zembla dat een groep keu
ringsartsen in Noord-Holland serieus op het punt heeft gestaan om 
in staking te gaan. 

Arbeidsongeschikten kunnen door de WIA in de bijstand raken 
In de oude WAO wist je zeker dat je minstens tweederde van je oude 
inkomen behield als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt werd. In de 
nieuwe WIA kun je kelderen tot bijstandsniveau. Veel hangt af van 
of je met je handicap nog werk vindt of niet. Wie serieus aan het 
werk gaat, krijgt een bonus. Wie - om welke reden dan ook - geen 
baan (meer) heeft, wordt afhankelijk van de bijstand. 
Wie erin slaagt een baantje te vinden waarin hij/zij minstens de 
helft verdient van wat er volgens het UWV met de beperkingen nog 
kan worden verdiend, krijgt bij wijze van bonus een 'loonaanvul
lingsuitkering'. Salaris en uitkering samen komen dan uit boven 70 
procent van het laatstverdiende loon. Dat is méér dan in de oude 
WAO. Maar wie niet aan de slag gaat of kán, krijgt slechts een 'ver
volguitkering' van 70 procent van het minimumloon .. . of minder. 
Met andere woorden: een uitkering op of ónder het bijstandsniveau. 

Nederland voldoet niet aan internationale afspraken 
Werknemers die door hun werk ziek of gehandicapt worden, lopen 
in de WIA kans een lagere uitkering te krijgen dan waar ze volgens 
internationale afspraken recht op hebben. Verdrag 121 van de 
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International Labour Organization (ILO) in Genève, een verdrag 
dat door Nederland is ondertekend, regelt de hoogte en duur van 
uitkeringen aan werknemers die door hun beroep arbeidsongeschikt 
zijn geworden. In Nederland gaat het om naar schatting 15 tot 40 
procent van de arbeidsongeschikten: veelal werknemers met RSI, 
gehoorschade, psychische klachten of een versleten rug. Volgens 
de internationale afspraken moeten zij een uitkering krijgen die 
minstens gelijk is aan 60 procent van hun laatstverdiende loon. En 
de duur van hun uitkering mag niet afhankelijk zijn van het aantal 
gewerkte jaren. Volgens vooraanstaande deskundigen is de WIA op 
deze punten in strijd met het ILO-verdrag. De ILO doet binnenkort 
uitspraak. 

Wat voor de burgers geldt, geldt niet voor de minister 
Ministers (maar ook Kamerleden) vallen niét onder de WIA, maar 
onder een aparte wettelijke regeling die gunstiger is. Als zij 
arbeidsongeschikt raken, krijgen ze een hogere uitkering dan 'ge
wone' werknemers. En ze hoeven vanwege hun ziekte of handicap 
niet te werken. Als ze werkloos thuis blijven zitten, ontvangen ze 
de eerste jaren nog altijd 7.350 (minister) of 5.100 (parlementslid) 
euro bruto per maand, en geen bijstandsuitkering zoals andere 
arbeidsongeschikten. 
Momenteel werkt Binnenlandse Zaken aan een wetsvoorstel dat een 
einde zou moeten maken aan de ongelijke behandeling. De Tweede 
Kamer heeft hierom gevraagd. Dat ook álle verschillen worden 
opgeheven, is echter allerminst zeker. 

Arbeidsongeschikten vinden moeilijk werk 
Het vorige kabinet beloofde zich te zullen inspannen om gedeel
telijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen. Maar met 
de reïntegratie van de herbeoordeelden wil het niet zo erg vlotten. 
Gedeeltelijke WAO' ers met een baan, die na de keuring hun uitke
ring kwijtraken, hebben een kans van hooguit één op vier dat hun 
werkgever bereid is hun meer uren te geven. En een kans van één 
op tien om de baan dié ze hebben te verliezen. 
Onlangs publiceerde de Stichting van de Arbeid een onderzoek 
waaruit blijkt dat werknemers die voor minder dan 35 procent ar
beidsongeschikt worden verklaard, een kans van 62 procent hebben 
om te worden ontslagen. Ze raken niet alleen hun baan kwijt, maar 
ze krijgen ook geen hulp bij reïntegratie (omdat ze maar voor een 
gering percentage zijn afgekeurd) en ze hebben geen recht op een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. De meeste raken aangewezen op 
bijstand. 
Van de WAO' ers zónder baan op het moment van herkeuring heeft 
twintig procent binnen acht maanden een baan gevonden. Maar het 
overgrote deel daarvan belandt in deeltijdbanen, uitzendbanen en 
gesubsidieerde banen. Het percentage WAO'ers dat acht maanden 
na de herkeuring een contract voor vijf dagen in de week in de 
wacht heeft weten te slepen, bedraagt slechts vijf procent. • 

Luuk Sengers is gerenommeerd onderzoeksjournalist op WAOI 
WIA-gebied (www.luuksengers.nl). Zie voor meer informatie, 
bijvoorbeeld over wat te doen bij dubieuze keuringen, 
ook www.waoplein.nl (website van de SP over WAO I WIA). 
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LEZEN 

( 1 HAAGSE TAFERELEN 
V Geen briljante analyse van Bibi de Vries 

over de perikelen in de VVD. Maar wel 
smullen en een absolute aanrader voor wie 
wil weten hoe het niét moet. Geen liberaal 
die niet met geslepen messen rondloopt 
om de concurrentie in eigen gelederen 
te lijf te gaan en erg spraakzaam onder
ling zijn ze bij de VVD ook niet. De Vries, 
destijds vice-fractievoorzitter, schrijft 
zonder blikken of blozen dat ze 'iedere 
woensdagochtend een half uur' overleg 
had met haar baas Jozias van Aartsen, 
'als de agenda het toeliet'. Waarop beiden 
'goed gemutst' de verkiezingen van maart 
2006 ingingen, die tot beider aftreden zou 
leiden ... Hoe naïef kun je zijn! 

Bibi de Vries, Haagse Taferelen 
- De VVD 2003-2006. 
Uitg. Nieuw Amsterdam, ISBN 
109046802027 

BELEVEN 

LEZEN 

ROSA LUXEMBURG 
Op 27-jarige leeftijd schreef Rosa Luxem
burg Hervorming of Revolutie, waarmee 
ze in één klap beroemd werd en zichzelf 
bewees als een van de scherpste denkers 
en theoretici van de socialistische bewe
ging. Geen gemakkelijke kost. Maar de 
inleiding van Pepijn Brandon die ook de 
Nederlandse vertaling verzorgde (de eerste 
sinds de oorspronkelijk Duitse uitgave in 
1899) maakt veel goed. Een woord als 
'proletariaat' mag dan gedateerd klinken, 
Luxemburg voorzag de gevolgen van de 
globalisering. En het idee van de 'revi-
sionisten', dat de koppeling van kapitalis
me aan democratie vanzelf tot het paradijs 
op aarde zal leiden, verwees ze - toen al 
- naar het rijk der fabelen. 

Rosa Luxemburg, Hervorming of Revolutie? 
Vertaald door Pepijn Brandon 
Uitg. Aksant, ISBN 9052602204 

GESPOT 

LEZEN 

DE ANGSTREACTOR 
De onthulling waarmee Kees van den 
Bosch (VPRO, Argos) komt, is adembene
mend: de Duitse deelstaat Noord-Rijnland 
Westfalen heeft Kalkar, bewust de nek 
omgedraaid. Terwijl begin 1985 alles en 
iedereen klaar stond om de zaak te laten 
draaien, en de tegenstanders zich opmaak
ten voor het laatste offensief, besloot de 
Duitse deelstaat dat Kalkar 'kaputt geprüft' 
ging worden. Er zou nét zo lang worden 
getraineerd met de vergunning totdat de 
exploitanten er zélf vanaf zouden zien. Dat 
duurde tot 1991. Toen werden de kosten 
om de reactor bedrijfsklaar te houden 
(negen miljoen mark per maand) echt te 
gortig, terwijl er nog steeds geen uitzicht 
was op een vergunning. 

Kees van den Bosch, De Angstreactor, 
Kalkar, Kroniek van een Eeuwige Belofte. 
Uitg. SUN, ISBN 9085062926 
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ACHTERGROND 

Aardgascentrales in de Eemshaven, die meestal niet in gebruik zijn omdat ze te duur zouden zijn. Tegelijkertijd worden op deze plek de 
bouw van kolencentrales gepland, die goedkopere elektriciteit zouden leveren ... 

Koehandel met kolencentrales 
TEKST HERMAN DAMVELD FOTO ROB VOSS 

Nuon en het Duitse RWE willen in de Eemshaven kolen
centrales bouwen. Of de provincie Groningen maar wil dokken 
en niet ál te moeilijk wil doen over het milieu, meent Pieter 
Boot, directeur Energie en Duurzaamheid (sic) van het 
ministerie van Economische Zaken. De SP-Groningen is tegen. 
Maar Lijsttrekker Kees Swagerman is realist genoeg om al 
blij te zijn als er wél zware milieu-eisen komen: "De energie
bedrijven hebben de provinciale besturen in de tang." 

Het energiebedrijf Nuon heeft plannen om 
in de Eemshaven een kolenvergasser met 
een elektrisch vermogen van 1200 Mega
watt neer te zetten. En de Duitse onder
neming RWE denkt over de bouw van een 
poederkoolcentrale van 1600 Megawatt. Ze 
gaan tot de grootste elektriciteitscentrales 
van Nederland behoren. Aan de Provincie 
Groningen de 'eer' om het bouwrijp maken 
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van de grond te financieren. Doet ze dat 
niet, of worden de milieu-eisen te hoog, 
dan kan eventueel worden uitgeweken naar 
de Maasvlakte, want de provincie Zuid
Holland heeft hetzelfde 'verzoek' gekregen. 
"Ik heb het idee dat ik een blanco cheque 
uit zou moeten schrijven," verzucht Kees 
Swagerman, SP-lijsttrekker voor de Staten
verkiezingen in de provincie Groningen: "De 

energiebedrijven willen toezeggingen dat 
ze aan de slag kunnen. In de Eemshaven 
is grond beschikbaar die bouwrijp gemaakt 
moet worden. Dat moet via een voorfi
nanciering die waarschijnlijk tientallen 
miljoenen euro's gaat kosten. De grond is 
nu eigendom van Groningen Seaports, waar 
de provincie Groningen aandelen in heeft. 
Daarom hebben we er iets over te zeggen én 
moeten we ook meebetalen aan de voorfi
nanciering. " 
Wat evenmin bevalt is dat Groningen en 
Zuid-Holland tegen elkaar uitgespeeld 
dreigen te worden. "Nuon en RWE voeren 
een soort koehandel op," zegt Swagerman. 
"Nuon heeft de locatiekeuze weliswaar 
gemaakt, maar zegt dat haar centrale ook 
op de Maasvlakte kan. RWE heeft de vesti
gingsplaats nog niet vastgesteld en heeft 
in Zuid-Holland dezelfde procedure gestart 
als hier in de Eemshaven. Ze wachten met 
andere woorden af welke provincie de 
gunstigste voorwaarden biedt; waar het 
voor de bedrijven dus het goedkoopste is. 
Zodra wij hier in Groningen, vanwege de 
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Waddenzee, strengere milieu-eisen stellen 
dan die gelden op de Maasvlakte, gaan ze 
daar naar toe." 

(Geprivatiseerde) energiebedrijven pik
ken het niet als er om miLieuredenen 
uitstel dreigt 

Eind januari hield Provinciale Staten van 
Groningen een informatiebijeenkomst over 
de plannen. Pieter Boot, directeur Ener-
gie en Duurzaamheid van het ministerie 
van Economische Zaken, deed daar een 
opmerkelijke uitspraak: "Vroeger hadden we 
de SEP, het samenwerkingsverband van de 
elektriciteitsbedrijven. Dat bepaalde welke 
centrales open of dicht zouden gaan. Maar 
in de huidige tijd hebben we te maken met 
private partijen, met ondernemingen die 
een kans zien een product neer te zetten. 
De vraag of je een besluit nog kunt uitstel
len, is niet meer aan de orde." Met andere 
woorden: bestuurders kunnen wel vinden 
dat het om milieuredenen verstandig zou 
zijn besluiten uit te stellen, maar dat moe
ten ze anno 2007 vergeten. 
Boot deed zijn uitspraak bij de discussie 
over de mogelijke opslag van kooldioxide 
(C0

2
) die de centrale gaat produceren. Kool

dioxide is een veroorzaker van het broei
kaseffect en de daarmee gepaard gaande 
klimaatverandering. De RWE-centrale gaat 
jaarlijks 9 miljoen ton CO

2 
'produceren'. In 

2000 was de totale uitstoot in Nederland 
170 miljoen ton. Eén kolencentrale erbij 
komt dus neer op een verhoging met vijf 
procent, terwijl Europa wil dat Neder-
land twintig procent minder kooldioxide 
uitstoot. Boot: "Dat is gigantisch veel, we 
zouden dan drie keer zoveel duurzame 
energie moeten opwekken en vele miljoe
nen tonnen CO

2 
verminderen." Of, voegde 

hij er in één adem aan toe, "we moeten 
twee grote kerncentrales bouwen". Want 
benadrukte hij nog maar eens: "Steenkool 
is goedkoop, maar niet schoon." 

'Schone' kolen zijn op papier mogelijk, 
maar in de praktijk ... 

De verbranding van kolen geeft naast 
kooldioxide ook giftig, cadmium-houdend 
vliegas, slak en zwavel. In de visie van de 
energiebedrijven en de landelijke overheid 

gaat het om 'reststoffen' die kunnen wor
den toegepast in de chemische industrie 
en de wegenbouw. Maar dat cadmium op 
den duur weglekt, staat vast. Als je in 
staat zou zijn om het C02 af te vangen en 
diep in de ondergrond op te slaan, zou 
je - met de nodige goede wil - kunnen 
spreken van 'schone' kolen. De energiebe
drijven Nuon en RWE noemen deze 'schone' 
kolen nadrukkelijk. Maar papier is gedul
dig. Boot: "Schone kolen zijn op papier 
mogelijk, maar in de praktijk is het een 
zaak van lange adem. Nergens ter wereld 
is er een grootschalige opslag." Er zijn wel 
kleinschalige experimenten gaande, maar 
dat private ondernemers de kosten daarvan 
voor eigen rekening nemen, lijkt hem een 
utopie: "Het nieuwe kabinet zal er geld in 
moeten stoppen." 
Uit berekeningen van het Centrum voor 
Energieonderzoek te Utrecht blijkt boven
dien dat het 'afvangen' van CO

2 
ook nade

len heeft. Het energetisch rendement gaat 
daardoor met zo'n tien procent omlaag. De 
installaties voor de afvang en ondergrond
se opslag kosten veel geld. Stroom zou 
daardoor zo'n 50 procent duurder worden. 
Wég dus het idee dat kolencentrales goed
kope stroom leveren. 

Energiebedrijven laten zich geen opslag 
van kooldioxide voorschrijven 

Boot had nog meer onheilstijdingen voor 
de zaal in petto. De vraag naar elektriciteit 
is de afgelopen jaren sterk gegroeid, terwijl 
de bouw van centrales achterbleef. Boven
dien is een flink deel van de Nederlandse 
centrales ouder dan 25 jaar en nadert het 
eind van hun levensduur. En is het milieu
vriendelijk om kolen via Rotterdam naar 
de centrales van Duisburg te vervoeren om 
ze vervolgens in de vorm van elektriciteit 
weer te importeren, zoals nu gebeurt? Wat 
hem betreft krijgen de geplande kolen
centrales ook zónder afvang en opslag van 
CO

2 
de vergunningen: "Omdat je die opslag 

niet kunt voorschrijven en omdat er meer 
centrales nodig zijn, want het elektrici
teitsgebruik blijft stijgen, of je dat nou 
leuk vindt of niet." 
Maar daar is niet iedereen in de zaal het 
mee eens. Nettie Klompsma woont in 
Oldenzijl en behoort tot de SP-leden die 

ACHTERGROND 

het dichtst bij de Eemshaven wonen. "Ik 
denk dat de draagkracht van het aardse 
milieu de last van méér, méér economische 
groei allang niet meer aankan," stelt ze. 
"Maar zolang ik daarin vooral gelijk krijg 
van mensen die vervolgens zeggen hun wa
terbed niet aan de kant te willen doen om
dat het zo lekker slaapt, of die met droge 
ogen beweren een plasmascherm toch wel 
het einde te vinden - en tja een mens moet 
ook ontspannen, dus hup met het vliegtuig 
het liefst vanaf Eelde mét baanverlenging 
naar Tenerife, en eerst nog even langs Ex
pert want daar is een elektrische frituurpan 
in de aanbieding - zolang koester ik weinig 
hoop. Ik ben best een vrolijk mens hoor. 
Maar soms ... " 

Banen voor mensen uit Groningen nog 
lang niet zeker 

De gang van zaken maakt volgens SP
lijsttrekker Swagerman nog eens extra 
duidelijk dat de privatisering van de 
energiesector een slechte zaak is, die wat 
hem betreft teruggedraaid zou moeten 
worden: "De energiebedrijven nemen de 
provinciale besturen in de tang. Als wij in 
Groningen eisen dat de CO

2
-afvang vanaf 

de start rond 2012 geregeld moet zijn, en 
voor de Maasvlakte noemt men een later 
tijdstip, dan gaan Nuon en RWE naar de 
Maasvlakte. Wij als SP zullen dan natuur
lijk het verwijt krijgen dat we geen oog 
hebben voor 'de werkgelegenheid: terwijl 
zelfs de zogenaamde groei daarvan on
duidelijk is." De centrale zal zo'n 400 tot 
450 banen opleveren. Maar of die banen 
ingevuld kunnen worden door mensen uit 
de provincie Groningen? "Daar krijgen we 
geen informatie over." 
Swagerman verwacht dat, behalve de SP 
en Groenlinks, alle partijen vóór de ko
lencentrales zullen stemmen - waarna de 
trein van start zal gaan. Ook in Groningen 
hoopt de SP na 7 maart in het college van 
GS te komen. Maakt dat de onderhande
lingen niet gecompliceerd? Swagerman: 
''Wij blijven bij ons standpunt zoals dat 
ook in het verkiezingsprogramma staat: 
géén kolencentrales. Maar als de overgrote 
meerderheid vóór is, en de weg terug blijkt 
afgesloten, dan gaan wij ons sterk maken 
voor harde milieu-eisen." • 
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LINKSVOOR 

Bart VermeuLen (27) uit Leiden is lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Hij is al tien 
jaar SP-lid en heeft zijn eerste vier jaar in de Staten er inmiddels op zitten. In het dagelijks leven is Bart 
leraar aardrijkskunde op een middelbare school. "Niet voor niets heb ik voor dat vak gekozen. De wereld 
verandert voortdurend." 

FOTO: KAREN VELDKAMP 

Waarom werd je al op je zeventiende lid van de SP? 
Omdat ik toen al werkte, zag ik al vroeg dat de samenleving meer 
was dan alleen de beschermde wereld van ouders en school. 

Welk SP-moment is je altijd bijgebleven? 
De verkiezingsavond in 2003 in de Melkweg. De SP bleef toen gelijk 
in Kamerzetels, maar toch werd het een feest. Iedereen had zoiets 
van: onze tijd komt nog wel. 

Heb je hobby's? 
Zwemmen. En aardrijkskunde, omdat het zo'n breed vak is. Het 
heeft raakvlakken met economie, natuurkunde, maatschappijleer 
en nog veel meer. Mijn vak helpt om de wereld beter te begrijpen. 
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En wat is je favoriete plekje op de wereld? 
Diverse eilanden in Oceanië. Vanwege de uiteenlopende volkeren en 
culturen. 

Wat brengt de kapitalist in je naar boven? 
Goeie muziek. Ik ben wel geneigd om veel geld aan cd's uit te ge
ven. Van de metalband Tool bijvoorbeeld: zowel qua muziek als qua 
teksten erg sterk. 

Wat denk je: wat wordt het op 7 maart? 
Ik verwacht een mooie winst. We hebben een goede lijst met veel 
jonge mensen, dus het gaat zeker leuk worden in de Staten. 
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CRYPTOGRAM 

Horizontaal 

PUZZEL 

Oplossingen cryptogram januari 2007. 
Horizontaal. 
7. RiooUournalist 8. OB 11. Elektrosmog 12. Spong 14. Bestemmingsplan 19. 
Wereldburgers 21. Vorst 22. Varkensbaai 23. Honing 24. RaRa 25. Modeldorp 26 . 
Paus 
Verticaal. 
1. Jongerenwerkers 2. Vlootsterkte 3. VUT 4. CAO 5. King 6. Koning 9. Rommel 
10. DOEN 13. Paars 15. Inburgeren 16. Garde 17. Pressiegroep 18. Uitvoer 20. 
Partykas. 22. Vrijdom 

Winnaar van cryptogram Tribune januari is geworden: 
Alexandra Cornelisse uit Gouda 

een vlotte koerier te zijn (6) • 12. Academicus in zijn element, vóór de middag 
(2, afk.) • 14. Bepalen zij het gewicht van de rails? (10) • 15. Europeaan richt 
zich naar Amerikaanse tijd (3, ook afk.) • 18. Duivels restant gooit roet in het 
eten (2,3,3,5) • 20. De zaak die het het schip herstelt, betaalt (9) 

Verticaal 

4. Consequent gestreepte houding (10) • 7. Voor eerstehulpverlening in 
betrekking (13) • 8. In de haven heerst het verstand (4) • 9. College geeft 
advies bij bevalling (8) • 10. Blinde spion op tv? (3) • 11. Is in de waan 

1. Bestuurt het inladen van de boten (7) • 2. In de regel een busdienst (10) • 
3. Smakelijke vivisectie in het restaurant (11) • 4. Onderscheiding voor gehar
naste monniken? (10) • 5. Vliegenier op proef (10) • 6. Moeder gaat vader voor, 
in Zuid-Amerika (6) • 13. Kruidig betaalmiddel (4) • 14. Hoogovenmonster (5) 
• 16. Gecomponeerde arbeid (4) • 17. Drinkt deze politicus bourgogne als des
sert? (5) • 18. In het jaar van deze heer (2, ook afk.) • 19. Vergokt loon (5) 

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST 

Horizontaal: 
1. . . . Martel; ... de Stoute; ... de Dikke (5) 
4. De ham-hertog als landvoogd der Nederlanden 

(5) 
8. Al acht keer een pauselijke komiek? (7) 
10. Populaire naam van de Junkers Ju 87 (5) 
11. Explosieve (ver)ouder(d)en, met namen als 

Sawfly en Shaddock (3, afk.) 
12. Bijnaam Wilhelmina Drucker (5.4) 

13. Carrière van slotenmaker tot premier van 
Hongarije (4) 

14. Duits-socialistische bedrijfsadministratie? 
(3, afk.) 

18. Aanhangers van Calvijn, door Richelieu bele
gerd in La Rochelle (9) 

20. Van 1993 tot 2004 geleid door Arafat (3, afk.) 
21. Op basis van de (Vietnamese) maancyclus 

gestart nieuwjaarsoffensief (3) 

22. Ondermijnde de waterkeringen in de Republiek 
der Nederlanden (8) 

25. Mede-oprichter van De Gids schreef Gedroomd 
Paardrijden (9) 

26 . .. . Dales, o.a. burgemeester van Nijmegen 
geweest (3) 

Verticaal: 
1. Naar Jeruzalem! Ook in spijkerbroek (10) 
2. Mister Safety veroverde de Westelijke Jordaan

oever (5) 
3. StandencoLLeges in de Middeleeuwse Duitse 

staten (9) 
5. Biertje voor de oude Jan van de schilder (6) 
6. Het huis van deze oude Nederlandse prins is 

ook museum (7) 
7. Literair-artistieke babytaal (4) 
9. Gezouten internationale besprekingen tot 

wapenbeheersing (4, afk.) 
15. 'All ships, follow me: (7) 
16. Adellijk huis, afkomstig uit Schotland (6) 
17. Nederlands leger overzee, opgehouden te 

bestaan op 26 juli 1950 (4, afk.) 
19. Had 'affaire' met Juliana (5, voornaam) 
20. Op dit moment Europees Primus inter pares (5) 
23 . Vertegenwoordigt zo'n 455 miUoen Europeanen 

(2, afk.) 
24. Amerikaanse zandhaas (2, afk.) 

Uw extra opdracht van deze puzzel: achterhaal de 
naam van de Nederlandse zeevaarder (een combi
natie van 1 horizontaal en 15 verticaal). 
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Arend Udn Ddm 

STOP DE HERKEURINGEN! 
OPROEP 

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, 
onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige herkeuringen. 

Onze eisen: 
• terugdraaien herkeuringen voor iedereen 
• weg met de onbillijke keuringseisen voor WAO en WIA 
• géén leeftijds- of ziektediscriminatie 
• onafhankelijk onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het UWV 

De demonstratie zal op 21 maart plaatsvinden in Den Haag en begint in 
Theater Concordia, Hogezand 42. Voor meer informatie: 
www.stopdeherkeuringen.punt.nlenstopdeherkeuring@gmail.com 

11.30 uur: Ontvangst 
12.00 uur: Aanvang met muzikale ondersteuning en sprekers 
13.00 uur: Demonstratieve optocht naar het Binnenhof 
13.30 uur: Aanbieden petitie aan leden Tweede Kamer 
14.00 uur: Afsluiting demonstratie 

We móéten nu een statement maken; ook het nieuwe kabinet kiest 
ervoor om deze onmenselijke herkeuringen door te laten gaan! 

Den Haag, we komen eraan! WAO 
Stop de herkeuringen Actiecomité stop de herkeuringen 
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In dit maart-nummer: 

En verder 

Lothar Bisky, de voorzitter van de Duitse 
Linkspartei.PDS, was in Nederland om 
het succes van de SP te bestuderen. 
Een gesprek over de linkse fusie tussen 
Oost- en West-Duitsland, en waarom zo 
lang onbespreekbaar was dat de voorma
lige DDR misschien ook positieve kanten 
had. "Westduitsers denken dat ze mooier 
zijn naarmate ze Oostduitsers lelijker 
afschilderen." 

De Provinciale Statenverkiezingen zijn 
uitgelopen op wéér een flinke overwin
ning voor de SP. Voor het eerst in alle 
Staten, overal gegroeid, en als gevolg 
daarvan ook een veel grotere Eerste 
Kamerfractie. Wat kunnen we verwachten 
van een verdriedubbelde SP-fractie? 

De Tribune blijkt dit jaar precies 125 
jaar te bestaan. Het blad begon in 1882 
als partijorgaan van de SDB, toen van 
de SDAP, daarna van de CPN en is nu al 
36 jaar nieuwsblad van de SP. De lange, 
inspirerende geschiedenis van een 
links blad. 

6 Actueel: wat is de betekenis van 7 maart in de provincies? 
19 Analyse: machtsconcentratie bij energiebedrijven 
28 Zuid-Amerika: een linkse lente bries 
30 linksVoor: José Louwers 
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Ouwe sok 
Toen ik op 14 februari 
1951 werd geboren, 
sloot mijn vader nog 
diezelfde dag een 
begrafenisverzekeri ng 
voor mij af. Ook een 
studieverzekering trou
wens, dus denk niet dat 
hij aan doemdenken 

leed! Zelf sloot ik later een levensverzeke
ring af - voorwaarde voor een hypotheek, 
een verzekering voor het zogenaamde 
WAO-gat en wat er al niet méér aan 
dreigend onheil werd aangekondigd. De 
aanbevelingen daarvoor kwamen via over
heid/vakbond en die kon je vertrouwen. 
Toch? 
Maar verzekeringen proberen tegenwoor
dig alleen maar onder hun verplichtingen 
uit te komen en de - vaak uit overheid of 
vakbeweging voortgekomen - geprivati
seerde maatschappijen geven dat nog grif 
toe ook. "Geeft niks," was het commentaar 
van de ING (voortgekomen uit onze nati
onale Postbank) toen onlangs bleek dat 
geen méns die nog bij z'n verstand is een 
levensverzekering afsluit. ING had dan ook 
net een megawinst geboekt, met de een of 
andere nieuwe geldklopperij. 
Persoonlijk heb ik niks te klagen. Maar 
wat te denken van al die mensen die géén 
financiële tegenslag kunnen opvangen, 
en die óók hun centjes hebben gestopt in 
verzekeringen die hen moesten behoeden 
voor de financiële gevolgen van ziekte of 
ongeval, en die moesten zorgen voor een 
'goedverzorgde ouwe dag'? Niet omdat ze 
dachten dat 'de staat' daarvoor wel zou 
zorgen. Maar juist omdat 'de staat', inclu
sief vakbeweging, hen aanspoorde, zo niet 
verplichtte zulks te doen. 
Het kabinet-Balkende IV, met Wouter Bos 
ter linkerzijde, heeft aangekondigd dat het 
ánders wordt. Maar voorlopig ziet het er
naar uit dat dezelfde politieke partijen die 
mensen jarenlang hebben voorgehouden 
dat ze nlét tot hun vijfenzestigste konden 
werken ('jongeren moeten aan de bak') en 
dat ze dûs daarvoor maar beter wat extra 
centjes opzij konden leggen, vinden dat 
mensen daarvoor ook nog eens gestraft 
moeten worden. Een malafide verzekerings
maatschappij kun je tenminste nog naar 
de rechter (proberen) te slepen, maar de 
overheid mag gedupeerden kennelijk zelfs 
een boete geven voor te goeder trouw 
gespaard geld! 
Ik neem het jongere generaties niet 
kwalijk als ze de reserve voor voor- en 
tegenspoed voorlopig maar liever zélf 
sparen, desnoods in een ouwe sok. Deed 
mijn grootmoeder ook. "Ze snapt niks van 
de moderne tijd," zeiden wij kleinkinderen 
meewarig... Elma Verhey 
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Che Guevaraj2 
Che Guevara was een van de mensen die zich inzette voor de 
revolutie tegen het regime van de Cubaanse dictator Batista, die 
het volk onderdrukte met steun van de USA. Hij een massa
slachter?! Ik vermoed dat Edo Marinus de Cubaanse revolutie 
niet heeft begrepen en/of zich heeft laten (mis)leiden door 
Amerikaanse propaganda. Che Guevara's portret kan men met 
trots dragen, vooral als links politicus. 

Jan Gisolf, Oudelande 

SP-leed 
Nergens in het rapport van de onderzoekscommissie staat dat 
Gerard Herders en Anja Veenstra (Tribune februari) twee sociale 
huurwoningen illegaal hebben onderverhuurd, of de huisbaas 
van een derde woning - op SP-papier - onder druk probeerden 
te zetten. Het is triest dat onze eigen Tribune dezelfde werkme
thoden hanteert als de (onderzochte) dagbladpers. 

Nora Swagerman, voorzitter van de onderzoekscommissie 

De (onderverhuurde) woning van Veenstra is volgens het genoem
de rapport geen sociale huurwoning. Over de andere zaken is geen 
uitspraak gedaan - red. 

Consuminderen 
In de Tribune van februari (ACTUEEL) wordt onze maatschap-
pij bestempeld als een 'consumptiemaatschappij' waarvan de 
slachtoffers maar moeten 'consuminderen'; dat staat ook in het 
artikel over de kolencentrales. Waar is het socialisme (van de SP) 
in de Tribune? 

Willem de Vroomen 
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Consuminderenj2 
Goed, dat artikel in de Tribune over de consumptiemaatschap
pij. Zelf ben ik niet opgevoed met lenen of op afbetaling 
kopen. Ik zou me er zeker niet goed bij voelen. Maar in de 
tegenwoordige maatschappij lijkt het wel alsof je móét lenen! 

Corry van der Kolk, Opperdoes 

Minimumloon 
'Ministers gaan er fors op vooruit: lees ik in de krant. Zoiets 
valt toch niet uit te leggen? Bezuinigingen (al jaren), voedsel
banken, schuldsaneringen (eerlijkheidshalve niet altijd buiten 
eigen toedoen). Wanneer de vakbond een loonsverhoging eist 
van 2, 3 procent omdat het leven in Nederland gewoon duur 
is, wordt daar zo moeilijk over gedaan! En 30 procent voor Den 
Haag kan zomaar? Men weet daar niet hoe het is om voor een 
minimumloontje te werken! Ik woon tegen de Duitse grens, en 
doe mijn boodschappen en veel andere dingen over de grens. 
Alleen daarom houd ik mijn hoofd boven water. 

Brigitte van de Broek, Gennep 

Homohuwelijk, euthanasie en abortus 
Nu de ChristenUnie in de regering zit, worden homohuwelijk, 
euthanasie en abortus steeds vaker in één adem genoemd. Als 
christen ben je tegen, als socialist vóór. Zo eenvoudig ligt het 
echter niet. Voor mij staat het buiten kijf dat homo's dezelfde 
rechten hebben als hetero's. Over euthanasie neem ik een 
voorzichtiger standpunt in. Het recht moet niet ongemerkt 
een plicht worden. Hoe lang mag ik de samenleving straks nog 
met mijn aanwezigheid opzadelen als ik door een handicap, 
ziekte of ouderdom niet meer voor mezelf kan zorgen? 
Met abortus heb ik grote moeite. Hoeven wij, die het altijd 
voor de zwakkeren opnemen, het allerzwakste niet te bescher
men? Ik vind het in ieder geval heel belangrijk dat wij genuan
ceerd over deze dingen naar buiten treden. 

Foekje Hilverda, Ljouwert 

De oplettende lezer 
Vandaag blader ik door de nieuwe Tribune (februari), en ik 
ontdek dat er op pagina 16 een foutje staat. Het provincie
kaartje van Friesland staat afgebeeld bij het kopje Gronin
gen. Verder ziet het nieuwsblad er goed uit en ik lees het 
graag. Ga zo door. 

Jan Nieuwland, Akkrum 

Behalve die verwisseling waren de provinciekaartjes hier en 
daar 'gehavend' en haperde er geografisch meer: bij 'Marij
nissen on tour' stond dat het om hoofdsteden van provincies 
ging, en dat klopte niet altijd. Bovendien mag Groenlo dan 
in 2006 (feestelijk) zijn opgegaan in Oost-Gelre, de feitelijke 
samenvoeging dateert van januari 2005. Met dank aan de 
oplettende lezers Adriaan van Gelder, Hans Verhoeven, Elena 
Vreeling, Paul Meems, B. T. Groos, Kees Swagerman, Terrence 
Weijnschenk, Alex Hoogendoom en Anneke Elen. - red. 
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ACTUEEL 

tweede partij in Noord-Brabant 

Progressie in de provincie 
TEKST ROB JANSSEN & MARJO VAN LIJSSEL FOTO MARJO VAN LIJSSEL 

"We hebben drie verkiezingen voor de boeg en ik ben van plan ze alle drie te winnen," zei Jan Marijnissen 
tegen het SP-personeel tijdens de kerstborrel van 2005. Vijftien maanden later weten we dat hij gelijk 
kreeg: de SP won de raads-, Kamer- en Statenverkiezingen op rij. Toch mag de enorme winst in de door
gaans weinig aansprekende provincies op 7 maart opmerkelijk heten. "Het gaat niet meer om mensen die 
zomaar een keertje op de SP gestemd hebben." 

Of hij Jan Marijnissen al bedankt had. Dat 
vroeg de tv-presentator van L1 tijdens het 
slotdebat op 7 maart aan de Limburgse 
SP-lijsttrekker Felix van Ballegooij. "Nee," 
antwoordde deze: "Deze geweldige uitslag 
hebben we echt niet alleen aan Jan te 
danken. De kiezer heeft begrepen wat wij 
de afgelopen vier jaar hebben gedaan én 
wat we de komende vier jaar willen doen." 
En geweldig wás de uitslag. In Limburg 
pakte de SP 18,6 procent van de stemmen 
en ging van vier (omgerekend drie in de 
nieuwe situatie van een kwart minder 
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Statenleden) naar negen zetels. Daarmee 
werd ze de tweede partij, de PvdA en de 
VVD achter zich latend. 
In Noord-Brabant was de uitslag nóg 
beter: 20,9 procent van de stemmen en 
van zes (vier) naar twaalf zetels. "Eerlijk 
gezegd was ik een beetje bang dat we 
zouden worden afgestraft voor het feit 
dat we niet in de regering zitten," zei de 
Brabantse SP-voorman Nico Heijmans na 
de bekendmaking van de uitslag. "Maar 
gelukkig heeft de kiezer doorzien, dat 
de SP geen enkele opening geboden werd 

om mee te regeren. Ik heb de indruk dat 
de mensen die op 22 november op de SP 
stemden, dat nu weer hebben gedaan. Het 
gaat kennelijk niet meer om mensen die 
zomaar een keertje SP gestemd hebben." 
Opmerkelijk was het SP-resultaat in Dren
the. In die provincie deed de partij voor 
het eerst mee aan de Statenverkiezingen 
en veroverde meteen vijf zetels. Lijst
trekker Philip Oosterlaak: "Voor de lokale 
afdelingen waren de Statenverkiezingen 
bijna een soort bevrijding . Gewoon omdat 
we als SP ditmaal mee konden doen. Heel 
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veel mensen hebben daardoor erg enthou
siast campagne gevoerd. Dat heeft zeker 
bijgedragen aan dit prachtige debuut." 

Duizenden actieve SP'ers wisten de brug 
van politiek naar de burger te slaan 

'De vanzelfsprekendheid dat de drie grote 
partijen het in het Gelders bestuur voor 
het zeggen hebben, is voorbij door een 
SP die twee keer zo groot is geworden 
en een flinke winst van de Christen Unie. 
Er zijn nu meerdere coalities mogelijk: 
schreef dagblad De Gelderlander daags na 
de verkiezingen. En dat gold voor meer 
provincies. "Zeker in het zuiden van het 
land zouden we zaken moeten kunnen 
doen," stelde ook SP-secretaris Hans van 
Heijningen na het bekend worden van de 
uitslag. "We zullen zeker niet weglopen 
voor collegedeelname. Maar meeregeren is 
geen doel op zich. Het is aan de provinci
ale fracties om te onderzoeken of en waar 
mogelijkheden tot meebesturen bestaan." 
"In Noord-Brabant gaan wij er in ieder 

geval ons uiterste best voor doen. In 
principe kunnen CDA en SP een college 
vormen. Wij zijn bereid om daar heel seri
eus over te praten," aldus Nico Heijmans 
op de dag dat zijn partij de tweede werd 
in het Brabantse. Iets wat zeker niet in 
de laatste plaats kon gebeuren dankzij 
adembenemende resultaten in een aantal 
grote(re) steden. De partij kwam als 
grootste uit de bus in Tilburg, Helmond, 
Den Bosch, Oss en Eindhoven; in die 
laatste twee levert de SP wethouders. In 
andere gemeenten waar de SP meeregeert, 
was de score eveneens vaak opvallend 
hoog: in Heerlen, Schiedam, Doesburg en 
Reiderland werd de SP de grootste. Iets 
wat ook in Vlaardingen lukte. In steden 
als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Gro
ningen en Arnhem werd de tweede plek 
ingenomen. 
Voor een witte raaf in het nieuwe poli
tieke landschap zorgde overigens D66 in 
zijn laatst overgebleven bolwerk Gennep. 
In die Noord-Limburgse gemeente trokken 
de democraten maar liefst 34,6 procent 

ACTUEEL 

van de stemmen naar zich toe. Daarmee 
wist de Gennepse lijsttrekker Paul Wes
sels nog net een zetel in Maastricht te 
bemachtigen. 

Hoe groot het wantrouwen jegens Balke
nende IV ook is, en hoe vurig de wens van 
de burger naar een socialer en humaner 
beleid in de provincies ook moge zijn; 
critici bleven na 7 maart het 'Marijnissen
effect' als verklaring voor de SP-zege op 7 
maart noemen. Hans van Heijningen vindt 
dat wat al te gemakkelijk. "Natuurlijk; als 
je de meest aansprekende politicus binnen 
je gelederen hebt, werkt dat zeker in je 
voordeel. Maar er zijn meer factoren die 
ons derde mega-succes binnen een jaar 
verklaren. Ten eerste hebben we landelijk 
een politiek programma dat staat een 
huis. Ten tweede hadden we in de provin
cies uitstekende kandidaten. En tot slot: 
de SP bestaat uit vele duizenden actieve 
mensen die als geen ander de brug tussen 
de politiek en de burger weten te slaan. 
Dát is het verschil met andere partijen." • 



NIEUWS 

PETER WELLEMAN/CARTOON FACTORY 

Nutteloze kopjes koffie 
VVD en SP gaan samen de 
strijd aan tegen de 'Bos
belasting', die mensen na hun 
65ste AOW wil laten betalen. 
Ze zullen elkaar ook steunen 
als een Kamermeerderheid de 
oppositie monddood probeert 
te maken. Rutte en Marijnissen 
liggen elkaar, zeiden ze in 
Netwerk. Marijnissen: "Ik ben 
het lang niet in alles met hem 
eens natuurlijk, maar ik heb in 
één gesprek met Mark Rutte 
meer zaken kunnen doen dan 
tijdens al die nutteloze kopjes 
koffie met Wouter Bos." 

Eerste barstje? 
De SP wil een onderzoek naar 
de inval in Irak - dat wordt 
(voorlopig) niet gesteund door 
de VVD. Maar Jacques Tiche
laar, de nieuwe fractievoorzit
ter van de PvdA had het er 
knap lastig mee, toen Marijnis
sen hem er pijnlijk aan 
herinnerde dat de PvdA altijd 
voor zo'n onderzoek had 
gepleit. Marijnissen laat het er 
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niet bij zitten, en kondigde in 
NOVA aan dat de SP desnoods 
zélf bij het NIOD een onder
zoek gaat vragen, misschien 
wel via de Eerste Kamer. "Mijn 
steun heb je," reageerde PvdA
coryfee Klaas de Vries met 
zoveel woorden. De Vries wordt 
op 12 juni bijna zeker PvdA
senator, dankzij de interventie 
van het congres. De partijlei
ding had hem liever met 
pensioen gezien ... 

Help Jan een handje 
Alweer is de SP in de prijzen 
gevallen. De NU SP-campagne 
is genomineerd voor de 
prestigieuze Van Speijk Prijs, 
vanwege de innovatieve en 
creatieve communicatietech
nieken zoals de SoeP en de 
viral movies. De laatste (Jan 
houdt van je) is inmiddels 
anderhalf miljoen keer bekeken 
en vliegt de hele wereld over. 
De Tribune kreeg althans 
vanuit Nieuw-Zeeland compli
menten, mét de vraag 'wat SP 
eigenlijk is'. Enfin. De Van 

Speijkprijs is nog niet 'binnen', 
want tot eind maart mag het 
publiek meebeslissen. Ga dus 
naar www.vanspeijkprijs.nl en 
help Jan een handje. 

Marijnissen als SPonsman? 
We durven erom te wedden: 
het Charlie Chaplin-achtige 
filmpje Plakken (Tribune 
december) moet welhaast 
inspiratiebron zijn geweest 
voor de jongste viral movie, 
waarin Marijnissen zélf aan het 
plakken slaat. Maar creatief als 
ROOD-Nijmegen is, hebben ze 
daar alweer een nieuwe vondst: 
SPonsman, die à la Spiderman 

alle 'onrecht' wegpoetst. Mét 
SP-sponsjes natuurlijk. Hij 
zorgt voor 'transparantie' in 
het Gelderse provinciegebouw, 
houdt Veolia op het 'juiste 
spoor tussen Venlo en Nijme
gen en tovert het 'verdwenen' 
natuurgebied bij Wijchen 
terug. Kijk op gelderland.sp.nl 
voor de grappige filmpjes. 

Juist nu! 
In Deventer heeft een ware 
plakoorlog geheerst. Met 
beschuldigingen dat de SP te 
vroeg zou zijn, over anderen 
heen zou plakken enzovoort. 
De gemeente gaf zelfs opdracht 

Kloof tussen economie 
en milieu steeds groter 
Het spanningsveld tussen milieu en economie groeit. 
De regering gaat - net als overigens de SP - uit van een 

economische groei van 2 procent per jaar. 'Om die groei 
te combineren met een forse duurzaamheidsambitie, 

is een beleidsmatige en maatschappelijke trendbreuk 

nodig: stelt het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in 
een analyse van de milieugevolgen van het regeerak

koord. Balkenende IV wil daarvoor 500 miljoen uit
trekken, maar er is zeker acht tot negen miljard nodig, 
concludeert het MNP. 

Het MNP rekent voor dat bij 
een economische groei van 
2 procent per jaar, het aantal 
afgelegde autokilometers in 
2020 zo'n 24 procent hoger 
zal zijn dan nu. De groei 
van het energiegebruik zal 
rond de 20 procent zijn. De 
uitstoot van broeikasgassen 
neemt met zo'n 10 procent 
toe, terwijl de regering juist 
een vermindering met 30 

procent ten opzichte van 
1990 voor ogen heeft. Om 
die doelstelling te halen, 
zijn volgens het MNP 'zeer 

kostbare maatregelen nodig, 
vooral in gebouwen en in 
de transportsector'. Maar 
technische maatregelen zijn 
niet voldoende, ook het 
gedrag van mensen moet 
veranderen. Hoe weet het 
planbureau niet en ook het 
kabinet schrijft daar niets 
concreets over. 
Hier ligt een taak voor de SP. 
In het verkiezingsprogramma 
staat immers dat we veel te 
veel energie gebruiken en 
daarmee zuiniger moeten 
omgaan? 
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JJoegoslavische wending' 
in AVVACS-dossier? 
De AWACS-basis in het 
Duitse Geilenkirchen blijft 
de Limburgse gemoederen 
bezighouden. Vorig jaar vond 
in de gemeente Onderban
ken een zwaar omstreden 
en door de Limburgse SP fel 
bekritiseerde kap plaats van 
een bos, dat de opstijgende 
vliegtuigen in de weg zou 
staan. Acht jaar geleden is 
daar een tankvliegtuig van 
de AWACS-basis neerge
stort. De kap, waarvoor de 
provincie Limburg destijds 
groen licht gaf, was voor 
grensgemeente Onderbanken 
aanleiding om een beroeps
zaak aan te spannen. Dus 
toog begin vorige maand een 
rapporteur van de Stichting 
Advisering Bestuursrecht
spraak (StaB), een advies-

om SP-posters te laten 
verwijderen. "Inmiddels 
hebben er al drie artikelen met 
foto in de plaatselijke krant 
gestaan en er zijn interviews 
gegeven voor de lokale 
televisie. Zoveel media
aandacht hadden we zelf niet 
kunnen organiseren," liet Harry 
Broekhuijs, SP-voorzitter in 
Deventer, enthousiast weten. 
Hij vermoedt de PvdA-vinger in 
de koekstad. Ook uit andere 
delen van het land kwamen 
berichten dat er bij nacht en 
ontij SP-posters werden 
verwijderd. In Amsterdam 
hielden de sociaal-democraten 
het beschaafd. Over hun 
posters stond slechts levens
groot: JUIST NU! geplakt. We 
menen deze variatie op NU 
ZEKER ook te hebben gezien op 

orgaan van de Raad van 
State, naar Limburg. En daar 
kreeg het AWACS-dossier een 
bizar nieuw hoofdstuk. Want 
enkele dagen na zijn bezoek 
aan Onderbanken deed de 
StaB-rapporteur aangifte te
gen wethouder Hans Ubachs, 
wegens bedreiging met de 
dood. Ubachs zou de rap
porteur te verstaan gegeven 
hebben, dat hij "een groep 
Joegoslaven" op hem af zou 
sturen als hij bepaalde pas
sages over het vliegtuig la
waai niet in zijn rapport zou 
opnemen. Wethouder Ubachs 
eist excuses. Hij wordt 
gesteund door tijdens het 
bewuste gesprek aanwezigen 
die ontkennen dat Ubachs 
dergelijke dreigende taal 
heeft uitgekraamd. 

CDA-plakkaten. Saampjes 
ingekocht wellicht? 

Een man tegen de staatj3 
Het boek van Alexander 
Nijeboer over de affaire 
Spijkers, hoeft niet uit de 
handel te worden genomen. 
Staatssecretaris Van der Knaap 
van Defensie had dat geëist 
omdat hij in Een man tegen de 
staat ervan wordt beschuldigd 
de Tweede Kamer leugens te 
hebben verkocht (Tribune 
januari). Maar de rechter vindt 
dat de gewraakte passages 
voldoende steun vinden in 
feiten. Nijeboer is blij natuur
lijk: "De vrijheid van menings
uiting heeft gewonnen." Maar 
hij is er nog niet, want Van der 
Knaap gooit er maar weer een 
volgende procedure tegenaan. 

Geen kunst natuurlijk, als je de 
advocaat niet uit eigen zak 
hoeft te betalen. 

Een man tegen Essent 
De Tribune van februari 
berichtte over de moeizame 
strijd van Farshad Bashir, 
tegen het afsluitbeleid in 
Leeuwarden. Tussen oktober en 
april is dat verboden (amende
ment SP). Neemt niet weg dat 
op 16 februari het gas bij de 
familie Breuker in Leeuwarden 
werd afgesloten. De afsluiting 
was niet eens het gevolg van 
wanbetaling, maar van de 
chaos bij Essent. Wil Breuker 
stapte een jaar geleden over 
op energieleverancier Frivius. 
Waarop Essent hem twee 
cliëntnummers toebedeelde en 
twee keer transportkosten in 
rekening bracht. Brieven, 
telefoontjes, niets hielp 
waarop Breuker besloot het 
teveel in rekening gebrachte 
bedrag niet meer te betalen. 

Ov-erijssel 
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De familie zit nog steeds in de 
kou, want nadat Breuker ten 
overstaan van de lokale Omrop 
Fryslän het gas zelf maar weer 
had aangesloten, sloot Essent 
opnieuw af, nu vanaf de straat. 
Breuker, SP-lid, wordt inmid
dels bedolven onder sympa
thiebetuigingen en vragen uit 
het hele land van mensen die -
ondanks de winter - zijn 
afgesloten. Blijven melden op 
wil.breuker@gmail.com, want 
hij wil landelijke SP-actie 
tegen de "arrogantie" van 
energiebedrijven. Binnenkort 
dient het kort geding van 
Breuker tegen Essent. 

Koehandel met 
kolencentralesj2 
In de vorige Tribune berichtte 
Herman Damveld over vervui
lende kolencentrales die in de 
Eemshaven worden gepland, 
terwijl de ernaast gelegen 
gascentrales voor de opwek
king van elektriciteit niet of 

Sp'er Colin Wilkinson zorgt in Enschede persoonlijk voor gratis 
openbaar vervoer - met een riksja. Tijdens de Provindale 
Statencampagne vroeg de SP in Overijssel zo aandacht voor 
haar plannen met gratis ov. Met succes, want Wilkinson gaat 
met vijf collega's de Staten in. 
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Halabja-Herdenking 

nauwelijks in werking zijn (te 
duur). Inmiddels heeft Paulus 
Jansen vragen gesteld over 
deze 'stompzinnige energiever
spilling'. Het citaat is afkom
stig van energiemarktspecialist 
Sjak Lomme, in vakblad 
Energiebeurs. Bij lage gasin
koopprijzen staan moderne 
centrales stil omdat ze vastzit
ten aan contracten, terwijl 
oude, weinig efficiënte 
centrales volop draaien. Met 
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energieverspilling en onnodige 
COz-uitstoot als gevolg. 

Brandweer haalt gelijk 
De Tribune heeft al vaak 
bericht over de strijd van de 
brandweer, maar nu kunnen we 
dan toch melden dat de 
spandoeken van de kazernes 
gaan. De rechter heeft bepaald 
dat de corpsleiding zich moet 
houden aan de 48-urige 
werkweek, opgelegd door de 

EU en dat het bovendien niet 
aangaat om het salaris te 
korten. Nu werken brandweer-
mannen en -vrouwen 54 uur, 
maar ze worden niet betaald 
voor de uren dat ze 'de wacht 
houden'. Voorlopig zal de 
uitspraak leiden tot (betaalde) 
o.veruren, want er is niet 
voldoende opgeleid personeel. 

Re'integratie vooral dure grap 
Tussen januari 2004 en juli 
2006 stopte de gemeente 
Amsterdam 80 miljoen euro in 
de reïntegratie van mensen 
met een bijstandsuitkering, 
wat neerkomt op 17.000 euro 
per cliënt die aan het werk 
kwam (nog geen 11 procent 
van de meest kansrijke groep). 
Vooral de reïntegratie-industrie 
verdient goud geld, conclu-
deert de Rekenkamer, ook 
omdat de 'klantmanagers' van 
de nieuwe Dienst Werk en 
Inkomen zich maar wat wijs 
laten maken. Ze hebben geen 
benul wat een computer- of 
taalcursus kost en ze betalen 
bedrijven als FourstaR, 
Alexander Calder en Agens 
bonussen van 3000 euro, als 
iemand slechts een gesubsidi-
eerde baan heeft gekregen. Het 
stadsbestuur is boos op de 
Rekenkamer. Die zou te vroeg 
oordelen. De DWI is pas net 
lekker op gang gekomen. 

"Macht aandeelhouders moet 
worden beperkt" 
De uit de Amerika overgewaai-
de speculatieve beleggings-
fondsen (hedgefondsen) en 
investeringsmaatschappijen 
(private equity) hebben geen 
boodschap aan milieu- of 
maatschappijbewust onderne-
men. Zie de druk die is 
uitgeoefend op Stork en 
ABN Amro om hun bedrijfsstra-
tegie te wijzigen in eentje die 
sneller winst oplevert. De 
gedachte om aandeelhouders 
meer macht te geven, zodat zij 

L 
de hoge beloningen zouden 
tegengaan, heeft averechts ~ 
gewerkt, vindt Ewout Irrgang. .. 
Hij wil dat de zaak wordt 

( teruggedraaid en dat de positie 
van werknemers wordt ver-
sterkt. Zijn verzoek om een 
hoorzitting werd door de Kamer 
gehonoreerd. 

Asbestfl 
Asbestbedrijf Eternit is door de 
rechter aansprakelijk gesteld 
voor de ziekte van een man, 
omdat het bedrijf in 1967 
asbestafval aan zijn ouders 
heeft gegeven, zodat ze hun 
erf daarmee konden verharden. 
Eternit wist toen al hoe 
schadelijk het afval was, maar 
deelde het levensgevaarlijke 
spul desondanks 'gratis' uit. 
Eternit heeft al eerder zelf een 
schadevergoedingsregeling 
getroffen met twee andere 
asbestslachtoffers. Ze handel-
den in jute zakken van Eternit 
en liepen borstvlieskanker op. 
Tot nu toe gaf Eternit alleen 
schadevergoeding aan werkne-
mers van Eternit. Afgezien van 
compensatie voor de slachtof-
fers door Eternit, verwacht 
Remi Poppe dat de overheid de 
saneringskosten bij Eternit 
deponeert. Onlangs zijn er 
weer 2100 nieuwe vervuilde 
locaties aangemeld. Het 
opruimen gaat milioenen 
kosten. 

Asbestf2 
De Otapan, het asbestschip dat 
zeven jaar lang in Amsterdam 
aan de ketting lag en dat 
internationale bekendheid he 
kreeg nadat Nederland het in in 
oktober 2006 probeerde te ze 
'slijten' aan Turkije, is weer di, 
terug en ligt in de haven van mi 
Rotterdam. Dat is ook maar ke 
beter, vindt de SP-Rotterdam; m' 
hier gelden tenminste regels er 
en voorschriften bij de vi 
verwijdering van asbest. Maar in 
de SP ziet niets in 'sanering': be 



Stop de vuilverbrandings
oven aan de Waddenzee 

Lieke en Isaac Gillissen in actie tegen de vuilverbrander 

Als het aan de SP-Harlingen 
ligt, organiseert de gemeente 
zo snel mogelijk een referen
dum over de geplande vuil
verbrandingsoven. Woord
voerder Hans Gillissen vraagt 
zich in gemoede af waar de 
politiek mee bezig is: "Hoe 
is het mogelijk dat iedereen 
zijn uiterste best doet om 
ervoor te zorgen dat het 
Waddengebied als Werelderf
goed erkend wordt, terwijl 
men er geen been in ziet 
om aan de rand daarvan een 
risicovolle en vervuilende 
afvaloven te bouwen met een 
lelijke schoorsteen van 55 
meter hoog?" Nog afgezien 

het zou betekenen dat mensen 
in schachten van nog geen 
zeventig centimeter breed, 
diep in het schip, in bescher
mende pakken en met gasmas
kers op, het asbest zouden 
moeten losbikken. Afschuwelijk 
en gevaarlijk werk! Slopen dus, 
vindt de SP, die ook wil dat er 
informatie komt voor de 
bewoners van Heijplaat en 

van het milieu belastende 
verkeer dat het kwetsbare 
gebied te verwerken krijgt. 
Harlingen is gekozen uit 
commerciële motieven: de 
stoom van de centrale kan 
rechtstreeks geleverd worden 
aan zoutfabriek Frisia, die 
zelf overigens geen lang 
leven meer beschoren lijkt, 
omdat de zoutwinning bo
demverzakking veroorzaakt. 
"Kortetermijndenken dus," 
vindt Gillissen. De oven is 
beter op zijn plaats op het 
industriegebied bij de Eems
haven, een oplossing die 
ook de voorkeur heeft van de 
Waddenvereniging. 

Charlois. Die hebben in de 
scheepvaart vaak zelf met 
asbest gewerkt en zijn als de 
dood voor de Otopan in hun 
achtertuin. 

Compensatie voor WAO'ers 
De Centrale Raad van Beroep 
heeft het 'Schattingsbesluit 
2004' in strijd met de wet 
verklaard. Uitkeringsinstantie 

UWV heeft geen rekening 
gehouden met het feitelijke 
loon, maar met het inkomen 
dat in 38 uur per week werd 
verdiend. De SP verzet zich al 
langer tegen deze rekenme
thode, waardoor meer dan 
30.000 WAO'ers na herkeuring 
een lagere uitkering hebben 
gekregen of hun uitkering zijn 
kwijtgeraakt. Minister Donner 
(Sociale Zaken) moet zo snel 
mogelijk het inkomensverlies 
compenseren, vindt Paul 
Ulenbelt. 

Op de bres voor homo's 
De SP-Noord-Brabant is een 
convenant aangegaan met het 
COc, de homobelangenorgani
satie, om de positie van 
homo's, lesbiennes, biseksue
len en transgenders in Brabant 
te verbeteren. Sociale accepta
tie van homoseksualiteit is een 
probleem waar de politiek zich 
niet aan kan onttrekken, vindt 
Mahmut Erciyas. Hij tekende de 
overeenkomst namens de SP. 
Erciyas is raadslid in Oss en 
staat nummer drie op de lijst 

Tot Ooit! 

NIEUWS 

voor de Provinciale Staten. 
Hij wil zich inzetten voor meer 
sociale acceptatie en voor 
gelijke kansen ongeacht 
seksuele voorkeur, levensover
tuiging of afkomst. 

Op de bres voor het huisdier 
Ook in Gelderland houdt het 
openbaar vervoer niet over. 
Regiotaxi's, toch al niet de 
meest aantrekkelijke vorm van 
openbaar vervoer, leggen hier 
en daar een noodverband. Maar 
sinds één januari is het 
helemaal naatje pet: honden 
mogen niet meer mee en dus 
regent het klachten. Alex Mink 
weet wat hem na 7 maart te 
doen staat in de Gelderse 
Staten: "Honden moeten 
gewoon met hun baasjes mee 
kunnen, zoals overal in het 
openbaar vervoer. 
Dat wij daar een punt van 
moeten maken is toch te gek 
voor woorden? Kennelijk staan 
in het geprivatiseerde open
baar vervoer de kille cijfers 
en niet langer de mensen 
centraal." 

Het miezerweer weerhield meer dan duizend SP'ers er niet van 
om op 25 februari naar het Land van Ooit te komen. Het the
mapark in Drunen was speciaal open voor het campagnefeest 
'De SP in alle Staten!' Voor de actieve SP'ers was er onder meer 
politiek touwtrekken, een debat en een reeks toespraken; hun 
kinderen konden op audiëntie bij Ooitse ridders en 
prinsessen. 
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Lothar Bisky 
11 Alleen als je bereid bent verschillen te 
accepteren, kun je samen iets doen" 

TEKST ROB JANSSEN EN ELMA VERHEY FOTO'S KAREN VELDKAMP 

16 juni 2007 wordt een belangrijke datum voor 

Duitsland. Het is de dag waarop onze linkse oosterburen 

zich gaan verenigen. Daar is Lothar Bisky althans van 

overtuigd. De partijvoorzitter van de Linkspartei.PDS acht 

een linkse fusie van Oost- en West-Duitsland van levens

belang voor een 'beter Duitsland'. Want van de sociaal

democraten valt wat hem betreft weinig te verwachten. 

Geef Bisky maar liever (OU-kanselier Angela Merkel, die 

in de praktijk een socialer gezicht blijkt te vertonen. 

We treffen dr. Bisky in het sjieke Corona
hotel in Den Haag. Zijn begroeting is 
typisch die van een Duitser: formeel en 
zakelijk. Maar de Parteichef - sinds 2005 
tevens lid van de Bondsdag - blijkt ui
termate vriendelijk, open en niet zelden 
humoristisch. Onder het genot van een 
dubbele espresso spreekt hij vrijuit over 
linkse culturele tradities, Stasi-beschuldi
gingen en zinkende schepen. 

Waarom bent u eigenlijk in Nederland? 
"Omdat ik graag wil weten waarom de SP 
zoveel succes heeft. Maar dat is niet de 
enige reden voor mijn bezoek. Kijk, we 
zijn nou eenmaal buren. We leven in de 
EU en daardoor zijn er talloze kwesties 
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die zowel de SP als mijn partij bezighou
den. In de toekomst wellicht nog meer 
dan nu. Daarom willen we graag nóg 
beter samenwerken." 

Dus Nederlands-Duitse samenwerking 
op links is niks nieuws? 
"Nee. We hebben al een jaar of acht 
goede contacten met de SP. Alleen is 
mijn partij in 2002 in een crisis terecht
gekomen, waardoor we een tijdlang 
vooral met onszelf bezig waren. Uiteinde
lijk lukte het om orde op zaken te stellen 
voor de vervroegde Bondsdagverkiezingen 
van 2005, die we samen met de WASG (de 
in West-Duitsland gewortelde Wahlalter
native für soziale Gerechtigkeit - red) in-

gingen. En nu zijn we met die partij goed 
op weg om te fuseren. Op 16 juni van dit 
jaar zullen we één partij zijn." 

Waarom heeft dat zo lang geduurd? 
Als twee partijen politiek op één lijn 
zitten, moet het toch niet zo moeilijk 
zijn om zich te verenigen? 
"Vergis je niet! In Duitsland heb je nog 
steeds het probleem van Oost en West. 
Links in Oost-Duitsland heeft een heel 
andere culturele traditie dan links in 
West-Duitsland. Alleen als je bereid bent 
die verschillen te accepteren, kun je 
samen iets doen. Maar steeds duikt de 
angst op, dat de één de ander iets wil 
opdringen. Dat heeft alles te maken met 



"Duitsers die het socialisme niét hebben meegemaakt, vinden het iets heel negatiefs" 

het proces van de Duitse hereniging dat 
door de West-Duitse meerderheid bepaald 
werd; de minderheid in het Oosten had 
niets te zeggen. Het was geen hereniging 
op gelijke ooghoogte, zoals wij dat in 
Duitsland noemen. Vandaar dat er nog 
steeds het nodige wantrouwen heerst. 
Maar we hebben nu gezegd: er is een weg 
die leidt naar vereniging. Die weg kiezen 
we. Oké, ikzelf beslis daar niet over. Dat 
zullen de leden moeten doen. De fusie 
moet democratisch gedragen worden, 
anders gaat het niet." 

Maar u gaat ervan uit dat de 
fusie er komt? 
"Ja. Er zijn wat problemen, maar dat is 

normaal. Weemoed bijvoorbeeld." 

Weemoed? 
"Ja. Sommige PDS'ers zijn toch wel een 
beetje treurig. Het was immers hUn partij 
en ze zijn bang dat ook wij door het Wes
ten opgeslokt worden. Zelf heb ik daar 
geen last van. De PDS heeft veel eigen 
potentie ontwikkeld. Ik zie bijvoorbeeld 
veel jonge mensen in mijn partij die 
heel wat in hun mars hebben. De PDS zal 
die eigen kracht en ervaring ook zeker 
inbrengen in de nieuwe partij. Maar ik 
zeg het eerlijk: de angst is er en je moet 
er eerlijk mee omgaan. Tegelijkertijd zie 
je in het Westen ook weer angst. Daar 
denken ze: 'Die PDS is een zó goed ge-

organiseerde kaderpartij ... die slokt óns 
op: Volstrekt onterecht! Maar angst kun 
je niet met logica uit de wereld helpen. 
Het zijn psychologische factoren." 

Maar u sprak toch ook over een ver
schillende culturele traditie? 
"Dat verschil is er absoluut. In het 
Oosten werden wij na de Duitse hereni
ging wakker in het kapitalisme. Iedereen 
moest zijn leven omgooien, zich 'het 
tweede systeem' eigen maken. Dat was 
zeker niet gemakkelijk. De PDS werd 
geaccepteerd in het Oosten, omdat wij de 
mensen opzochten om te vragen welke 
problemen ze hadden. Om ze te helpen 
bij het aanvragen van een uitkering, 
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om uit te leggen hoe het zit met de 
ziektekosten, noem maar op. Wij waren 
de partij van het dagelijks leven en zo 
zijn we ook groot geworden. Dat is dus 
een heel andere linkse cultuur dan in 
het Westen. Wij hebben bovendien de 
DDR nog in ons achterhoofd. We weten 
wat slecht was aan de DDR: de enorme 
fouten die gemaakt waren, de misdaden 
die waren begaan. Maar we weten ook, 
dat het bijvoorbeeld niét zo slecht was 
dat negentig procent van de vrouwen die 
W11den werken, ook werkten in de DDR. 
We weten ook, dat er goede kanten aan 
het onderwijsstelsel zaten. Ik was rector 
aan de Hochschule for Film und 
Femsehen. Mijn toenmalige studenten 
halen nu internationale prijzen, schopten 
het tot directeuren van filmstudio's. Ze 
hebben een beroep geleerd en doen het 
goed." 

Dat was vlak na de 'Wende' ook altijd 
het stokpaardje van wijlen Stefan 
Heym (schrijver en "namens de PDS 
nestor van de Bondsdag): gooi in het 
Oosten niet alles klakkeloos weg, 
maar neem de goede dingen uit de 
DDR-tijd mee. 
"Exact. En als je dan zag hoe onbeschoft 
ze in de Bondsdag met Heym omgingen ... 
Eerst werd hij de Nestor van de Revolutie 
genoemd, wat terecht was. Maar toen hij 
bij de PDS kwam, was hij ineens iemand 
waar je niet naar mocht luisteren. Die 
enorme ideologisering karakteriseert de 
tegenstelling tussen Oost en West, die 
ik bedoel. In het Oosten hebben we een 
totaal andere traditie dan in het Westen, 
dat anticommunistisch is. Links in West
Duitsland was altijd een minderheid die 
nooit boven de vijf procent (de kies
drempel in Duitsland - red) uit wist te 
komen, omdat de maatschappij hen niet 
wilde. Het waren moedige mensen, maar 
ze kregen nooit een kans. Dat is een heel 
andere cultuur dan die in het Oosten. We 
hebben binnen links dus twee verschil
lende achtergronden. Maar samen kunnen 
we vechten voor een betaalbaar bestaan, 
voor gelijke behandeling van vrouwen en 
noem maar op. Je kunt samen vechten 
zonder dat je dezelfde geschiedenis hebt. 
Wij kunnen als PDS alleen maar overleven 
als we onze identiteit uitbreiden en in 
een nieuwe partij opgaan." 
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Wanneer komt de doorbraak? Uw 
partij scoorde bij de laatste Bondsdag
verkiezingen 8,7 procent. Een prachtig 
resultaat, maar nog te weinig voor een 
echte doorbraak. 
"Vergeet niet, dat het feit dat links meer 
dan vijf procent scoorde voor Duitsland 
al een sensatie is. Ik herhaal het nog 
maar eens: Duitsland is diep anticom
munistisch. Niet het Oosten, want daar 
weten de mensen wat het communisme 
was. Voor tweederde van de mensen in 
Oost-Duitsland is socialisme iets positiefs. 
Maar voor hen die het niét meegemaakt 
hebben, is het iets bijzonder negatiefs." 

Maar is er dan misschien sprake van 
een omslag? Het weekblad Der Spie
gel - toch niet bepaald een links blad 
- schreef onlangs over de ontwikkelin
gen in China. Op de cover stond: 
'Funktioniert der Kommunismus doch?' 
"Inderdaad! Ik was zeer verbaasd dat 
Der Spiegel nog zulke vragen stelt. Dat 

het is te gemakkelijk om te zeggen dat 
het van voor tot achter niet deugde." 

West-Duitsland wilde niets goeds over 
de DDR horen, terwijl men in Neder
land juist wel oog had voor de posi
tieve kanten van dat land. Is dat het 
verschil? 
"Ja. In Nederland, maar ook in andere 
landen, spreek ik regelmatig met mensen 
die heel zakelijk over de DDR spreken: 
over wat slecht was, maar ook over wat 
goed was. Ik zeg weleens: de West-Duit
sers denken dat ze mooier zijn naar
mate de Oost-Duitsers lelijker worden 
afgeschilderd. Hahaha. Maar serieus: 
de West-Duitsers hoorden alleen maar 
slechte dingen over de Oost-Duitsers. Dát 
was de fout van de hereniging. Men had 
kunnen zeggen: 'We organiseren in het 
Westen de kleuterscholen zoals ze in de 
DDR waren. Of we nemen dingen uit het 
onderwijssysteem over: Maar nee hoor. 
En wat schetst mijn verbazing: nu doen 

Dr. lothar Bisky werd in 1941 in Zollbrück geboren. Na 
zijn studie cultuurwetenschappen was hij onder meer 
professor aan de Humboldt-universiteit in Potsdam en 
rector aan de Hochschule für Film und Fernsehen. In 
1990 kwam hij namens de PDS (opvolger van de SED) in 
het parlement van de oostelijke deelstaat Brandenburg, 
waar hij ook tot partijvoorzitter werd gekozen. In 1993 
volgde het PDS-voorzitterschap in geheel Duitsland. 
Een gooi naar het vicevoorzitterschap van de Bondsdag 
mislukte in 2005, naar verluidt omdat hij als voorzitter 
van de Linkspartei.PDS te politiek gekleurd zou zijn. 
In 1993 en 2005 doken aantijgingen over vermeende 
Stasi-activiteiten op, maar die werden mede door de 
pers telkens ontzenuwd. lothar Bisky is getrouwd en 
heeft drie zonen. 

ben ik van dat blad niet gewend. Maar je 
kunt niet voorbij aan de feiten. Ik ben 
onlangs in China geweest. Shanghai en 
Peking, maar ook het platteland, zijn 
enorm in ontwikkeling. Goed, het land 
heeft ontelbare problemen en ik zal geen 
enkel probleem bagatelliseren. Ik denk 
dat ook de politieke leiding weet hoe erg 
het met het milieu gesteld is en welke 
sociale misstanden er plaatsvinden. Maar 
kennelijk is het communisme hier toch 
ook in staat om productieve krachten 
te ontwikkelen. Het oude communisme 
wordt daardoor beslist niet mooier, maar 

ze het wel! Nadat ze alles in het Oosten 
vernietigd hebben, reizen de politici 
naar Finland om te gaan kijken hoe het 
onderwijs daar geregeld is. Dat vinden ze 
dan wunderbar. Terwijl Finland het van 
de DDR heeft geleerd! Vandaar dat ik zeg: 
Duitsland is een door en door geïdeologi
seerd land." 

Is de verhouding tussen uw partij en 
de sociaal-democratische SPD vergelijk
baar met die tussen de SP en de PvdA? 
"Dat is een heel moeilijke vraag. Want ik 
vraag me af, wat de SPD momenteel is. 
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Wat is de Duitse sociaal-democratie anno 
2007? Met August Bebel (in 1869 mede
oprichter van de Duitse Sociaal Democra
tische Partij - red) heb ik wel duizend 
overeenkomsten. Maar met de huidige 
SPD bitter weinig. De beste sociaal-de
mocraat van nu is wat mij betreft Angela 
Merkel." 

Pardon? De CDU-kanselier? 
"Ja, echt. Wat zij doet is zeer sociaal-de
mocratisch, hoewel ze het zelf anders zou 
noemen. Ze heeft gevochten om de Iron 
Lady van Duitsland te worden, maar dat 
is haar niet gelukt. Zoveel acteerlessen 
heeft ze niet gehad. Merkel is solide-soci
aal. Ze wil helemaal niet, dat het sociale 
verdwijnt." 

Merkel komt uit het Oost-Duitse 
Mecklenburg-Vorpommem. Heeft dat 
er misschien iets mee te maken? 
"Ja. Het gevoel voor gemeenschappelijke 
waarden en sociale rechtvaardigheid leeft 
nog steeds onder de mensen in Oost
Duitsland." 

Is daarvan iets te merken in de Grote 
Coalitie waaraan ze leiding geeft? Of 
maken SPD-zwaargewichten als Franz 
Müntefering, Kurt Beck en Peer Stein
brück de dienst uit? 
"De verkiezingscampagne van 2005 
was één grote misleidingsoperatie. 
'Keine Merkel-Steuer: schreeuwde SPD'er 
Schröder van de daken (verwijzend naar 
de btw-verhoging van twee procent die 
Merkel bepleitte - red). Vervolgens voert 
de Grote Coalitie met Steinbrück voorop 

een verhoging van drié procent door! 
Nog zoiets: doorwerken tot je 67ste. Wie 
voert het in? Müntefering! En wat dacht 
je van de Gesundheitsreform? Dat is de 
eerste wet waar echt helemaal niemand 
tevreden mee is. De artsen, de patiënten, 
de woordvoerders in de politieke partijen, 
de ziekenhuizen; allemaal vinden ze het 
niks. Alleen de farmaceutische industrie 
zwijgt. Niet zonder redenen, neem ik aan. 
Dan vraag ik je opnieuw: wat is sociaal
democratie in Duitsland? Ik wéét het 
gewoon niet. Het sociale aspect wordt 
inmiddels steeds meer benadrukt door de 
CDUjCSU." 

Denkt u, dat de SPD ooit nog eens 
links ingehaald wordt door de chris
tendemocraten? 
"Ik denk dat ze bij de CDUjCSU in 2005 
in ieder geval hebben begrepen, dat 
het tonen van een socialer gezicht niet 
tot een verkiezingsnederlaag leidt. Nu 
hebben ze geleerd: onsociaal worden we 
nooit. Daarom zijn zij nu anders gewor
den en daarom krijgt de SPD het steeds 
moeilijker." 

Iets anders. U werd in 1993 en 2005 
beschuldigd van vroegere 
Stasi-activiteiten .. . 
"Wat er over mij is gevonden, mag je tot 
op de markt uitdelen. Dat doe ik trou
wens ook. Stasi-activiteiten heeft nooit 
iemand kunnen aantonen." 

Maar wat werd er dan over u 
gevonden? 
"Reisverslagen. Als ik - zoals laatst 

-- --------

INTERVIEW 

- voor de Bondsdag naar China reis, dan 
moet ik een verslag maken. Toen ik voor 
de DDR naar het buitenland ging, maakte 
ik ook verslagen. Die vond men in de 
Stasi-dossiers, waaruit men concludeerde 
dat ik een spion moest zijn geweest. Nou, 
als het schrijven van een reisverslag een 
Stasi-activiteit is, tja, dan weet ik het 
ook niet meer." 

Toch blokkeerde men uw kandidatuur 
als vicevoorzitter van de Bondsdag. 
"Maar dat had in werkelijkheid niets met 
die Stasi-beschuldigingen te maken. Het 
verwijt was, dat ik Gregor Gysi weer had 
geactiveerd, en bovendien Oskar Lafon
taine bij de partij gehaald had. Wát een 
absurde beschuldiging! En wat hebben 
ze ermee bereikt? Dat mijn landelijke 
bekendheid tot grote hoogten steeg. 
Nog nooit ondervond ik zoveel sympathie 
als toen. Zelfs uit West-Duitsland kreeg 
ik honderden e-mails van mensen die 
verontwaardigd waren over waarvan ik 
beticht werd. Dus het resultaat is ach
teraf wel oké, hahaha." 

Maar hoe zijn de verhoudingen 
nu in Berlijn? 
"Dat is heel verschillend. Ik heb daar wel 
een leuke anekdote over. Zo'n vier, vijf 
jaar geleden wilde ik na acht jaar stoppen 
als partijvoorzitter en me weer aan de 
wetenschap wijden. Maar de partij kwam 
rond die tijd in een crisis en men wist 
me over te halen om het nog een periode 
te doen. Toen liep ik Edmund Stoiber 
(voormalig kandidaat-bondskanselier en 
CSU-voorman in Beieren - red) tegen 
het lijf. 'Bisky, ik vind het heel respec
tabel wat je doet. Een kapitein verlaat 
het zinkende schip immers als laatste: 
zei hij. Het probleem was alleen, dat het 
schip niet zonk. Hahaha. En nu zijn ze 
woedend op me, echt wóédend. Ook de 
sociaal-democraten hebben mij de linkse 
verkiezingswinst - mét Gysi en Lafon
taine - persoonlijk kwalijk genomen. 
Wel, ik ben inderdaad schuldig." 

Heeft u Stoiber onlangs nog gebeld? 
Want toen zijn CSU afgelopen januari 
in een crisis kwam, kondigde hij vrij 
snel daarop zijn vertrek aan ... 
"Och nee, zo ben ik niet. Ik blijf niet 
lang boos op mensen." • 
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7 maart, café Dudok: Nieuwgekozen SP'ers in Zuid-Holland 

IJHet is niet de vraag óf we 
gaan regeren maar wanneer" 
TEKST ELMA VERHEY FOTO'S PAUL PETERS 

In café Dudok in Den Haag hield de SP een - rustige - bijeenkomst. 
Althans in vergelijking met het uitzinnige feest op 22 november 
in de Amsterdamse Melkweg. Want iedereen was best zenuwachtig. 
Zou de partij de winst van toen kunnen vasthouden? "Hadden de 
media het belang van de Eerste Kamer maar eerder ontdekt," vindt 
senator Tineke Slagter spijtig. 

"Tilburg," zegt een stralende Tiny Kox, 
"mijn eigen plaats waar we de grootste zijn 
geworden! Niemand, maar dan ook niemand 
kan nog om ons heen. Wie getwijfeld heeft 
of de SP ooit gaat meeregeren, hoeft daar 
niet meer bang voor te zijn. Het is niet de 
vraag óf we gaan regeren maar wanneer!" 
Het is kwart over tien en de fractievoorzit
ter van de Eerste Kamer spreekt in café 
Dudok in Den Haag een dolenthousiaste 
achterban toe. 
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Op de plek recht tegenover het Binnenhof 
waar de landelijke SP bijeen is, en waar 
de derde overwinning binnen een jaar zou 
worden geboekt, begon de avond ronduit 
mat. Tegen kwart voor acht druppelen de 
eerste Kamerleden binnen. Ewout Ingang 
zeult een rode koffer achter zich aan. "Ik 
had gezegd een rode das. Geen rode tas," 
roept Hans van Leeuwen melig. De motor 
achter het SP-actieteam en tegenwoordig 
Tweede Kamerlid voor culturele zaken, zegt 

"geen knoop in zijn maag" te hebben, zoals 
op 22 november vorig jaar. Ook Paul Peters, 
als altijd de man die de aankleding en de 
logistiek van een feestavond verzorgt, 
drinkt op z'n gemak een kopje koffie: 
"Vanavond wordt een fluitje van een cent." 
Inderdaad; de 150 binnen- en buitenlandse 
persmensen van vorig jaar zijn er niet. En 
de NOS en RTL4 'doen' het met één came
raploeg in plaats van toen twee. Het zaaltje 
in café Dudok kan trouwens maar een man 
oftachtig aan. De Provinciale Statenver
kiezingen mogen dan niet zo mediageniek 
zijn; de SP maakt er zelf kennelijk ook maar 
liever niet al te veel ophef over. 

Paul Ulenbelt draait nog maar een rust
gevend shagje 

Iedereen mag dan laconiek doen, in wer
kelijkheid gieren de zenuwen menigeen 
door het lijf. Winnen? Ten opzichte van de 
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Per provincie 

%03 z03 %07 
Groningen 6,0 3 15,9 
Friesland 4,8 2 9,6 
Drenthe 0,0 ° 12,3 
Overijssel 4,3 3 11,7 
Flevoland 4,6 2 14,0 
Gelderland 5,6 4 13,8 
Utrecht 5,6 3 11,7 
Noord-Holland 6,6 5 15,7 
Zuid-Holland 5,0 4 13,5 
Zeeland 3,8 2 12,5 
Noord-Brabant 7,9 6 21,0 
Limburg 5,8 4 18,6 

38 (29*) 

'doordat het aantal Statenzetels is verlaagd ten opzichte 
van 2003, zijn de zetelaantallen niet zomaar te vergelijken. 
Vandaar tussen haakjes het totaal aantal zetels, omgerekend 
naar de situatie van 2007. 

z07 
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Top 5 hoogste percentage SP-stemmen 

ps03 ps07 tk03 

Heerlen 15 34,3 14,4 
Reiderland 8,6 34,1 11,5 
Oss 19,2 33,1 20,5 
Landgraaf 9,1 27,1 10,8 
Doesburg 17,2 26,3 12,7 

Eerste KamerzeteLs 

Huidig per 12 juni* 
CDA 23 22 
PvdA 19 15 
VVD 15 15 
SP 4 12 
Groenlinks 5 4 
ChristenUnie 2 4 
SGP 2 1 
D66 3 1 
PvdD ° 1 
Fortuyn 1 ° Onafhankelijk 1 ° 
'de Statenleden kiezen op 29 mei de Eerste Kamerleden, 
die op 12 juni worden geïnstalleerd. 

tk06 

31,7 
30,4 
31,2 
25,3 
25,5 

college? 

c 
c 
c 
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Provinciale Statenverkiezingen van vier jaar 
geleden natuurlijk wél. Maar hoe 'doet' de 
partij het tegenover de Tweede Kamerver
kiezingen van november? Wordt de mega
winst van toen vastgehouden? Zullen de 
kiezers, ondanks de suggestie dat de partij 
- voortijdig - is afgehaakt bij de coalitie-

onderhandelingen, de SP trouw blijven? 
"De PvdA heeft ronduit gelogen over het 
zogenaamde weglopen van de SP," mokt 
Kamerlid Paul IDenbelt - hij draait nog maar 
een rustgevend shagje. SP-voorlichter Barry 
Smit oefent zijn antwoord op een mogelijke 
teleurstelling: de partij wordt gehinderd 

REPORTAGE 

door het slechte weer, door stemlokalen 
in bejaardentehuizen waar mensen nu 
eenmaal traditiegetrouw op CDA en PvdA 
stemmen, ja zelfs de stemlokalen op lagere 
scholen werken tegen de SP - die schijnen 
in het voordeel te zijn van D66 (moeders 
met jonge kinderen). Alleen partijsecreta
ris Hans van Heijningen weet heel zeker 
dat de SP ook deze avond een klinkende 
overwinning gaat boeken, die verder reikt 
dan méér zetels in de Eerste Kamer en in 
de Provinciale Staten - waar deze verkie
zingen tenslotte allemaal om te doen zijn. 
Van Heijningen: "Uit het hele land - en is 
het niet fantastisch dat zoveel afdelingen 
nog vanochtend in de stromende regen 
enthousiast hebben staan folderen - hoor 
ik alleen maar steun voor de SP. We gaan 
wéér winnen!" 
Ook de aanwezige pers is daarvan over
tuigd. "Beetje saai met die SP," zegt een 
verslaggever van het AD. "Ze winnen altijd." 
Een fotograaf die zich zorgen maakt over 
de deadline ("Komt Marijnissen pas om half 
tien?!") grapt dat hij natuurlijk altijd nog 
een foto van 22 november kan inleveren; 
niemand die het verschil ziet. 
Tiny Kox ondertussen, fractievoorzitter in 
de Eerste Kamer, probeert het 'vuurwerk' 
dat de media verwachten, te temperen. Er 
is de afgelopen dagen het beeld gecreëerd 
als zou de Eerste Kamer het de coalitie 
Balkenende-Bos lastig kunnen maken. Maar 
Kox vindt dat niet terecht: "Al zouden we 
een meerderheid halen, dan bestaat er niet 
zoiets als 'de' oppositie. VVD en SP zijn het 
samen eens over de Bos-belasting, maar 
daarmee houdt het voorlopig op." 
Balkenende en Bos weten dat natuurlijk 
óók. De waarschuwing van Balkenende 
dat "dit land onbestuurbaar wordt" als de 
coalitie geen meerderheid in de Eerste 
Kamer zou halen, ziet hij als beste bewijs 
"hoe zenuwachtig deze regering is over de 
steun van de kiezers". Maar uitspraken over 
de uitslag wil ook hij niet doen: "Rustig 
afwachten," zegt Kox, terwijl ook hij na
tuurlijk de zenuwen voelt. 

"En Ferry, heb jij énig idee wat het gaat 
worden?", kirt ze koket 

Om kwart over negen verschijnt op het 
enorme televisiescherm dan eindelijk 
Maartje van Weegen, voor wie dit haar laat
ste tv-uitzending wordt. Door een haag van 
senatoren ("dag Maartje") baant ze zich een 
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Tiny Kox: Niet meedoen aan spelletjes 

weg naar de tafel waar Ferry Mingelen en 
Paul Witteman zitten in de statige zaal. "En 
Ferry, heb jij énig idee wat het gaat wor
den?", kirt ze koket. "Nou Maartje", fleemt 
Mingelen, "de SP doet het al een tijdje goed 
en het CDA en de PvdA doen het wat minder 
goed." "Ach wat jammer nou," reageert 
café Dudok. Als eerste volgen traditiege
trouw de uitslagen van Schiermonnikoog 
en Roozendaal; niet zo héél indicatief voor 
de SP. Maar Dordrecht is dat natuurlijk wél, 
waar de SP 16,9 procent blijkt te hebben 
gehaald, een winst van 10,7 procent. Van 
Heijningen bedenkt zich geen moment en 
beklimt het podium om de derde verkie
zingswinst in één jaar tijd te claimen. "We 
behoren definitief tot de vier grote partijen 
van Nederland. Kiezers bedankt!," zegt hij 
met de zekerheid van iemand die de buit 
binnen heeft. 
Maar de buitenwereld schijnt daar niet 
van overtuigd. "Huil niet meteen," spreekt 
Mingelen vanaf het televisiescherm de SP 
troostend toe. Want volgens de eerste, 
voorzichtige prognoses, behoudt de coalitie 
een meerderheid in de Eerste Kamer. Nou 
en? Waarom zou café Dudok daarom tranen 
plengen? De fractie in de Eerste kamer lijkt 
te worden verdrievoudigd en de winst van 
22 november moeiteloos vastgehouden. In 
de loop van de avond zou blijken dat de SP 
in Brabant en in Limburg de tweede partij 
is geworden. In steden als Nijmegen, Den 
Bosch en Eindhoven zelfs de allergrootste. 
Om half tien snoert Jan Marijnissen Min-
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gelen en alle anderen 'Binnenhofwachters' 
die op een monsterverbond van VVD en SP 
hopen, definitief de mond. "Al dat gespecu
leer over 'de' oppositie in de Eerste Kamer 
is totale onzin," zegt hij omstuwd door een 
haag van camera's en microfoons. "We heb
ben nooit oppositie gevoerd óm het opposi
tie voeren. Het belang dat het menselijker 
en socialer moet heeft altijd voorop gestaan 
en dat zal ook zo blijven." De VVD heeft wel 
zin in spelletjes, zal ook Tiny Kox later zeg
gen, "maar de SP heeft dat nooit gedaan. 
En we zullen het ook niet doen." 

"Jammer dat het belang van de Eer
ste Kamer pas de afgelopen dagen ;s 
ontdekt" 

Eerste-Kamerlid Anja Meulenbelt gaat, zoals 
vaak op feestelijke SP-gelegenheden, schuil 
achter haar camera. Maar die wil ze graag 
opzij leggen om te vertellen hoe "dolgeluk
kig" ze is met twaalf zetels (het waren er 
tot nu toe vier). Ze heeft zich de afgelopen 
dagen "kwaad" gemaakt over Balkenende 
die de kiezer bang probeerde te maken voor 
een sterke SP (en VVD) in de Eerste Kamer, 
die "politiek misbruik" zouden kunnen 
maken door koste wat kost zaken die door 
een meerderheid in de Tweede Kamer zijn 
besloten, tegen te houden. "Misbruik ma
ken van macht heeft het kabinet Balkenen
de de afgelopen jaren zélf gedaan," vindt 
Meulenbelt. De Eerste Kamer toetst wetten 
op uitvoerbaarheid en juridische houdbaar-

heid. Maar er zijn nogal wat wetten door 
de Eerste kamer "gejast", die ook de toets 
van de CDA-fractie in de Eerste kamer niet 
konden doorstaan. Zoals de Wet op de 
jeugdzorg, de Wet werk en inkomen of de 
veranderingen in (gezondheids)zorg, waar 
vooral CDA-senator Hannie van Leeuwen 
zich met goede argumenten tegen heeft 
verzet. Ze werd onder druk gezet. "Echt 
Anja, kreeg ik te horen, méér kan ik er niet 
uithalen." Vooral de arrogantie van minister 
De Geus van Sociale Zaken heeft gestoord. 
"Die stond erbij met zo'n air van: praten jul
lie maar, de neuzen zijn geteld." Met twaalf 
SP-zetels plus een 'aangeslagen PvdA' zal 
die houding heus veranderen. "Al heeft de 
coalitie een meerderheid, de SP is nu ook 
in de Eerste Kamer een machtsfactor van 
betekenis waar niemand om heen kan." 
Collega Tineke Slag ter vindt het jammer 
dat het belang van de Eerste Kamer pas de 
afgelopen dagen door de media is 'ontdekt' . 
"Wij hebben ons uit de naad gewerkt en 
zeker gezien onze vier zetels behoorlijk wat 
bereikt," vindt Slagter. Over collega Hannie 
van Leeuwen geen kwaad woord. Maar de 
rest van de CDA-fractie heeft de afgelopen 
jaren achterover geleund. En al was dat de 
bedoeling, Slagter vindt het "schokkend 
dat je je politieke functie zó weinig serieus 
neemt en daar maar één zetel verlies voor 
krijgt". 

"Ho; Ineke, ;k kom naar je toe hoor!" 

Het is één uur als Jan Marijnissen in café 
Dudok een broodje voor zijn neus heeft 
en het eerste glaasje wijn - na een lange 
avond van zaal naar zaal, van camera naar 
camera en van microfoon naar microfoon 
te zijn gehold. "Kom nog even zitten," roept 
hij tegen Herman Beekers. Maar Beekers, die 
de hele avond in de weer is geweest om de 
SP-website van minuut tot minuut zo actueel 
mogelijk te houden, hoort het niet. Hij heeft 
echtgenote lneke Palm aan de telefoon, 
voorzitter van de SP-Rotterdam. De winst 
van Rotterdam was al een tijdje binnen: 18,3 
procent, waarmee de partij in de Maasstad 
de op één na grootste is geworden. Een hele 
prestatie. Maar spannend bleef het tot het 
allerlaatste moment of Ineke Palm, nummer 
twaalf op de lijst, de Eerste Kamer zou halen. 
"Hoi Ineke," zegt Beekers quasi nonchalant, 
"ik kom naar je toe hoor. Ik heb wel zin in 
een biertje ..... " . 
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Zijn grote stroomstoringen straks aan de orde van de dag? 

TEKST HERMAN DAMVELD 

Het maken en verdelen van elektridteit is altijd een taak van de regionale overheden geweest. 
Dat moest anders, vond het paarse kabinet van PvdA, VVD en D66. Maar de zogenaamde markt
werking heeft tot steeds grotere bedrijven geleid, waarbij winst voor de aandeelhouders prioriteit 
nummer één is. Dat zien we bij de recent aangekondigde fusie van Essent en Nuon, die ten koste 
zal gaan van 1350 arbeidsplaatsen en vooral voor de aandeelhouders JvoordeLig' is. De stroomsto
ringen van de afgelopen jaren zijn het rechtstreekse gevolg van de Jgeliberaliseerde' energiesec
tor. En hou de zaklantaarns en de kaarsen maar liever binnen handbereik, want stroomstoringen 
zullen alleen maar toenemen, zo luidt de verwachting. 

Essent en Nuon maakten in februari 
jongstleden bekend dat zij 'een princi
peovereenkomst hebben gesloten' om 'te 
fuseren tot één sterke, Nederlandse ener
gieonderneming'. De nieuwe combinatie 
EssentNuon NV 'neemt een strategische 
positie in op de veranderende Noordwest
Europese markt' en 'leidt tot een krachtig 
energiebedrijf met een omzet van 
12 miljard euro' aldus het persbericht in 
juichende managers-retoriek. 

De aandeelhouders moeten nog wél in
stemmen met de fusie. En om ze gunstig 
te stemmen krijgen 'de aandeelhouders 
van Essent een extra dividend uitgekeerd 
van 600 miljoen euro en de aandeelhou
ders van Nuon een extra dividend van 
300 miljoen euro'. 
Wie zijn die aandeelhouders? Een opsom
ming. De grootste aandeelhouders van 
Essent zijn de provincies Noord-Brabant, 
Limburg, Overijssel, Groningen, de Ver-

eniging Gemeentelijke Aandeelhouders 
Limburg (VEGAL), de Vereniging Gemeen
telijke Aandeelhouders Noord-Nederland 
(VEGANN), de gemeente Den Bosch en de 
gemeente Tilburg. De grootste aandeel
houders van Nuon zijn de provincies 
Gelderland, Noord-Holland, de gemeente 
Amsterdam en BV Houdstermaatschap
pij Fakon, waarvan de aandelen worden 
gehouden door de provincie Fryslan. 
Essent en Nuon geven aan dat de fusie 
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een aanzienlijke kostenbesparing op
levert. Er verdwijnen namelijk 1350 ar
beidsplaatsen. De provincies en gemeen
ten die instemmen met de fusie zijn daar 
dus medeverantwoordelijk voor. En dat 
terwijl ze altijd beweren dat werkgelegen
heid voor hen de hoogste prioriteit heeft. 

"Het ging om de bonzen, om de macht" 

Lange tijd speelde de elektriciteitsvoor
ziening zich binnen provinciale grenzen 
af. Provinciale besturen of gemeentebe
sturen zorgden voor de bouw van cen
trales en voor de levering van stroom. In 
1950 waren er nog 21 regionale en plaat
selijke energiebedrijven. De oprichting 
van de Samenwerkende Elektriciteitspro
duktiebedrijven (SEP) in 1949 betekende 
het oprichten van een landelijk stroom
net. De SEP bepaalde waar welke elektri
citeitscentrales gebouwd zouden worden 
en hoe het koppelnet voor de levering 
van stroom eruit zou zien. Provinciale en 
lokale politici hadden een flinke vinger in 
de pap en ook regering en Tweede Kamer 
moesten de plannen van de SEP goed
keuren. Maar daar kreeg de SEP steeds 
meer moeite mee. Via allerlei zogeheten 
'gemeenschappelijke regelingen' zette de 
politiek zichzelf op afstand. Het ging de 
bedrijven niet ver genoeg. Fusies volgden 
en ze wilden 'naar de markt'. De aandeel
houders hadden daar ook wel oren naar. 
Zo koesteren de aandeelhouders van Es
sent al jaren plannen om hun aandelen te 
verkopen aan 'de markt'. 
In 1998 waren er in Nederland nog vier 
elektriciteitsproductiebedrijven over. Het 
jaar 1998 is belangrijk, omdat er toen 
een nieuwe Elektriciteitswet van kracht 
werd, bedacht door het paarse kabinet. 

Onder het motto 'minder overheid en 
meer markt' wilden ze de energiemarkt 
liberaliseren, zodat ook de gebruikers van 
energie een vrije keuze zouden krijgen. 
Dat zou moeten leiden tot meer concur
rentie en lagere prijzen. De Europese Unie 
wilde rond die tijd ook een vrije markt 
voor energie, met dezelfde argumentatie 
van meer concurrentie en lagere kosten. 
Feitelijk dreven PvdA en VVD mee op deze 
Europese ideologie. 
Maar zie: geheel in strijd met de markt
ideologie wilde de regering tegelijk de 
concurrentie tussen de Nederlandse 
energiebedrijven afschaffen. De vier ener
giebedrijven zouden op moeten gaan in 
één groot Nederlands energiebedrijf. De 
energiebedrijven stelden daarop dat de 
overheid de kosten zou moeten betalen 
van centrales die 'in de markt' niet meer 
zouden kunnen concurreren, zoals de ko
lenvergasser te Buggenurn. In totaal ging 
het om 7 miljard euro. Dat weigerde de 
overheid te betalen, waarop het plan voor 
één grootschalig elektriciteitsproductie
bedrijf in de la verdween. 
Jacques de Jong van Clingendael Inter
national Energy Programme was destijds 
topambtenaar bij het ministerie van 
Economische Zaken. Hij meent nóg een 
reden te weten voor het mislukken van 
het grootschalige bedrijf: "Een aantal 
provinciale bestuurders en directeuren 
van distributiebedrijven waren, toen het 
er echt op aankwam, niet bereid of in 
staat hun stoel op te geven. Het ging dus 
om de bonzen, om de macht." 
Ook werden de transportnetten niet 
geprivatiseerd. De levering van stroom en 
het beheer van de stroomnetten worden 
door aparte bedrijven uitgevoerd. Zo is 
er naast Essent als bedrijf dat stroom 

produceert, ook Essent Netwerk voor de 
levering van stroom aan de klant via het 
net. Het landelijke hoogspanningsnet is 
ondergebracht in een aparte onderne
ming, Tennet, eigendom van de vier grote 
stroomproductiebedrijven. De overheid 
wilde ook een toezichthouder voor het 
beheer van de netten en de prijzen van 
de stroom. Dit werd de Directie Toezicht 
Energie (DTe). 
De nieuwe Elektriciteitswet riep in de 
Tweede Kamer veel vragen op. Het CDA 
was eigenlijk tegen de liberalisering en 
diende allerlei amendementen in om 
toch nog iets van "de nutsfunctie en de 
zorgplicht van de overheid" te kunnen 
redden, aldus voormalig CDA-Kamerlid Ad 
Lansink. Toen die werden aangenomen, 
stemde het CDA uiteindelijk vóór de wet. 

'Telkens slaat één kapitalist 
vele andere dood' 

Meteen na de invoering van de Elektri
citeitswet, kwam 'de handel' op gang. Er 
waren, als gezegd, vier productiebedrij
ven. Die namen destijds tweederde van de 
binnenlandse elektriciteitsproductie voor 
hun rekening. Drie van die vier bedrijven 
kwamen tegen forse bedragen in handen 
van het buitenland. UNA (West-Neder
land) werd voor 2 miljard euro verkocht 
aan het Texaanse Reliant (dat na twee 
jaar weer tot verkoop overging), EZH 
(Zuid-Nederland) ging naar het Duitse 
Eon, en EPON (Noordoost-Nederland) 
naar het Belgische Electrabel. Anno 2007 
hebben Nuon, Essent, Electrabel en Eon 
samen 80 procent van de Nederlandse 
stroomproductie in handen. Van een vrije 
markt met veel concurrentie is dus niets 
terechtgekomen en de prijzen zijn alleen 
maar gestegen. 
In de elektriciteitssector zien we een 
proces dat Karl Marx al beschreven heeft: 
'Het spel van de immanente wetten van 
de kapitalistische productie zelve door 
de centralisatie der kapitalen. Telkens 
slaat één kapitalist vele andere dood: De 
voormalige minister van Economische 
Zaken Brinkhorst (D66) stelde in een 
brief aan de Tweede Kamer op 11 oktober 
2004 hetzelfde proces vast, zij het in 
iets andere taal. Volgens de minister zijn 
de Nederlandse bedrijven 'met of zonder 
netwerken hoe dan ook kleine spelers op 
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een Noordwest-Europese markt'. Op den 
duur zullen zij deel gaan uitmaken van 
internationale ondernemingen. En daar
van zullen er door fusies en overnames 
steeds minder zijn, aldus de toenmalige 
minister. 
Kortom: er blijven maar een paar grote 
bedrijven over die de markt, inclusief de 
prijzen, gaan bepalen. De vrije markt is 
er nooit geweest en die zal er ook niet 
komen, alle neoliberale kretologie over 
'de vrije markt' ten spijt. 
De door PvdA en VVD ingevoerde Elektri
citeitswet heeft dus tot een concentratie 
van macht geleid met managers die top
salarissen met dito bonussen verdienen. 
Maar is het er voor de burgers beter op 
geworden? Niet echt, kunnen we zelfs 
lezen op de website van Essent. Iemand 
die naar een ander bedrijf overstapt, 'kan 
op dit moment in Nederland te maken 
krijgen met zo'n 40 leveringsbedrijven, 10 
netbeheerders en 15 meetbedrijven; aldus 
Essent. 'De kans op fouten bij verhui
zing of wisseling van leverancier neemt 
dienovereenkomstig toe. En iets soort
gelijks geldt voor de kosten van onder 
meer klachtenafhandeling, facturering en 
automatisering: De vrije keuze brengt je 
dus vooral gemakkelijk in een doolhof. 

Capgem;n;: grootschaUge stroomu;tval 
te verwachten 

Een ander nadeel van de liberalisering en 
'de markt', met z'n nadruk op het maken 
van winst, is de toenemende kans op 
storingen. In november 2006 kwamen op 
een zaterdagavond in Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië in 
totaal tien miljoen huishoudens zonder 
stroom te zitten. Een dergelijke groot
schalige stroomstoring viel te verwach
ten, zo staat in een onlangs verschenen 
rapport van het consultancybureau 
Capgemini. 
Vóór de liberalisering hielden de elek
triciteitsbedrijven flink wat centrales in 
reserve om ook in geval van plotselinge 
storingen aan de vraag te kunnen vol
doen. Die reserve werd uitgedrukt in een 
getal, de reservecapaciteit, die destijds 20 
procent bedroeg. In het rapport Euro
peon Energy Markets Observatory 2006 
constateert Capgemini dat de reserveca
paciteit in de Europese Unie is gedaald 

naar 4,8 procent gemiddeld over heel 
2005. De oorzaak was dat de groei van de 
elektriciteitsproductie achterbleef bij de 
groeiende vraag. Met als gevolg dat som
mige landen een deel van het jaar stroom 
moeten importeren en dat er maar iéts 
mis hoeft te gaan of Europa zit zonder 
stroom. De Franse centrales leverden de 
eerste en de laatste twee maanden van 
2005 minder stroom dan er gevraagd 
werd. België, Griekenland en Hongarije 
verkeren in dezelfde situatie. Capgemini 
wijst bovendien op een verschuiving van 
de piek in het stroomgebruik, met als 
voorbeeld Spanje: daar doet de piek zich 
niet meer voor in de winter, maar in de 
zomer als gevolg van de toename van 
airco's. 
Volgens Capgemini moet er tot 2011 (dus 
de komende vier jaar!) in de EU zo'n 150 
miljard euro geïnvesteerd worden in de 
productie en distributie van elektrici
teit om de leveringszekerheid op peil te 
brengen. De consultancyfirma wijst op 
het conflict dat is ontstaan. De Euro
pese Commissie wil marktwerking en is 
daarom tegen overheersing door een paar 
grote elektriciteitsbedrijven. De elektri
citeitssector daarentegen stelt dat grote 
bedrijven noodzakelijk zijn om de vele 
miljarden aan investeringen te kun-
nen financieren. De bestaande bedrijven 
wachten daarom met investeren, aldus 
Capgemini. 

Koppelnet kan het n;et aan 

Nieuwe centrales zijn niet het enige 
probleem. Zo is het ook de vraag of de 
capaciteit van het koppelnet voor de 
levering van stroom in de toekomst nog 
zal voldoen. In Nederland is dat niet het 
geval, zo bleek in februari. 
Het afgelopen half jaar hebben verschil
lende ondernemingen plannen gelanceerd 
voor de bouw van nieuwe centrales. 
Soms gaat het om nieuwe ondernemin
gen, maar dat mag, want iedereen mag 
centrales bouwen. Maar netbeheerder 
Tennet, eigendom van de vier grote 
stroomproductiemaatschappijen, heeft 
de vier partijen waarmee begin 2007 een 
overeenkomst is afgesloten voor de leve
ring van 3240 megawatt aan elektrisch 
vermogen, al laten weten dat zij 'akkoord 
moeten gaan met mogelijke transport-

beperkingen'. Het gaat om twee gascen
trales van respectievelijk 870 megawatt 
(van Enecogen) en 450 megawatt (van 
Intergen in het Rijnmondgebied), een 
Nuon-kolenvergasser van 1400 megawatt 
aan de Eemshaven, en een gascentrale 
van 920 megawatt bij Borssele, te bouwen 
door Delta/EDF. 
Voor deze centrales is uitbreiding van het 
koppelnet nodig, waar Tennet weliswaar 
'met voortvarendheid' aan gaat begin
nen, deels met 'tijdelijke oplossingen'. Zo 
zal het koppelnetproject Randstad380 
'versneld worden uitgevoerd' en is er 
uitbreiding van het koppelnet aan de 
Eemshaven aangekondigd. Maar tot dat 
allemaal is gerealiseerd, kan Tennet niet 
garanderen dat alle stroom ter bestemder 
plaatse komt. De centrales kunnen dus 
mogelijk niet op volle kracht draaien. 
Hun productie wordt beperkt en daarmee 
stijgen de kosten per gemaakte kilowatt
uur: ook dat komt de beloofde prijsverla
gingen natuurlijk niet ten goede ... 
Voorlopig neemt de kans op ernstige 
stroomstoringen toe. Wat wil je ook als 
het belang van de aandeelhouders zwaar
der weegt dan de leveringszekerheid? En 
laat niemand zeuren, want dat is de prijs 
die je als consument nu eenmaal betaalt 
voor de zogenaamde 'marktwerking' van 
het kapitalisme! • 
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Mari-Anne Marijnissen colporteert midden jarig zeventig met de Tribune in Oss. - foto Paul Peters 

Dik een half jaar geleden stelde ik, op verzoek van oudere lezers, 
de naam Tribune ter discussie. Het regende reacties van vooral 
jongeren die daar niks van begrepen: "Het is toch gewoon een 
leuke naam?" Jawel, maar waar kwam de titel uit voort? 
En dus ben ik maar eens in de geschiedenis gedoken. Wat blijkt? 
De Tribune viert dit jaar haar 125-jarige bestaan. "Ben ik effe 
trots," reageert een verblufte oud-hoofdredacteur Tiny Kox. 
Houden dus maar die naam! 

TEKST ELMA VERHEY 

In 1882, precies 125 jaar geleden, verscheen 
in Amsterdam de eerste Nederlandse Tri
bune, Volkstribuun beter gezegd, 'weekblad 
voor iedereen'. Het blad was spreekbuis van 
het gedachtengoed van de SDB, de Soci
aal-Democratische Bond, een revolutionair 
socialistische partij die - geïnspireerd door 
de ideeën van Karl Marx en Friedrich Engels 
- pleitte voor een samenleving waarin geen 
particulier bezit bestond. Uit de SDB zou de 
SDAP ontstaan, de Sociaal-Democratische 
Arbeiderspartij, nu PvdA. Want de geschie
denis van 'de' Tribune loopt gelijk op met de 
ontwikkeling van de arbeidersbeweging in 
Nederland. 
Volgens Frank van Vree, hoogleraar 
mediageschiedenis, gaat de titel Tribune 
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terug tot de opkomst van tijdschriften. 
De naam werd voor het eerst gebruikt 
door een Engels literair blad. Maar vanaf 
de Franse Revolutie, eind achttiende 
eeuw, voerden opvallend veel Engels- en 
Franstalige bladen de titel Tribune. Herald 
Tribune, Chicago Tribune, La Tribune - ze 
bestaan nog steeds. Ook in India, Mada
gaskar, Nigeria, Zwitserland, Engeland 
en de VS worden er nog altijd 'Tribunes' 
uitgegeven. 
Volgens Van Vree ging het midden ne
gentiende eeuw vaak om bladen met een 
liberaal, radicaal, socialistisch of zelfs 
feministisch karakter. Tribune is afgeleid 
van tribunus plebis, in het Romeinse Rijk 
degene die de belangen van het volk verde-

digde; hetgeen de populariteit van de naam 
onder voorvechters van de arbeiderszaak 
mag verklaren. 

Schrijver, zetter én colporteur 

Ook in Nederland heeft van 1890 tot 1896 
een liberale Tribune bestaan. De hoofdre
dacteur schreef het 'nut in te zien van het 
socialisme: echter 'het opruien der onont
wikkelde menigte te verfoeien'. Belangrij
ker voor de geschiedenis van déze Tribune 
was de oprichting in 1890 in Maastricht van 
een nieuwe Volkstribuun, 'orgaan der volks
partij voor de Zuidelijke Provinciën', door 
niemand minder dan WiUem Vliegen. Vlie
gen was door zijn leermeester, predikant 
en pionier van het socialisme, Ferdinand 
Domela Nieuwenhuis, naar het katholieke 
Limburg gestuurd om aanhang voor de So
ciaal-Democratische Bond te werven. Zoals 
gezegd kwam uit de Bond de Sociaal-Demo
cratische Arbeiderspartij voort en Vliegen 
zou een van de oprichters zijn. Hij heeft 
jaren voor de SDAP in de Tweede Kamer ge
zeten. Vliegen was niet alleen schrijver van 
de Volkstribuun, maar ook zetter, drukker 
én colporteur van het blad. Het zal voor het 
oudere SP-kader herkenbaar zijn! 
Als hommage aan de Volkstribuun van 
Vliegen werd in 1978 in Maastricht de nog 
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altijd bloeiende literaire boekhandel De 
Tribune geopend door schrijver Theun de 
Vries. Waarom hém die eer te beurt viel, 
blijkt verderop. 

Er heeft in 1905 ook nog een Volkstribuun 
voor Rotterdam bestaan, als blad van de 
SDAP. Maar bij het ontstaan van de SDAP 
in 1894 - als reactie op het anarchistische, 
antiparlementaire vaarwater waarin Domela 
Nieuwenhuis en zijn Bond ook volgens 
diens leerling Vliegen waren beland - moest 
er schoon schip worden gemaakt. Weg met 
de Volkstribuun dus, die te veel associaties 
opriep met de Bond en Het Volk (later Vrije 
Volk) . Het zou tekenend worden voor de 
geschiedenis: telkens wanneer de naam 
Tribune werd verlaten, omdat daarmee een 
té links imago leek te moeten worden af
geschud, grepen critici de gelegenheid aan 
om de Tribune te heroprichten, om daarmee 
de kameraden op hun oude idealen te 
wijzen. 
Want zie: op 19 oktober 1907 verscheen er 
weer een Tribune. Oprichters waren David 
Wijnkoop, Willem van Ravesteyn en Jan Ce
ton. Zij waren weliswaar tégen de antiparle
mentaire anarchisten waar de SDAP afstand 
van had genomen, maar de 'bourgeoisie
weg' die de partij inmiddels bewandelde, 
zinde evenmin. De SDAP vond bijvoorbeeld 
de eis voor een tien-urige werkdag (!) te ver 
gaan (Wijnkoop en de zijnen wilden acht 
uur) en het pleidooi voor pensioenen voor 
de arbeiders was helemáál onbespreekbaar. 
In februari 1909, nadat het al eens verbo
den werd om met de Tribune te colporteren 
bij spreekbeurten van SDAP-leider Troelstra, 
werden de 'tribunisten' geroyeerd. Waarop 
Wijnkoop en de zijnen de SDP oprichtten, 
de Sociaal-Democratische Partij. Hun partij 
werd in 1919, na de Russische Revolutie, 
omgedoopt tot Communistische Partij 
Holland, en weer later in Communistische 
Partij van Nederland (CPN). Nederland 
was daarmee een van de eerste landen in 
West-Europa die een communistische partij 
kregen, wat tevens de banden verklaart die 
er altijd tussen de CPN en 'Moskou' hebben 
bestaan. 

Persen van de Tribune onklaar gemaakt 

In 1916 verscheen de Tribune - tot dan 
toe een weekblad - als dagblad, met sup
plementen als Vrouwentribune, Voor den 

zondag, Dejonge kameraad en De roode 
ster. Bijdragen leverde onder meer de 
dichteres Henriëtte Roland Holst, die ook 
voor de (vertaalde) tekst van het beroemde 
lied De Internationale tekende, dat nog 
jarenlang op PvdA-bijeenkomsten is gezon
gen. Mét het royement van Wijnkoop en de 
zijnen was een fiks deel van de intellectuele 
voorhoede van de SDAP opgestapt. In een 
radio column heeft Willem Drees, boegbeeld 
van de PvdA, ooit met spijt gememoreerd 
aan het verlies van al deze 'bevlogenen' . 
Opschuiven naar het midden leidde in die 
jaren weliswaar tot méér aanhang voor de 
SDAP - de meeste arbeiders zagen niet veel 
in het communisme - maar 'leuker' werd 
het er niet op, vond Drees. 
Ook niet voor de 'tribunisten' zélf trouwens. 
Wijnkoop werd zelfs een tijdje uit de partij 
gezet die hij nota bene zelf had opgericht, 
omdat hij zich niet voldoende pro-Moskou 
betoonde. Bij zijn 'vrijwillige vertrek' werd 
hij in de Tribune uitgeluid door historicus 
Jan Romein; het waren niet de minsten die 
aan de Tribune meewerkten, waaronder de 
vader van Gerard en Karel van het Reve of 
de populaire schrijver Theun de Vries, die in 
1978 boekhandel De Tribune in Maastricht 
mocht openen, als een van de laatste, nog 
levende (literaire) 'tribunisten'. 

Erg geliefd kan de Tribune niet zijn geweest 
bij de autoriteiten, want in 1931 - Wijnkoop 
was toen Kamerlid voor de Communistische 
Partij - interpelleerde hij minister Donner 
(vader van de huidige minister Donner) 
over het weren van de Tribune uit openbare 

HISTORIE 

leeszalen en in stationskiosken. In de zo
mer van 1934 werden, op last van minister
president Hendrik Colijn, de drukpersen van 
de Tribune zelfs onklaar gemaakt. Vanwege 
de verlaging van de werkloosheidsuitkerin
gen waren er rellen uitgebroken in Amster
dam en de Tribune deed daar natuurlijk 
uitgebreid verslag van. Zes mensen kwamen 
om bij wat als 'het Jordaanoproer' de ge
schiedenis zou ingaan. 
In 1937 verdween de Tribune, om te worden 
voortgezet als Het Volksdagblad. Die naam 
lag lekker dicht bij Vrije Volk, de krant van 
de SDAP. Communisten en sociaal-demo
craten bestreden elkaar destijds helaas op 
leven en dood. 
Het Volksdagblad werd na de inval van de 
Duitsers in 1940 verboden. Er kwam het 
(illegale) verzetsblad De Waarheid voor in 
de plaats, dat na de bevrijding in 1945 zou 
blijven verschijnen tot het laatste nummer 
van 28 april 1990. De teloorgang van de 
CPN, vooral door het te lang vasthouden 
aan de 'zegeningen van de Russische heil
staat' , kostte ook De Waarheid de kop. 

Tribune ingepikt door trotskisten 

Maar de Tribune verdween niet. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd de naam ge
bruikt voor een verzetsblad van de CPN, dat 
na de oorlog in De Waarheid zou opgaan. 
Reden voor de Revolutionair-Communis
tische Partij (RCP) om na de bevrijding in 
1945 onmiddellijk bezit te nemen van de 
naam Tribune. De RCP was een voortzetting 
van het gedachtengoed van Sneevliet en de 

Voormalig hoofdredacteur Tiny Kox: "In navolging van Bob Dylan ... " - foto PauL Peters 



September 2006: Het drukken van de Tribune bij Senefelder Misset in Doetinchem - foto Rob Voss 

zijnen. Henk Sneevliet, die zeer veel voor 
de internationale arbeidersbeweging heeft 
betekend, en die vanwege zijn verzetsac
tiviteiten in 1942 door de Duitsers werd 
gefusilleerd, was in 1929 uit de Communis
tische Partij gestapt uit protest tegen de 
onvoorwaardelijke steun die werd geëist 
aan het stalinistische Moskou. Hij richtte 
de Revolutionair-Socialistische Arbeiders
partij op. Sneevliet en de zijnen zagen zich 
als erfgenamen van het bolsjewisme van 
Lenin en (vooral) Trotski: in hun ogen de 
werkelijke voorvechters van de arbeiders
beweging. 
In 1952 hield de Tribune op te bestaan. 
De trotskisten hadden op het Derde We
reldcongres van de Vierde Internationale 
besloten dat trotskistische partijen zich 
dienden aan te sluiten bij sociaal-democra
tische of communistische 'massapartijen' , 
om hen zo van het ware marxistische 
gedachtengoed te doordesemen. Een groot 
deel van de RCP-leden sloot zich overigens 
aan bij de PvdA en niet bij de CPN, zoals 
vaak wordt gedacht. 

Heroprichting als Rode Tribune 

In 1964 verscheen de Tribune opnieuw, dit 
keer als Rode Tribune. Vanwege hun open
lijke sympathie met het China van Mao en 
hun uitgesproken teleurstelling over het 
'arbeidersparadijs' zoals dat in de Sovjetu
nie gestalte kreeg, werden de Rotterdamse 
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pijpfitter Daan Monjé en zakenman Nico 
Schrevel uit de CPN gezet. Zij richtten het 
Marxistisch-Leninistisch Centrum op, waar
uit de Kommunistische Eenheidsbeweging 
Nederland/marxistisch-leninistisch (KEN/ 
ml) zou ontstaan, voorloper van de SP. 
Hun blad heette in eerste instantie 
Spartacus, maar al snel werd gekozen voor 
(Rode) Tribune. 'De waarheid leest u in de 
Tribune: aldus de slogan die werd gevoerd. 
Het was natuurlijk een schimpscheut rich
ting CPN en hUn krant De Waarheid. 
Ook KEN wist de eenheid niet te bewaren; 
in 1971 ontstond er discussie over de vraag 
of een intellectuele voorhoede de revolutie 
zou moeten ontketenen, dan wel arbeiders. 

Geschiedenis Tribune 

Ergo: moesten de studenten die zich bij 
KEN hadden aangesloten de fabrieken in, of 
juist doorstuderen? Monjé en zijn aanhang 
uit (vooral) Nijmegen en Oss kozen voor 
'de fabrieken in', terwijl Nico Schreven en 
diens (studenten)achterban uit Tilburg voor 
de intellectuele lijn opteerden. 
Oud-hoofdredacteur van de Tribune Tiny 
Kox, tegenwoordig fractievoorzitter van 
de SP in de Eerste Kamer, "liep toen nog 
in korte broek", maar wat hij van die 
geschiedenis weet, is dat de naam Tribune 
door geen van beide partijen zou worden 
gebruikt. De afspraak hield geen dag stand. 
Daan Monjé had bij de boedelscheiding de 
drukpers in Rotterdam weten te veroveren, 

1882: Volkstribuun, onafhankelijk, socialistisch. 

1890-1896: Tribune, onafhankelijk, liberaal. 

1890: Volkstribuun, blad van de SDB, later SDAP, nu PvdA. In 1900 opgevolgd 

door Het Volk, later Vrije Volk. Er hebben overigens ook nadat de Volkstribuun 

als zodanig niet meer bestond nog lokale 'Volkstribunes' bestaan, o.a. in Rotterdam. 

1907-1937: Tribune, blad van de SDAP, later CPN. In 1937 voortgezet als 

Het Volksdagblad, vanaf 1940 opgevolgd door De Waarheid. 

1942-1944: Tribune, verzetsblad CPN, overgegaan in De Waarheid. 

1946-1952: Tribune, blad RCP. Voortzetting van De Rode October. 

1965-1981: Rode Tribune, blad KEN. Voortzetting van Spartacus. 

1971- heden: Tribune, nieuwsblad SP, verscheen in het begin tweewekelijks, 

daarna maandelijks. 
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Hoofdredacteuren 
Tribune SP 
Koos van Zomeren: 1972-1975 

WillyWestbroek: 1975-1977 

Jan Savelberg: 1977-1981 

Tiny Kox: 1981-1994 

Herman Beekers: 1994- 2002 

Wim Herstel: 2002-2004 

Rob Janssen: 2004-2005 

Elma Verhey: 2005 -

en binnen no time verscheen er weer een 
Tribune. Geen 'rode' Tribune liet de redactie 
vroom weten aan de voormalige kameraden, 
omdat 'het rode beter uit de inhoud dan uit 
de titel kan blijken'. Maar dat was natuurlijk 
een doekje voor het bloeden. De eerste Tri
bune van september 1971 droeg als onder
titel 'Jaargang 7, nr. 10: waarmee de lezer 
de indruk moest krijgen dat déze Tribune de 
voortzetting was van de Rode Tribune, die 
overigens ook nog jaren bleef bestaan. 

125 jaar geschiedenis zet je niet 
overboord 

Goed beschouwd bestaat de Tribune, als 
nieuwsblad van de SP, geen 43 jaar, maar 
sinds 1971 en dus 36 jaar. Het blad is 
daarmee de langst bestaande Tribune uit de 
Nederlandse persgeschiedenis en heeft de 
Tribune van Wijnkoop en de zijnen (1907-
1937) inmiddels zes jaar overleefd. De SP 
is dan ook allang niet meer een groepje 
(naïeve) Mao-aanhangers, maar de derde 
partij van Nederland. Maar de keuze van 
de oprichters van destijds, om - wat zij als 
'maoïsme' zagen - de nadruk te leggen op 
het werk in fabrieken, buurten en wijken, 
bleek een gouden greep. Terwijl bijvoorbeeld 
de PvdA-top de (vaak radicalere) achterban 
maar liever op afstand plaatste, deed de SP 
er alles aan om te weten wat er onder 'het 
volk' leefde. 
Politieke partijen meenden vanaf eind 
jaren zestig van de vorige eeuw ook geen 
behoefte meer te hebben aan bladen. De 
katholieke Volkskrant werd Volkskrant en 
het sociaal-democratische Vrije Volk, ooit 
de grootste krant van Nederland, legde zelfs 
compleet het loodje. Terwijl de SP de Tri
bune vanaf de oprichting in 1971 juist heeft 
gestimuleerd en verbreed. 

Onder leiding van Koos van Zomeren 
(hoofdredacteur van 1972-1975) wordt het 
blad steeds journalistieker. Die lijn zet zich 
voort onder Tiny Kox (hoofdredacteur van 
1981-1994) en Herman Beekers (hoofd
redacteur van 1994-2002) dankzij wiens 
vernieuwingen er in 1996 ook een website 
kwam, waarmee vele malen prijzen zijn 
gewonnen. Er komt in de loop van de jaren 
ook steeds meer aandacht voor fotografie, 
voor interviews ook met niet-SP'ers, repor
tages en nieuws uit binnen- en buitenland 
dat niet rechtstreeks aan de SP was gekop
peld, en de partijleiding kwam op afstand 
te staan. 
Journalistiek gezien zette de Tribune daar
mee de traditie voort van de eerste Volks
tribuun ('weekblad voor iedereen') of de 
Tribune van Wijnkoop, die altijd méér dan 
'partijblad' wilde zijn, waarin de volgende 
'spreekbeurt' of 'massabijeenkomst' werd 
aangekondigd. Met een oplage van 65.000 
exemplaren is de Tribune op dit moment 
zelfs het grootste linkse publieksblad van 
Nederland. 
Houden dus maar die naam, ondanks de 
bij tijd en wijle oplaaiende discussie of 
de titel geen 'verkeerd' (communistisch, 
maoïstisch) imago heeft. Feitelijk heeft de 

HISTORIE 

maoïstische periode van de SP maar heel 
kort geduurd. Tiny Kox: "Tot 1976 volgens 
mij; toen besloten we in navolging van Bob 
Dylan geen enkele vreemde leider meer 
te volgen." En er is in déze serie Tribunes 
geen goed woord over bijvoorbeeld Stalin 
gevallen. Maar geschiedenis, al ben je daar 
niet zelf voor verantwoordelijk, moet je 
niet verloochenen. Daarmee doe je niet 
alleen vorige generaties tekort, maar ook 
jezelf. 
Natuurlijk is de zaak van de arbeidersbewe
ging in 1882 van een compleet andere orde 
dan die in 2007. En natuurlijk verschillen 
ónze opvattingen over hoe die het beste 
te dienen hemelsbreed met die van vorige 
generaties. Zoals wij het ook niet meer in 
ons hoofd zouden halen om de Tribune 
voornamelijk te gebruiken om 'afvalligen' 
te bestrijden, zoals begin 1900 nog wel 
eens wilde gebeuren, toen socialisten on
derling een strijd op leven en dood voerden 
over' de juiste weg'. 
Blijft staan dat het SP-ideaal van een 
menswaardige, gelijkwaardige en solidaire 
samenleving niet vandaag of gisteren is 
uitgevonden. En daarom: ik weet me geïn
spireerd door 125 jaar Tribune. Dat zetje 
niet overboord, dat verplicht . • 

1982: Drukker Jos Baghuis bekijkt de drukproeven van de Tribune, die toen 
nog binnenshuis werd gedrukt - foto Paul Peters 
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KIJKEN 

DAS LEBEN DER ANDEREN 
Magistraal debuut van Florian Henckel 
von Donnersmarck, die er maar meteen 
een Oscar mee won. Begrijpelijk, want 
Das Leben der Anderen is een spannende, 
beklemmende, geweldig gespeelde en 
geënsceneerde film met aloude thema's 
als liefde en verraad. Maar het 'extra' zit 
natuurlijk in de setting: de DDR anno 1984 
en de Stasi die haar burgers - in dit geval 
de kunstenaarswereld - scherp in de gaten 
houdt. Mooiste rol is die van agent 
HGW XX/7 (Ulrich Mühe; zijn eigen vrouw 
bleek na de Wende Stasi-informant) die 
probeert een door hem bewonderde toneel
speelster uit de klauwen van de Sta si te 
redden. De sfeer schijnt levensecht te zijn. 
Maar volgens deskundigen kregen 'Stasi
helden' in werkelijkheid weinig kans. 

Das Leben der Anderen (Cinemien) 
vanaf 1 maart in de bioscoop. 

KIJKEN 

LEZEN 

REISDOEL PALESTINA 
In 1974 belandden twee Leidse studentes 
in een Israëlische cel, nadat ze aan de 
grens met Jordanië werden gepakt met een 
recept voor bommen op zak, meegegeven 
door een Palestijnse kennis. Een van hen 
is Margot Heijnsbroek, schrijfster van 
Reisdoel Palestina. Helemaal overtuigend 
is de 'naïviteit' van de twee leden van de 
Palestina Werkgroep niet. Maar wat er in 
de jaren daarna gebeurt, is schokkend. De 
confrontatie met Palestijnse gevangenen 
en het Israëlische 'rechtssysteem' zorgen 
ervoor dat ze getooid met de Palestijnse 
kleuren na hun vrijlating op Schiphol arri
veren. De vriendin van Margot kondigt aan 
een vliegtuig te gaan kapen . Dat gebeurt 
niet, maar ze kan de ervaring niet loslaten. 
Ze pleegt uiteindelijk zelfmoord. 

Margot Heijnsbroek, Reisdoel Palestina, 
Uitg. Papieren Tijger. 

GESPOT 

LEZEN 

ARM ROTTERDAM 
In 1887 moest de grote voorman van de 
socialistische beweging Domela Nieuwen
huis voor zijn leven rennen, achternageze
ten door een bende opgezweepte Rotter
dammers. Sjaak van der Velden herinnert 
er nog maar eens aan in Arm Rotterdam, 
een heruitgave van een brochure uit 1903 
over de woon- en leefomstandigheden 
van de onderkant van Rotterdam. Waar nu 
het stadhuis staat, was het één wirwar 
van stinkende sloppen en stegen, met 
opeengepakte mensen die probeerden te 
overleven. De cd-rom met foto's en andere 
documenten maken het tot meer dan 'een 
boek'. Zie hoe 'vrouw Stokvis' met acht 
kinderen bivakkeerde op 12 m2 zonder sa
nitair. 'Zeldzame lorrenhoopen troffen wij 
daar aan die dienst deden als nachtleger: 

Arm Rotterdam, met een inleiding van 
Sjaak van der Velden, Uitg. Aksant. 
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In Latijns-Amerika waait een linkse lentebries. Gevolg. van twin
tig jaar neoliberalisme, wat atLesb~halve de-belO"ofde welvaart 
~eft gebtacht. Volksjongens als Evo Morales (Bolivia), Rafael 
Correa,1Eeuadór) of Luii InádtrLlrta (Brazilië) belichamen cte 

001' v.an miljoenen dat er een breuK- 'mogelijk is met dé tange 
-..geséhi;denis van ongelijkheid en uitsluiting van de armen op 

het La~jRS-Amerikaanse continent. - . -

-· ... ·.n; ... ~r HAllS- VAti:HEIJNINGEN EN DAN1EL M JGNGt+ iOTO' FAYELAPAItiTING 

De Salvadoraanse krant El Diario de Hoy 
kon er niet over uit: Evo Morales, de 
zojuist gekozen president van Bolivia, 
had het gewaagd om staatsbezoeken af 
te leggen in zijn gebruikelijke inheemse 
kleding. 'In een goedkope trui naar 
Europa', kopte de redactie boven het 
artikel waarin Morales werd uitgemaakt 
voor lompe boer. De gevestigde orde moet 
er duidelijk nog aan wennen dat een 
linkse volksjongen het tot president kan 
schoppen. 
Met de recente verkiezingsoverwin-
ning van Rafael Correa in Ecuador ligt 
het aantal democratisch gekozen linkse 
regeringen in Latijns-Amerika inmid
dels op acht. Maar liefst tachtig procent 
van de bevolking leeft in landen die 
door links bestuurd worden. Twintig jaar 
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geleden telde het continent nog vijftien 
door de VS gesteunde militaire dictatu
ren. Honderdduizenden mensen werden 
omgebracht vanwege al dan niet terechte 
verdenking van linkse sympathieën, 
miljoenen werden voor het leven getrau
matiseerd. 

'Indiaans' en 'zwart' zijn synoniem voor 
arm, achterlijk en onderontwikkeld 

Tot voor kort was het nauwelijks denk
baar dat er ooit in enig Latijns-Ameri
kaans land een president van inheemse 
afkomst zou worden geïnstalleerd. Al 
sinds de koloniale tijd worden inheemse 
bevolkingsgroepen stelselmatig als twee
derangsburgers behandeld. Het racisme 
is zo diep geworteld dat de woorden 

'indiaans'" en 'zwart' vaak als synoniem 
worden gebruikt voor arm, achterlijk en 
on~erontwikkeld. De politie~e en econo
mische. macht i~ in handen van welge
stelde families, die al eeuwen generaals 
en presidenten voortbrengen. 
De' ti!.lkse opmars in Latijns-Amerikad<an 
niet los worden 9~z~n van twle decen
nia .l1eolibera.al béteici. Na lang,e tijd van 
militaire dtdaturen, -gewelddadige bin
nenlairdse conflicten en èèn wereldwijde. 

. economisc e crisis~ lag bet con nenf er _A-..;;;;a 

twintig jaar geleden ontredderd bij. De 
inflatie was in een aantal landen zó op 
hol geslagen, dat de prijzen van levens-
middelen dagelijks stegen en regeringen 
de centrale banken machtigden om nullen 
bij te stempelen op al gedrukte bankbil-
jetten. Toch waren veel mensen hoopvol 
gestemd, omdat de militairen weer in de 
kazernes zaten. 
Om de overheidsbegroting rond te krijgen 
zagen de meeste regeringen zich gedwon
gen geld te lenen bij de Wereldbank en 
het IMF. Dat kregen ze natuurlijk niet 
voor niets. Ze werden gedwongen een 
economisch opendeurbeleid te voeren, 
bedrijven en diensten moesten worden 
geprivatiseerd en de overheid moest 
bezuinigen, ook op sociaal vlak. Omdat 
de staat door veel mensen geassocieerd 
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wordt met corruptie, machtsmisbruik 
en moord en doodslag, kon er vrijwel 
geruisloos een start gemaakt worden met 
de ontmanteling van het staatsapparaat 
en de instituties. 
De vrijhandelszones in het zuiden van 
de Verenigde Staten en het noorden van 
Mexico - waar assemblagefabrieken van 
multinationals grotendeels waren vrijge
steld van belastingen en invoerheffingen 
- waren al een neoliberaal walhalla. Het 
in 1994 tussen Mexico, Canada en de VS 
afgesloten vrijhandelsakkoord NAFTA, 
moest het startsein geven om tot een 
reeks vergelijkbare overeenkomsten te 
komen tussen Noord- en Zuid-Amerika. 
Eén groot belastingparadijs voor het in
ternationale bedrijfsleven werd het eind
doel. Met als achterliggende gedachte dat 
een volledig vrije economie voor onge
kende groei, werkgelegenheid en welvaart 
zorgt. Een win-winscenario, waarin zelfs 
armen en kanslozen het beter zouden 
krijgen. 

Het vertrouwen in de markteconomie 
scoort nog lager dan het vertrouwen in 
de democratie 

Het pakte anders uit. Keuterboeren, 
kleine vissers, ambachtslieden en straat
verkopers verloren het van 'onze' transna
tionale ondernemingen met hun geld, 
schaalvoordelen en marketing. Steeds 
meer boeren en hun gezinnen belandden 
zonder koeien, lama's of geld in de stad, 
waar ze met zinkplaten en stukken hout 
een onderkomen bouwden. 
Volgens CEPAL, de economische commis
sie voor Latijns-Amerika van de Verenigde 
Naties, leven nog steeds 220 miljoen 
mensen in armoede: 43 procent van de 

Latijns-Amerikanen. Daarvan zijn er 
55 miljoen ondervoed. Geen wonder dat 
volgens de Latinobarómetro, de 'Maurice 
de Hondpeiling' van Latijns-Amerika, het 
vertrouwen in de markteconomie nog 
lager scoort dan het vertrouwen in de 
democratie. Het goede nieuws steekt er 
magertjes bij af: hoewel het aantal armen 
de afgelopen decennia is toegenomen, is 
het percentage armen iets gedaald. 
Ook macro-economisch valt er weinig te 
juichen. De import in Latijns-Amerika 
is de afgelopen vijftien jaar veel meer 
toegenomen dan de export, waardoor de 
schuld met een factor tien is gegroeid 
naar 900 miljard dollar. Daardoor is de af
hankelijkheid van de rijke landen eerder 
toegenomen dan verminderd. 
In veel landen is de voorspelde banen
groei uitgebleven; over de hele linie 
nam de werkloosheid zelfs met een paar 
procent toe. Verder is een groot deel van 
het werk naar bekend neoliberaal gebruik 
'geflexibiliseerd'. Lange werkdagen, lage 
lonen en het ontbreken van vakbonden 
en arbeidsrechten moeten het aantrek
kelijk maken om mensen in dienst te 
nemen. De relatief hoge werkloosheid 
maakt dat een toenemend aantal mensen 
is aangewezen op zwart werk in de 'infor
mele sector' (een ongereguleerde vergaar
bak van straatverkopers, 'dienstverleners' 
en andere overlevingskunstenaars ), of in 
het circuit van criminaliteit, drugshandel 
en mensensmokkel. Voor verschillende 
Midden-Amerikaanse landen vormt het 
geld dat door emigranten in de VS aan fa
milieleden wordt overgemaakt momenteel 
de belangrijkste inkomstenbron. 

Groeiend politiek bewustzijn 

Twintig jaar neoliberaal beleid heeft 
de bevolking van Latijns-Amerika niet 
gebracht waar mensen uit elk continent 
op hopen: werk, een dak boven je hoofd, 
geld om te eten, een school voor je 
kinderen en een dokter als je ziek bent. 
Zaken die in het leven 'normaal' horen te 
zijn, dreigen meer en meer te verworden 
tot privileges voor wie het zich financieel 
kan veroorloven. 
Niet toevallig zijn veel van de nieuwe 
linkse leiders volksjongens, met ken
nis van het leven van de straat en een 
sterk historisch bewustzijn. Zij snappen 

WERELD DELEN 

maar al te goed hoe het komt dat 'hun' 
mensen niet verder komen - terwijl de 
economische en politieke elite voor de 
kerstinkopen naar Miami vliegt, op weg 
naar het vliegveld de raampjes van de 
airco-gekoelde auto's potdicht houdend 
voor bedelende kinderen. 
Onder de arme en achtergestelde be
volkingsgroepen van Latijns-Amerika 
is behalve van een groeiend politiek 
bewustzijn ook sprake van een groeiend 
zelfbewustzijn. Ze pikken het niet langer 
dat ze er niet bijhoren en alleen via CNN 
en door de ramen van de supermarkten 
mogen zien wat er in de wereld te koop 
is. En ze laten zich niet langer leiden 
door degenen die tijdens de dictaturen 
samenwerkten met de militairen. De 
kritiek die er - vooral vanuit de VS en 
Europa - wordt geventileerd op bijvoor
beeld het 'democratische gehalte' van 
president Chávez van Venezuela of op 
de nationalisering van de olie-industrie 
door president Morales van Bolivia, doet 
daar niet aan af. Voor miljoenen belicha
men de nieuwe linkse leiders de hoop op 
verandering, de hoop dat er een breuk 
mogelijk is met de lange geschiedenis van 
ongelijkheid en uitsluiting. 
De ommekeer is al tijdens de millennium
wisseling ingezet. Argentijnse generaals 
kregen huisarrest wegens het roven van 
kinderen van 'verdwenen' moeders. Pino
chet zat vanaf eind 1998 anderhalf jaar 
vast in Londen, na een Spaans arresta
tiebevel. In 1999 verscheen het indruk
wekkende waarheidsrapport over Gua
temala, waar in 36 jaar door militairen 
en veiligheidsdiensten 200.000 mensen 
zijn omgebracht. Het rapport over Peru 
volgde in 2003 en zelfs Uruguay kwam, 
18 jaar na de dictatuur, met een rapport 
over de vermisten. Niet dat de schul
digen op grote schaal zijn veroordeeld 
of dat zullen worden, maar het tekent 
een veranderd klimaat. De Braziliaanse 
arbeiderspartij PT, voortgekomen uit 
het verzet tegen de militaire dictatuur, 
ontwikkelde zich als een nieuwe, breed 
georiënteerde en niet-dogmatische linkse 
partij. Haar leider Lula werd in 2002 tot 
president gekozen en in 2006 herkozen. 
De linkse lentebries is in Brazilië nog niet 
overgewaaid en lijkt ook in andere delen 
van Latijns-Amerika nog wel even aan 
te houden . • 
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LINKSVOOR 

José Louwers (59) uit Uden voerde twintig jaar geleden nog in haar eentje actie. Anno 2007 'runt' ze 
als afdelingsvoorzitter de grootste partij in die Brabantse gemeente, waar ze tevens raadslid is. Van beroep 
is ze Cesar-oefentherapeute en heeft ze haar eigen praktijk aan huis. "Ambities? Normaal kunnen blijven 
eten en drinken, de 65 halen en rustig met pensioen gaan." 

FOTO: KAREN VELDKAMP 

Hoe lang ben je al lid van de SP? 
"Sinds halverwege de jaren tachtig." 

Welk SP-moment is je altijd bijgebleven? 
"Dat was toen Wim Somers en Spencer Zeegers in 1998 de 
eerste SP-wethouders in Uden werden. Een fantastisch moment 
was dat." 

Heb je hobby's? 
"De krant lezen en op teletekst kijken. Ik ben echt verslaafd 
aan nieuws. Verder streef ik via de SP en Lokale Agenda 21 naar 
een betere en gezondere wereld, waarin de generaties na ons 
ook kunnen leven." 
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En wat is je favoriete plek op de wereld? 
"Mijn eigen huis. Wel ben ik een paar keer in Nieuw-Zeeland 
geweest en qua natuur is het daar schitterend. Maar thuis voel 
ik me toch het lekkerst." 

Wat brengt de kapitalist in je naar boven? 
"Niks. Ik dacht laatst dat ik 25.000 euro had gewonnen in de 
lotto en ik had dat geld al bijna uitgedeeld. Alleen had ik ver
keerd gekeken: ik had helemaal niks gewonnen. Hahaha." 

Heb je een hekel aan geld dan? 
"Nee. Maar ik heb een affiche van Loesje aan de muur hangen: 
'Wie niet kan delen moet terug naar de basisschool:" 
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©Henry en Lucas, FL W mrt 2007 

Horizontaal 
3. Naoorlogse politicus op de schaats (5) 
5. De oud-premier lust(te) wel een mannelijk aperitief (9) 
9. Schijnt aan het reclamefirmament (4) 

Oplossingen cryptogram februari 2007 

Horizontaal 
4. Rechtlijnig 7. Dienstverband 8. Rede 9. Persraad 
10. Mol 11 IJlbode 12. AM 14. Spoorwegen 15. Est (EST) 
18. As van het kwaad 21. Dokbedrijf 
Verticaal 
1. Schepen 2. Lijnvervoer 3. Dierproeven 4. Ridderorde 
5. Testpiloot 6. Panama 13. Munt 14. Staal 16. Werk 
17. Nawijn 18. AD 20. Wedde 

Winnaar van cryptogram Tribune februari is geworden: 
Els Lemmen, Helmond 

Alle oplossingen: uitsluitend per brief, vóór woensdag 
4 april sturen naar de Puzzelredactie van de Tribune, 
Vijverhof-straat 65, 3032 SC Rotterdam. Onder de inzenders 
van een goede oplossing wordt een boek verloot uit de 
SP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? Ga dan naar 
www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom. 

Oplossing historische kruiswoordtest februari 2007 

O Henry en Lucas, FL W reb 2007 

10. Zeker op weg, richting de Beurs (9) 
12. Quasimodo klapt uit de school (13) 
15. Staakt-het-vuren in de vereniging (12) 

PUZZEL 

17. Het kon niet op in de zeventiende eeuw (6,5) 
19. Lichaamsdeel is behoeftig (3) 
20. Bij het logisch nadenken de oorzaak in acht nemen (9) 
21. Munitie geeft voorrang (9) 
22. Vergadering over een bordspel (2, afk) 

Verticaal 
1. Overigens, het draait om de reputatie van de 

(buitenlandse) politicus (5) 
2. De leiding speelt bi~art - maar op 't randje! (5) 
4. Met het blote oog is deze lening nauwelijks 

waarneembaar (12) 
6. Pc-randapparatuur aangesloten op het openbaar 

vervoer (3) 
7. Bijbaan voor familieleden (12) 
8. Eentonig landbouwbeleid (11) 
11. Alternatief tijdschrift steekt eigen loftrompet (3) 
13. Archeoloog in buitendienst? (10) 
14. Is dit het huisblad van een internationaal orgaan? 

(2, afk) 
16. Oud-econoom zorgt voor overvloed aan delfstof (9) 
18. Vergadering geeft een teveel aan eierproductie (7) 
20. Knaagdier ondermijnt de staking (3) 

ALTERNATIEVE WOORDEN LIJST 
DE OPDRACHT 
Verzin een zo spitsvondig, origineel enjof humoristisch mogelijke 
omschrijving (van één of meer woorden) voor elk van de 10 onderstaande 
'Opgaven'. Er hoeft niets achterhaald of opgelost te worden . Waardering 
vindt plaats op subjectieve basis, door de redactie van Tribune. 

VOORBEELDEN 
1) Onderweg 
2) Ellende 
3) Organisatie 
4) Heiligbeen 
5) Poldermodel 
6) Afleveren 
7) Vooruitgang 
8) Kostelijk 
9) Waarderen 
10) Aanslaan 

OPGAVEN 

Tunnel 
Maat van de rugpijn 
Donorenregistratie 
Religieus vervoermiddel 
Natuurschone 
Ontdoen van een afscheidingsorgaan 
Hoofdpoort 
Iemand die op een dure manier dood gaat 
De barman met respect behandelen 
Iemand 's morgens het bed uit meppen 

1) (lstej2de) Kamer 
2) Voorzitter 
3) Motie 
4) Achterban 
5) Nevenfunctie 
6) Bestemmingsplan 
7) Grondwet 
8) Mantelzorg 
9) Inspraak 
10) Driehoeksoverleg Henry & Lucas, © FLW mrt 2007 
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Arend Udn Ddm 

ONDERZOEK IRAK 
De SP is een grote publieksactie gestart voor een onafhan-I 
kelijk onderzoek naar de Nederlandse steun aan de oorlog 
in Irak. Op internet en in het hele land worden handteke
ningen ingezameld in samenwerking met het burgerinitia-
tief Openheid over Irak. 
Ga naar www.sp.nl en teken ook. 

. , .. 
PENSIOEN ZONDER BIJSMAAK 
Nederlands pensioengeld blijkt te worden geïnvesteerd in fabrieken die landmijnen maken, clus
termunitie produceren, kinderarbeid gebruiken en het milieu verwoesten. De SP roept iedereen op 
om een pensioen zonder bijsmaak te eisen. Kijk op www.sp.nl en doe mee. 

0900-BELAZERD 2007 
In 2001 organiseerde Kamerlid Jan de 
Wit de actie OOK O9OO-BELAZERD? 
Er is sindsdien weinig veranderd; de 
oplichtingspraktijken van de beIspel
letjes gaan zelfs in verhevigde mate 
door. Vandaar O9OO-BELAZERD 2007. 
Meld je ervaringen op www.sp.nl. 
Geen internet? Neem contact op met 
de afdeling in je buurt of bel 010-2435555. 
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In dit apriL-nummer: 

En verder 

'Rooie dokter' Henk van Gerven is sinds 
22 november Tweede Kamerlid waar hij 
zich - hoe kan het anders - bezighoudt 
met gezondheidszorg. Marjo van Lijs
sel vroeg hoe hij denkt over de plannen 
van dit kabinet en hoe het zat met zijn 
aftreden als wethouder in Oss. Want zijn 
politieke carrière ging niet aUéén over 
rozen. Of moeten we tegenwoordig 
zeggen: over tomaten? 

Enschede is synoniem met 'de vuur
werkramp', toen 23 mensen om het 
leven kwamen en zo'n 200 woningen 
werden verwoest. Samen met fotograaf 
Bart Muhl ging Natasha Gerson op zoek 
naar Enschede-na-de-ramp. Verslag 
uit de misschien wel meest geslaagde 
multiculturele stad van Nederland, die 
zelf helaas liever van dat imago wordt 
verlost. 

De Nijmeegse Universiteit geldt als links. 
Studentenvakbond AKKU, binnenkort 
25 jaar oud, heeft dezelfde reputatie. 
Maar klopt dat beeld? Jola van Dijk, SP
raadslid en zelf student aan de Radboud 
Universiteit, zocht het uit. AKKU helpt 
studenten tegenwoordig aan biologische 
groentepakketten en met juridische 
hulpverlening. Maar noem dat alsjeblieft 
niet links! 

6 Actueel: is de SP bewust buiten de deur gehouden in de provincies? 
25 Limburg: mijnwerkers eisen opbrengst verkoop van hun pensioenfonds 
28 Azerbeidzjan: fotoverslag van een humanitair drama 
30 linksVoor: Jan Broekema 

Rubrieken 
4 Prikbord 5 Uitgelicht 7 Marijnissen 27 Gespot 31 Cryptogram 

Misverstand 
"Had je maar een vak 
moeten leren," riep hij, 
terwijl hij het bolletje 
cement kneedde en 
zorgvuldig met een 
spatel tussen de stenen 
voegde. "Krijg de 

kanker," riepen de twee jongens terug. Ze 
hadden staan schuilen tegen de regen en 
waren teruggefloten naar hun plek bij de 
verkeersregeling. Nuttig werk en Amster
dam hoopt werkLoze jongeren daarmee 
arbeidsethos bij te brengen. 
"Mijn eigen zoon is nét zo," zei hij terwijL 
hij stug doorging met voegen. "Voet
ballen kan ie niet, van dat bandje waar ie 
zogenaamd speelt komt niks terecht en 
studeren zit er ook niet in. Maar als ik zeg: 
'Jongen leer toch een vak; dan haalt ie z'n 
neus op." Hij gebaarde naar de mannen die 
even verderop stonden te voegen. "Vijf-
tig euro per uur minimaaL," vervolgde hij 
triomfanteLijk. "Maar mijn zoon vindt dat 
ik geen status heb. Wat nou status!" Met 
nog meer energie stortte hij zich op het 
voegen. 
"Wat doet û?" vroeg hij. Nou had ik zeLf 
net een alarmerend artikel gelezen over 
hoe het journalistieke vak wordt uitgehold, 
dus mompelde ik maar dat ik "iets met 
computers" deed. Helemaal fout. "Com
puters!" sneerde hij. "Half Nederland zit 
straks achter de computer. En wie metselt 
de huizen?" 
Ik knikte en dacht aan de zogenaamde 
'kenniseconomie' die mensen die met hun 
handen werken tot dommeriken en Losers 

heeft gedegradeerd. "En dan ook nog die 
Polen ... " filosofeerde ik hardop. "U denkt 
dus dat die Poolse vaklui hier voor nop 
met hun poten in de blubber staan," 
reageerde hij kwaad met zijn spatel 
priemend in de richting van zijn collega's 
even verderop. "Nou, onze prijs stijgt met 
de dag." 
Tegen zoveel misverstand kon ik niet op. 
"Wacht maar tot de stroom uitvalt," riep 
hij me na, "dan zijn julLie nergens en wij 
voegen gewoon door." In het uiterste 
geval heeft een journaList slechts papier 
en pen nodig, flitste het door me heen en 
ik rechtte de rug. 

Elma Verhey 
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PRIKBORD 

125 jaar Tribune 
Met interesse en genoegen heb ik het artikel gelezen over het 
ontstaan en de ontwikkeling van de Tribune (maartnummer). 
De constatering dat het SP-ideaal niet van vandaag of gisteren is, 
onderschrijf ik volledig. Maar de manier waarop de 'teloorgang' van 
de CPN en De Waarheid wordt neergezet doet pijn en doet geen 
recht aan allen die dag en nacht gewerkt hebben om ruim 50 jaar 
lang een antikapitalistische stem te laten horen - tegen de Koude 
Oorlog en de anticommunistische en antisocialistische verdrukking 
in. Neemt niet weg dat we trots mogen zijn op 125 jaar Tribune! 

Willem Jansen, Zaandam 

Halabja 
Volgens de Tribune van maart zijn de Koerdische inwoners van 
Halabja op 16 maart 1988 omgekomen door chemische wapens van 
het Iraakse Baath-regime. Waarom had Saddam Hoessein die dan 
niet in 2003? In 1988 waren Irak en Amerika (toen dikke vrienden) 
in oorlog met Iran. Het ligt dan ook méér voor de hand dat het gif 
dat gebruikt is op Halabja (en op tal van andere dorpen en steden 
op de grens met Iran) van Amerikaanse makelij was - of met 
Amerikaanse instemming vervaardigd - en niet bedoeld was voor de 
Koerden maar voor het Iraanse leger, dat dreigde Iraaks grondgebied 
te veroveren. 

Frank de Greef, Helmond 

De Wouter Tapes 
Wat was de documentaire over Wouter Bos verhelderend. Steeds 
vroeg ik me af wie nou wie buiten de deur heeft gehouden. Dat weet 
ik nu: de PvdA wil de SP niet! Meest tekenend was dat op de uit
slagenavond, toen bleek dat CDA en PvdA samen geen meerderheid 
hadden. "Geen meerderheid," verzuchtte Bos. En met de SP dan? 
Wat had ie vóór de verkiezingen niet de mond vol over de schanda
lige herkeuringen en noem maar op. Samen met de SP had hij daar 
echt iets aan kunnen doen! Ook in de provincies bestuurt de PvdA 
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liever met CDA en VVD dan met de SP. Het zal worden afgestraft, 
mensen zullen de volgende keer nóg massaler SP stemmen. 

F. Markese 

Vut 
Ik ben 57 en werk al 41 jaar onafgebroken, momenteel als 
heftruckchauffeur. Ik heb 14 jaar meebetaald aan de vut en ben 
ook nog 23.000 keiharde guldens kwijtgeraakt aan de Stichting 
Uittredend Metaal. En nu mag ik niet eens meer met vervroegd 
pensioen? SP doe hier iets tegen! 

Hans den Hond 

Waarheidsvinding 
Als intellectueel (hoogleraar!) beseft Balkenende donders goed 
dat het in de kwestie-Irak om een algemeen maatschappelijke 
vraag gaat, die door de morele lading boven partijpolitieke 
belangen uitstijgt en daarom een dito antwoord vereist. Met zijn 
weigering geeft Balkenende derhalve aan niet over de capaciteiten 
te beschikken die aan zijn functie kleven. Van een ware minister
president (voor álle Nederlanders!) wordt immers verwacht dat 
hij fungeert als primus inter pares, voor wie het lands- of 
algemeen belang telt. Bos en Rouvoet blijken al even incom
petent. Net het parlement, dat de waarheid ook liever ziet 
opgeofferd aan de partijpolitieke waan van de dag. 

Wouter ter Heide, Zwolle 

War on terror 
Geïnspireerd door onze Amerikaanse 'vrienden' lijkt er wetgeving 
in de maak om vervoerders van elektronische post te verplichten 
die te bewaren, ten gerieve van veiligheidsdiensten - ongetwijfeld 
op kosten van de gebruiker. Dit lijkt me weinig zinvol. Immers: 
als terrorist/samenzweerder in spe ga je dan onmiddellijk over 
op klassieke post. Handiger lijkt het me burgers te verplichten 
een communicatieregister bij te houden, dat door bevoegde dien
sten gecontroleerd kan worden middels huisbezoek. Werk je niet 
mee, dan volgt uitsluiting van telefoon en postbezorging. Gevaar 
is natuurlijk wél dat een béétje terrorist dan postduiven gaat 
houden, waarschijnlijk vanuit duiventillen op moskeeën. Talrijk 
genoeg, want toevallig zal blijken dat 57,13 procent van Neder
land zich tegen die tijd tot de islam heeft bekeerd - terwijl de rest 
er hard over nadenkt. 

Jaap van Veen, Amsterdam 

De oplettende lezer 
Jammer dat wij de Tribune telkens dermate laat ontvangen 
(het maartnummer op 24 maart) dat we bijvoorbeeld niet mee 
kunnen protesteren op 18 of 21 maart, of niet kunnen deel
nemen aan de scholing op 22 maart ... Ook de SP op de Dapper
markt gemist. Gelukkig kunnen we nog naar de Albert Cuyp. 

Jeanne van Ingen en Tineke Boer, Amsterdam 

Wij vinden die late bezorging, waar meer lezers over klagen, 
natuurlijk ook heel jammer. Maar we vragen begrip voor al die 
vrijwilligers die honderden nieuwe leden in hun afdeling onder 
meer Tribunes bezorgen. 
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"Na een kopje koffie en een 
pLakje cake konden we inpakken" 
TEKST ROB JANSSEN EN ELMA VERHEIJ ILLUSTRATIE LEN MUNNIK 

De SP, grote winnaar van de Statenverkiezingen, is in élke provincie buiten de deur gehouden. 
Met welke argumenten? En was er sprake van boze opzet, zoals veel kiezers denken? Na een rondgang 
langs de Nederlandse provincies zou je bijna denken van wel. 

Zeventien PvdA-wethouders uit de 
provincie Groningen schreven hun partij
genoten in Provinciale Staten een brief 
of ze alsjeblieft de SP wilden verkiezen 
bóven de CU. En ja, PvdA-fractievoorzitter 
William Moorlag kon niet ontkennen dat 
de SP zich "zeer coöperatief" had opge
steld. Máár, zo legde hij de radioluiste
raars uit, dat was nou net het probléém. 
Neem de kolencentrale in de Eemshaven 
(Tribune februari - red). Daar was die par
tij toch op tegen? En nou viel er ineens 
over te praten? Onbetrouwbare luitjes! 
Niet veel later werd het college van PvdA, 
CDA en CU gepresenteerd, een getrouwe 
afspiegeling van de coalitie in Den Haag. 
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Dat was ook de bedoeling, gaf CDA-lijst
trekker Henk Bleker grif toe. Het was 
ook de reden waarom samenwerking met 
de SP 'nicht in Frage' kwam. "Als je in 
Den Haag strijdt om iets voor Gronin
gen te bereiken, moet je geen muiterij 
hebben op de Groninger vloot. Bij de SP 
zagen we het muitende marinepersoneel 
al klaarstaan als het ware." 
VVD-coryfee Henk Vonhoff, formateur 
in Flevoland, bedacht ook een gelegen
heidsargument om de SP buiten de deur 
te houden. Toen Herbert van Raven
zwaaij het SP-programma naar voren 
bracht, met daarin zaken als een onsje 
minder aandacht voor vliegveld Lely-

stad en méér voor het wegwerken van 
de achterstand in sociale woningbouw 
en jeugdzorg, kreeg hij te horen dat 
deze standpunten "wel heel erg intern 
gericht" waren. Van Ravenzwaaij: "Na een 
kopje koffie en een plakje cake konden 
we inpakken." Er kwam hetzelfde college 
van VVD, PvdA en CDA dat Flevoland al 
jaren regeert. 

De VVD had 'geen zin' in 
onderhandelingen met de SP 

In Overijssel ging het niet anders. "We 
zijn niet eens aan de inhoudelijke 
bespreking van de partijprogramma's 
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toegekomen," zegt Düzgün Yildirim. CDA, 
PvdA en VVD (in die volgorde) hielden 
ondanks verlies stevig vast aan het 
pluche. Zo ging het ook in Zuid-Holland 
en Drenthe, waar de PvdA noodgedwon
gen het CDA dumpte, maar waar de 
sociaal-democraten álles beter vonden 
dan de SP ('dan liever de VVD'). In Noord
Holland liet (grootste) partij VVD weten 
'geen zin' te hebben in onderhandelingen 
met de SP. Voor de wél uitgenodigde 
PvdA (en GroenLinks) geen reden om 
niet gezellig aan te schuiven. 
Of neem Zeeland, waar de (eveneens bui
ten de zittende coalitie gehouden) CU in 
de pers gewag maakt van het feit dat de 
twee winnende partijen (SP en CU) niet 
'serieus' genomen zijn. Wat volgens de 
doorgaans dóódeerlijke christenen geen 
G'dswonder was, want 'de uitkomst lag 
al tevoren vast'. En dan is er nog Gelder
land. Maar dat voorbeeld is flauw, omdat 
PvdA en CDA daar al maanden tevoren 
duidelijk maakten dat ze aankoersten op 
een 'Haagse afspiegeling'. Samenwerking 
met de SP? No way! Of zoals Alard Beek, 

ex-PvdA-raadslid uit Nijmegen op zijn 
weblog schreef: 1k kan en wil het ook 
niet aan de kiezers uitleggen, want er 
is zelfs nooit overwogen de SP erbij te 
betrekken: 

De uitgestoken hand werd resoluut 
afgewezen: niks onderhandelingen! 

Laten we eerlijk zijn: misschien lag het 
- ook - aan onwennigheid of gebrek 
aan (bestuurlijke) ervaring. In Drenthe 
bijvoorbeeld deed de partij voor het eerst 
mee. Maar in Brabant en Limburg, waar 
de SP na het CDA de grootste werd, laat 
de partij al jaren laat zien bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te willen en kun
nen dragen. 
"Het vermeende gebrek aan bestuurlijke 
ervaring speelde geen enkele rol," blikt 
Nico Heijmans terug op de onderhan
delingen in Noord-Brabant. "Zeker met 
het CDA hebben we zeer constructieve en 
positieve gesprekken gehad. Inhoudelijk 
botste het niet." Het wordt bevestigd 
door CDA-gedeputeerde Paul Rüpp in het 

ACTUEEL 

Brabants Dagblad, die door alles wat er 
door Heijmans en de zijnen aandroegen 
'zin kreeg in het avontuur met de SP'. 
Maar de PvdA (!) dacht daar anders over 
en een coalitie van alleen CDA en SP 
was voor het CDA een brug te ver; de 
VVD moest bereid zijn tot samenwerking 
met de socialisten. Na nauwelijks twee 
uur praten gooiden de liberalen de deur 
dicht. Heijmans: "We zijn in een fuik 
gedreven." 
In Limburg kwam de SP zelfs niet eens 
toe aan onderhandelingen. Terwijl de 
SP zich uitermate soepel opstelde, wees 
het CDA die uitgestoken hand resoluut 
af. Dagblad De Limburger sprak van een 
farce: 'Natuurlijk, het kan dat het CDA 
de SP hoe dan ook niet pruimt. Dat is 
een heldere opstelling en ook nog eens 
een standpunt dat de verreweg grootste 
partij van Limburg zich kan veroorloven. 
Maar maak dat dan duidelijk voor 
7 maart (helder voor de kiezers!) of op 
7 maart zelf. Dat voorkomt de opvoering 
van een farce van anderhalve week: 
Waarvan akte! • 



NIEUWS 

Kinderen in Pekela wél in tel 
De SP-fractie in Pekela wil kin
deren in het zonnetje zetten 
die op een of andere manier 
uitblinken: zich inzetten tegen 
pesten, voor bejaarden, in 
sport of noem maar op. Fractie
voorzitter Mans Siegers hoopt 
daarmee te laten zien dat er 
ook veel positiefs gebeurt in 
de gemeente. Reiderland en Pe
kela werden onlangs 'één grote 
achterstandswijk' genoemd in 
het onderzoek Kinderen in Tel 
van het Verwey-Jonker Insti
tuut. "Onzin en héél stigmati
serend," vindt Siegers. 

Militaire missies 
Van Groningen tot Maastricht 
gaan SP-afdelingen de straat 
op om handtekeningen te 
verzamelen voor openheid over 
Irak (zie ook pagina 2). Jan 
Marijnissen hoopt dat hon
derdduizend handtekeningen, 
in combinatie met steun van 
Eerste en Tweede Kamerleden, 
voldoende overtuigingskracht 
hebben om het NIOD desnoods 
zélf om een onderzoek te vra
gen. Het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie, dat 
ook onderzoek heeft gedaan 
naar die andere faliekant 
mislukte militaire Nederlandse 
operatie in Srebrenica, heeft 
laten weten dat het instituut 
wel wH. Maar zonder (geheime) 
kabinetsstukken of mensen 
die onder ede kunnen worden 
gehoord, wordt dat knap lastig. 
De angst van het kabinet-Bos
Balkenende is wel invoelbaar: 
vanwege de uitkomst van het 
NIOD-onderzoek naar de gang 
van zaken in Srebrenica in april 
2002, zag het kabinet-Kok zich 
genoodzaakt af te treden . 

Militaire missiesj2 
Nergens ter wereld liggen 
buitenlandse militaire missies 
zo gevoelig als in Duitsland. 
Gezien het verleden is dat niet 
vreemd. Maar door uitgerekend 
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naar dat verleden te verwijzen, 
heeft de voormalige brigade
generaal Reinhard Günzel een 
rel veroorzaakt. Günzel schreef 
een boek (Geheime Krieger) 
over de elite-eenheid waarvan 
hij jarenlang commandant was: 
de KSK (Kommando Spezial
kräfte). Deze eenheid, die van 
2001 tot 2003 in Afghanistan 
geheime acties uitvoerde, 
wordt in Günzels boek alle lof 
toegezwaaid. De KSK-soldaten 
beseffen namelijk heel goed 
dat hun militaire roots bij de 
'legendarische' Divisie Bran
denburg liggen, aldus GÜnzel. 
Hoogst opmerkelijk, want de 
Divisie Brandenburg was in 
de Tweede Wereldoorlog een 
gevreesd onderdeel van Hitlers 

Wehrmacht, betrokken bij tal 
van moordpartijen. 

Hans-Peter Bartels, SPD-verte
genwoordiger in de Bondsdag, 
vindt dat Günzel te ver is 
gegaan. Hij vraagt zich af of 
de ex-generaal nog wel recht 
heeft op zijn legerpensioen, nu 
deze de KSK met zo'n discuta
bele traditie in verband heeft 
gebracht. Kennen wij deze 
discussie niet over Florrie Rost 
van Tonningen, 'de zwarte we
duwe', die onlangs overleed? 

Dubbele nationaliteit 
Of druk op een onderzoek naar 
Irak ermee te maken heeft 
is niet duidelijk, maar PvdA
fractievoorzitter Tichelaar 

heeft ongemeen fel uitgehaald 
naar Marijnissen en hem van 
"schaamteloos opportunisme" 
beticht. Steen des aanstoots is 
een interview in De Telegraaf 
waarin Marijnissen zegt dat 
de PvdA-staatssecretarissen 
Albayrak en Aboutaleb er goed 
aan zouden doen hun tweede 
paspoort in te leveren. Marij
nissen vindt dat er geen sprake 
is van een 'draai'. De 'enkele' 
nationaliteit heeft al jaren 
zijn voorkeur. Hij vindt dat die 
kan helpen "de beeldvorming 
te verbeteren dat migranten 
definitief kiezen voor een toe
komst in Nederland. Maar ik zal 
het nooit iemand vragen, het 
moet iemands persoonlijke be
slissing zijn en daar wil ik geen 
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enkele druk op uitoefenen. 
Ook vind ik het geen 'min' als 
iemand besluit die tweede na
tionaliteit wel te houden. Daar 
kunnen heel goede en soms 
heel praktische redenen voor 
zijn . En een loyaliteitskwestie 
is het voor mij evenmin. Ik 
beoordeel mensen op hun doen 
en laten, niet op hun afkomst 
of nationaliteit." 

Dubbele nationaliteitf2 
Maurice de Hond zou Maurice 
de Hond niet zijn, om onmid
dellijk te onderzoeken hoe Ne
derland denkt over ds uitspra
ken van Marijnissen. Tweederde 
van de Nederlanders is het 
eens met Marijnissen. Onder 
kiezers van PVV (Wilders), CDA 
en VVD is dat bijna 90 procent. 
Bij kiezers van de SP is dat 62 
procent en bij de kiezers van 
de PvdA 35 procent. Slechts 29 
procent heeft er begrip voor 
dat Marijnissen er nu mee komt 
en niet tijdens het debat in 
de Tweede Kamer. Ook onder 
SP-kiezers zijn de meningen 
verdeeld (49 procent heeft er 
begrip voor) . 44 procent vindt 
het terecht dat de PvdA woe
dend heeft gereageerd. Bij de 
SP-kiezers is dat 25 procent. 

Een andere interessante uitslag 
van een peil.nl-onderzoek: 
PvdA-kiezers vinden dat de 
PvdA in de aanloop naar de 
Kamerverkiezingen een slechte 
campagne heeft gevoerd. Ze 
denken dat de partij de groot
ste had kunnen worden, zeker 
als de PvdA aangegeven had 
wat men wilde terugdraaien 
van de maatregelen van 
het vorige kabinet en als er 
gestreefd was naar een linkse 
coalitie. 

Het Havana-scenario 
Dat Wouter Bos nooit seri
eus een linkse coalitie heeft 
overwogen, weten we uit De 
Wouter Tapes, de VPRO-docu-
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Open grenzen spelen 
huisjesmelkers in de kaart 

'Woongenot' in Den Haag 

De gemeente Den Haag 
heeft namens de vier grote 
gemeenten het kabinet 
gevraagd om de grenzen voor 
Oost-Europese arbeiders niet 
verder te openen. Ze consta
teren nu al dat veel buiten
landse arbeiders in handen 

mentaire. In de anderhalf jaar 
dat de makers Bos volgden in 
zijn 'opmars' naar het minis
ter-presidentschap, valt het 
woord SP niet of nauwelijks. 
Maar op de verkiezingsavond 
van 22 november zien we 
een televisiebeeld van een 
feestende SP. Op dat moment 
vraagt Bos of Sharon Dijksma 
Paul Depla wil bellen . Depla is 
schrijver van het PvdA verkie
zingsprogramma en wethouder 
in Nijmegen. In 'Havana aan 
de Waal' bestuurt een college 
van PvdA, SP en Groenlinks 
al jaren met succes de stad. 

vallen van huisjesmelkers en 
zijn ervan overtuigd dat be
paalde wijken daardoor zullen 
verloederen. Paul Ulenbelt 
kreeg een rondleiding in Den 
Haag: "Schrikbarend. Een 
piepkleine woning was vol
gestouwd met twaalf matras-

"Misschien moeten we Jan en 
Femke een voorstel doen," zegt 
Bos. Even later horen we Depla 
Bos bellen tijdens het sneue 
PvdA-feest in disco Escape en 
zeggen dat hij SP-wethouder 
Hans van Hooft zal bellen. 
Solide, betrouwbare vent die 
wel zal zorgen voor het contact 
met Marijnissen. Tot zover de 
Wouter Tapes. Gelukkig vertelt 
Max van Weezel in Vrij Neder
land hoe het verder ging: Bos 
heeft bij Depla zelfs niet meer 
geïnformeerd naar de afloop. 
Te druk met onderhandelen met 
het CDA ... 

FOTO'S BAS STOFFELSEN 

sen, zelfs in de kast, onder 
de trap en in het schuurtje. 
Die mensen betalen 200 euro 
per matras per maand. De 
huiseigenaar strijkt dus 2400 
euro per maand op voor een 
woning van normaal gespro
ken 400 euro." 

PvdA-minister: geen taboe op 
kernenergie 
Het kennismakingsoverleg van 
de Tweede Kamer met PvdA-mi
lieuminister Jacqueline Cramer 
was ook voor de PvdA een 
openbaring: de minister zweert 
kernenergie niet af! Ze wacht 
op een advies van de Sociaal 
Economische Raad (SER) in 
juni: "Tegen die tijd weten we 
of we onze milieudoelen kun
nen halen zonder of noodge
dwongen met kernenergie." 
PvdA-Kamerlid Diederik Sam
som sloeg onmiddellijk aan. De 
redenering dat kernenergie wel 
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móét omdat anders de milieu
doelstellingen van het kabinet 
niet kunnen worden gehaald, 
wil er bij hem (nog) niet in. 

Geen spitsheffing trein 
SP-Kamerlid Emile Roemer 
vindt het bizar dat de NS een 
spitsheffing wil invoeren als 
er een kilometerprijs voor 
automobilisten komt. "We wil
len nu juist mensen uit de auto 
krijgen door een goed, comfor
tabel en goedkoop openbaar 
vervoer aan te bieden. Dan 
moet de NS de prijzen in de 
spits natuurlijk niet omhoog 
gooien." Het spoorbedrijf moet 
wel, zegt de directie, omdat de 
toestroom van nieuwe klan
ten anders onmogelijk op te 
vangen is, vanwege gebrek aan 
materieel en andere capaci
teitsproblemen. Roemer vindt 
dat er een 'Deltaplan Openbaar 
Vervoer' moet komen. 

Eén auto minder! 
Ook trots op de fiets? Tooi 
'm met de sticker Eén auto 
minder!, One Less Car! of 0 
jedno auto min!. De stic
kers zijn ontworpen door de 
internationale organisatie 
Car Busters, die daarmee wil 
benadrukken dat 'autominde-

PETER WELLEMANjCARTOON FACTORY 
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SP populairder onder FNV'ers dan de PvdA 
De FNV is van oudsher sterk 
verbonden met de PvdA: 
FNV-voorzitter Wim Kok was 
jaren leider van de sociaal
democraten, de huidige FNV
voorzitter Agnes Jongerius 
is PvdA-lid, terwijl Ellen 
Vogelaar,de vroegere vice
voorzitter, PvdA-minister van 
Integratie en Wijkverbetering 
is in het huidige kabinet. 

Nog tot 1994 stemde 51 
procent van de leden PvdA, 
maar dat lijkt verleden tijd. 
De SP zou 32 procent van de 
stemmen van de FNV-leden 
(bijna 1.2 miljoen) krijgen 
als er nu verkiezingen zouden 
zijn, tegenover 26 procent 
die PvdA zou stemmen. 
Het verschil in vertrouwen 
in de partijleiders is nog 
opvallender: 48,4 procent 

ren' bijdraagt aan de oplossing 
van de klimaatproblemen, aan 
verkeersveiligheid en aan een 
schonere lucht. In Nederland 
zijn de stickers verkrijgbaar bij 
Omslag in Eindhoven. Kijk op 
www.omslag.nl 

Jan de Wit spreekt boze FNV'ers toe op het Binnenhof 

vertrouwt Marijnissen het 
meest; slechts 18,6 procent 
Wouter Bos. Dit blijkt uit 
een peiling door onderzoeks
bureau Interview-NSS in 

Doorbraak in het 
afsluitbeleid 
Minister Van der Hoeven gaat 
ingrijpen in het afsluitbeleid 
van energiebedrijven. Dat mag 
nu al niet tijdens de winter
maanden, maar energiebe
drijven houden zich daar niet 
altijd aan of weigeren aan te 
sluiten zolang er schulden zijn 
(Tribune maart). Huishoudens 
die bereid zijn om een schul
denregeling te treffen of een 
regeling hebben via bijvoor
beeld schuldhulpverlening, 
moeten worden aangesloten, 
vindt Verhoeven. Alleen al in 
Amsterdam gaat het om 1300 

huishoudens. Paulus Jansen 
en Sadet Karabulut zijn dik 
tevreden met de snelle reactie 
van Verhoeven op hun Kamer
vragen. Jansen: "Energie is 
een basisbehoefte, dan moet 
je zeer terughoudend omgaan 
met afsluiten. Wat ons betreft 
worden de afsluitregels nog 

opdracht van Nova. Het tv
programma hield de enquête 
omdat de FNV de cijfers de 
laatste paar jaar niet meer 
openbaar wil geven ... 

verder verbeterd. Ze moeten 
het hele jaar gaan gelden. En 
ook de waterleverantie moet 
onder dezelfde regels gaan val
len . Maar verder: niets 
dan lof!" 

Stop de vuilverbrander aan 
de Waddenzee/2 
De geplande vuilverbrander 
aan de Waddenzee bij Har
lingen (Tribune maart) raakt 
steeds meer omstreden. Uit 
een rapport van Pricewater
houseCoopers blijkt dat zelfs 
als álle plaatsen in Frysliin 
bereid zouden zijn in zee te 
gaan met de oven - wat lang 
niet zeker is - er onvoldoende 
afval is om de capaciteit van 
de oven volledig te benutten. 
Geen nood meent Pricewater
houseCoopers, want nu er een 
stortverbod geldt in Duitsland 
en de grenzen voor brandbaar 
afval per 1 januari 2007 zijn 
opengesteld, kan het Duitse 
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HET BELOOFDE LAND, 
HET BEROOFDE LAND 
DE SP EN HET CONFLICT TUSSEN ISIA!L EN DE PALESTIJNEN 

Op 30 maart, de dag dat Palestijnen wereldwijd herdenken 
dat op 30 maart 1978 zes Palestij nen werden doodgeschoten 
tijdens een protest tegen de Israëlische landonteigeningen, 
reikte Anja Meulenbelt in Vlaardingen het eerste exemplaar 
van Het Beloofde land, het Beroofde land uit aan Sumaya 
Barghouti, de vertegenwoordigster van de Palestijnen in Den 
Haag. In Vlaardingen woont de grootste Palestijnse gemeen
schap in Nederland. Meulenbelt is schrijfster van de SP-bro
chure over het conflict tussen Israël en de Palestijnen, samen 
met Harry van Bommel. Hajo Meyer, bestuurslid van Een 
Ander Joods Geluid, schreef het voorwoord. De brochure is te 
bestellen via www.sp.nl of telefonisch: (010) 243 55 55. 

afval prima in Harlingen wor
den verwerkt! De SP-Friesland 
moet daar niet aan denken en 
ook Kamerlid Remi Poppe die 
zich inmiddels intensief met 
de zaak bezighoudt, ziet niets 
in stromen afval uit Duitsland. 
Wordt vervolgd. 

Duitsland: Linkse fusie 
stap dichterbij 
In de Tribune van maart 
maakte lothar Bisky, voorzitter 
van de Duitse Linkspartei.PDS, 
zich sterk voor een fusie met 
de in West-Duitsland gewortel
de WASG. Die fusie is een stap 
dichterbij gekomen. Tijdens het 
zogeheten Dubbelcongres op 
25 maart in Dortmund, gaven 

800 afgevaardigden groen 
licht voor de oprichting van de 
nieuwe partij. 97 procent van 
de Linkspartei-afgevaardigden 
stemde voor; bij de WASG was 
dat 88 procent. Bij de succes
vol verlopen laatste Bondsdag
verkiezingen in 2005 zijn beide 
partijen al met gemeenschap
pelijke lijsten gekomen. Het 
laatste woord is aan de partij
leden, die zich tot 18 mei over 
de fusie kunnen uitspreken. Op 
16 juni moet de fusie een feit 
zijn. Voorlopige werknaam van 
de nieuwe partij: Die Linke. 

Gegraai aan de top 
Op de aandeelhoudersverga
dering van ING op 27 april 

2004 werd Wim Kok, toen 
inmiddels commissaris bij ING, 
het vuur na aan de schenen 
gelegd vanwege de 60 procent 
loonsverhoging die de ING-
top de komende drie jaar in 
het vooruitzicht werd gesteld. 
Hoe kon Kok daarmee akkoord 
gaan, terwijl hij als minister
president dergelijke salaris
stijgingen nog als 'exhibiti
onistische zelfverrijking' had 
betiteld? Topman Kist van ING 
verdiende destijds 1 milioen 
euro. Drie jaar later ging de 
Volkskrant na hoe het inmid
dels zat. Wat blijkt? De huidige 
ING-topman Tilmant verdient 
4,3 milioen. Geen stijging van 
60 procent dus maar meer dan 
een verviervoudiging! Waarmee 
hij Van der Veer (Shell, krap 
vier milioen) achter zich laat 
en slechts Shepard (Aegon, 
6,3 miljoen) voor zich hoeft te 
dulden als dikst betaalde num
mer één. Bennink van Numico, 
die onlangs ruim 14 milioen 
opstreek, staat op plaats zes 
met 2,5 milioen. Dat komt 
omdat de Volkskrant-lijst over 
2006 gaat. 

Gegraai aan de topj2 
NRC had ook een opmerkelijk 
bericht over gegraai: topman 
Wagenaar van Getronics kreeg 
afgelopen jaar 1,7 milioen 
euro aan salaris, bonussen en 
'extra's'; al met al een ver
hoging van 70 procent ten 
opzichte van het jaar daarvoor. 
Die kreeg hij, zo stond er in 
het jaarverslag, wegens 'het 
bereiken van de financiële 
doelstellingen'. Dat leek de NRC 
een gotspe. Want de koers van 
Getronics halveerde vorig jaar 
en het bedrijf leed een verlies 
van 145 miljoen euro. 

HEMA 
Wie koopt er njét bij de HEMA? 
Toch wil eigenaar Maxeda het 
warenhuis (met dikke winst) 
van de hand doen. Reden voor 
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de Schone Kleren Kampagne 
een actie te beginnen om 
samen met alle Nederlanders 
de HEMA aan te schaffen. Dan 
kan er namelijk voor worden 
gezorgd dat alle producten bij 
het meest populaire warenhuis 
van Nederland op een 'eerlijke' 
manier worden geproduceerd. 
Maxeda heeft onlangs een prijs 
gekregen wegens prima per
soneelsbeleid, maar dat geldt 
beslist niet voor al die duizen
den mensen die de kleding, 
het speelgoed en de cosmetica 
produceren. SP, Groenlinks en 
Partij voor de Dieren heb-
ben zich aangesloten bij het 
initiatief, dat nog wel wat 
voeten in de aarde zal hebben. 
De aankoopprijs van de HEMA 
wordt geschat op 1 miljard 
euro, omgerekend zo'n 60 euro 
per Nederlander ... Maar dan 
heb je ook wel iets! 

Cindy Sheehan op de 
Top van Onderop 
Cindy Sheehan, de beroemde 
Amerikaanse vredesactiviste, 
komt naar de Top van Onderop 
op zondag 20 mei in 
Amsterdam. Vlak voor de G8, 
de bijeenkomst van de 
leiders van de acht machtigste 
landen ter wereld begin juni 
in Duitsland, presenteren so
ciale bewegingen hun alterna
tieven voor een andere wereld 
met debatten, films en een in
formatiemarkt. Het Nederlands 
Sociaal Forum organiseert dit 
keer de manifestatie. 
Er worden duizend deelnemers 
verwacht, maar de organisatie 
is natuurlijk extra blij met de 
komst van Sheehan die sinds 
april 2004, toen haar zoon 
Casey omkwam als Amerikaans 
soldaat in Irak, zich fulltime 
inzet voor het terugtrekken 
van de troepen uit Irak. 

Kijk voor meer informatie 
over de Top van Onderop op 
www.sociaalforum.nl 
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INTERVIEW 

Henk van Gerven 
Een rooie dokter in 
de Tweede Kamer 
TEKST MARJO VAN LIJSSEL FOTO'S KAREN VELDKAMP 

Henk van Gerven (52), voormalig huisarts van Ons 
Medisch Centrum en oud-wethouder Volksgezondheid, 
Sodale Zaken en Finandën van de gemeente Oss, is 
sinds 22 november vorig jaar Tweede Kamerlid. Daar 
houdt hij zich bezig met - het kan niemand verba
zen - de portefeuille gezondheidszorg. Een gesprek 
over de kabinetsplannen op het gebied van de zorg, 
over het medisch centrum en over zijn aftreden als 
wethouder. Want de politieke carrière van Van Gerven 
verliep niet alléén over rozen. 

Henk van Gerven haalt me op bij de recep
tie van de Tweede Kamer in Den Haag, 
enige dagen na de bekendmaking van het 
nieuwe regeerakkoord. "Natuurlijk vind ik 
het fantastisch om Kamerlid te zijn," zegt 
hij, terwijl we door het labyrint van gangen 
en trappen op weg gaan naar zijn werk
kamer in de vroegere WD-vleugel. "Hier 
worden tenslotte de belangrijke politieke 
beslissingen genomen." Van Gerven stond 
22ste op de landelijke verkiezingslijst van 
de SP. Héél zeker was hij daarom niet van 
een zetel toen de lijst werd samengesteld. 
"Uit de stemming vlak voor de verkiezin-
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gen kon je wel opmaken dat het een succes 
zou worden. Maar dat we zelfs 25 zetels 
zouden halen? Nee, dat had ik niet durven 
dromen." 
Van Gerven werkte vanaf 1984 tot 2003, met 
een onderbreking van twee jaar, als 'rode' 
huisarts bij Ons Medisch Centrum in Oss. 
Daarnaast was hij tien jaar actief als wet
houder en raadslid. In die periode kreeg hij 
onder andere te maken met de problematiek 
rond de schaalvergroting van ziekenhuizen. 
Het is dan ook niet vreemd dat hij zich de 
komende kabinetsperiode vooral gaat be
zighouden met de 'cure' in de gezondheids-

zorg: ziekenhuizen en eerstelijnsgenees
kunde, tandartsen, eerstelijnspsychologen, 
huisartsen en fysiotherapeuten. 

Tevreden met het regeerakkoord? 
"Absoluut niet," zegt Van Gerven, die achter 
het bureau in zijn nog sober ingerichte 
kamer is gaan zitten. "De zorg komt er niet 
best af. Ronduit negatief is het feit dat de 
marktwerking in de zorg gewoon doorgaat. 
De concurrentie tussen ziekenhuizen wordt 
zelfs aangescherpt. Maar liefst 20 procent 
van de ziekenhuisomzet wordt blootgesteld 
aan concurrentie. In de verpleeg- en 
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verzorgingssector mogen private inves
teerders aan de slag; de 'stopwatchzorg' 
blijft gewoon bestaan. Negatief is ook de 
invoering van een eigen risico van 150 
euro, wat natuurlijk vooral weer de laagste 
inkomens zal treffen. Terwijl het bekend 
is dat 'remgeld' in de zorg niet werkt en 
alleen zinloze bureaucratie oplevert. Als het 
eigen risico wordt ingevoerd, dan zal het 
ongetwijfeld weer worden afgeschaft omdat 
het geen effect heeft. Zo is het tot nu toe 
altijd gegaan." 
Negatief vindt hij ook de besparing van een 
half miljard door bezuinig~gen bij zieken-

huizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. 
Al met al betekenen de plannen een lasten
verzwaring voor particuliere huishoudens, 
van 200 miljoen euro in de komende vier 
jaar. Terwijl het bedrijfsleven in diezelfde 
periode een lastenverlichting tegemoet kan 
zien van 450 miljoen euro. 

Geen enkel lichtpuntje? 
"Natuurlijk wel, zoals het feit dat de no
claim wordt afgeschaft. Als SP hebben we 
daar jarenlang tegen gestreden, omdat 
het pure discriminatie is van ouderen en 
chronisch zieken. Positief is ook dat de pil 

en de preventieve controle op de tandzorg 
voor volwassenen weer terugkomen in het 
ziekenfondspakket. Maar de behandeling 
door de tandarts, fysiotherapie en een aan
tal zelfzorgmiddelen komen niet terug." 

Blijft het feit dat de gemiddelde patiënt 
hier beter af is dan in veel andere 
landen. 
"Heel veel mensen worden goed gehol
pen, maar het zou nog veel beter kunnen. 
Stonden we 25 jaar geleden nog aan de 
top, nu zit onze gezondheidszorg in de 
middenmoot van de westerse landen. In de 
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afgelopen jaren zie je langzaam maar zeker 
een tweedeling ontstaan, waarbij finan
ciële prikkels steeds dominanter worden. 
De grote boosdoener is de marktwerking. 
Bedoeld om de kosten in de zorgsector 
beheersbaar te maken, maar uiteindelijk 
is de patiënt het kind van de rekening. 
Neem die man waar ik laatst mee te maken 
kreeg. Hij meldde zich op vrijdagmiddag 
met hevige kiespijn bij de tandarts. Die 
wilde dat hij direct contant afrekende, 
maar hij was niet in staat om zo snel een 
behoorlijke som geld op tafel te leggen. 
Dus besloot de tandarts om maar niet over 
te gaan tot behandeling." 

De tweedeling is je grootste zorg? 
"Zeker weten! Nu al lopen er tienduizen
den mensen onverzekerd rond omdat ze de 
premie niet kunnen opbrengen. Vandaar 
ons pleidooi voor premie naar draagkracht. 
Heel zorgwekkend is ook dat sommige 
ziekenhuizen de patiënt de dupe laten 
worden van hun eigen financiële proble
men. Bij de behandeling van de ziekte 
van Kahler en de ziekte van Waldenström 
(vormen van beenmergkanker - red) 
zijn in 2006 maar 188 van de 700 à 800 
patiënten behandeld met het voorgeschre
ven geneesmiddel Velcade. Bij borstkanker
patiënten krijgt 19 procent van de vrouwen 
die met Herceptin behandeld zouden 
moeten worden dit middel niet. Beide 
middelen vallen onder de Regeling dure 
geneesmiddelen. Dat wil zeggen dat maar 
80 procent van de kosten wordt vergoed 
en dat ziekenhuizen 20 procent moeten 
betalen uit hun eigen budget. Reden voor 
sommige ziekenhuizen om de behande
ling te weigeren. Medisch-ethisch niet te 
verantwoorden! Als medicijnen medisch 
noodzakelijk zijn, dan moeten ze volledig 
worden vergoed!" 

Met een tevreden gevoel kijkt Van Gerven 
terug op de maatschappelijke en politieke 
successen die hij als huisarts behaalde bij 
Ons Medisch Centrum in Oss, samen met 
zijn collega's Anneke de Bres en Sjaak van 
Dorst. "Vergis je niet in de hiërarchische 
Nederlandse samenleving van dertig, veer
tig jaar geleden. Vooral artsen stonden op 
een enorm voetstuk, terwijl er kwalitatief 
het nodige mis was. Huisartsen vonden 
het heel normaal om patiënten na een con
sult van drie minuten weg te sturen met 
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een recept voor een doosje pillen. Oss had 
tien huisartsenpraktijken op 40.000 inwo
ners. Grote praktijken dus, met weinig tijd 
voor de patiënt. Wij wilden laten zien hoe 
het ánders en béter kon. Voor een consult 
namen wij normaal gesproken een kwartier 
de tijd. De patiënt stond voorop en finan
ciële prikkels golden voor ons niet. We 
waren in loondienst van de Stichting OMC 
en verdienden een modaal inkomen. Puur 
op basis van ideologie." 

De toenmalige huisartsen stonden 
zeker niet te juichen bij de komst 
van OMC? 
"Nee, hun gesloten structuur werd bin
nen een mum van tijd opengebroken. 
Patiënten wisten de weg naar ons snel te 
vinden. 'Ga maar naar die rooie dokters: 
zeiden mensen tegen elkaar, 'daar wordt 
er tenminste naar je geluisterd: De lokale 
huisartsen hebben ons juridisch probe
ren te dwarsbomen, maar wij hadden de 
wet aan onze kant. Bovendien kregen 
we ook in de medische wereld steeds 
meer waardering, bijvoorbeeld voor onze 
preventieaanpak, of ons onderzoek naar 
baarmoederhalskanker. Die methode is 
zelfs landelijk overgenomen, nadat Agnes 
Kant de zaak met succes op de politieke 
agenda zette. En natuurlijk gebruikten we 
onze medische autoriteit bij het voeren 
van acties tegen fabrieken in Oss, waar 
goede arbeidsomstandigheden niet hoog 
op het prioriteitenlijstje stonden. Uiter
aard waren er huisartsen in Oss die op hun 
manier iets deden voor armere en sociaal 
zwakkere patiënten. Maar wij verbonden 
politieke consequenties aan wat we in de 
maatschappij zagen en meemaakten. De 
woonomgeving of de werkomstandigheden 
van mensen behoren niet ten koste van 
hun gezondheid te gaan." 

Wat is politiek gezien de meest suc
cesvolle actie geweest? 
"Het stoppen van de enorme vervuiling 
door geneesmiddelenproducent Diosynth. 
Onze acties hebben ertoe geleid dat 
Diosynth 50 miljoen gulden investeerde 
om de lozingen in het riool en in de lucht 
terug te brengen en ook de werkomstan
digheden van het personeel werden beter 
en veiliger. Binnen een paar jaar daalde 
de vervuiling met meer dan 90 procent. 
Goed voor de buurt en voor het milieu." 

Heeft OMC op dit moment nog toege
voegde waarde? 
"Alleen al feit dat de artsen van Ons Medisch 
Centrum vasthouden aan het oorspronke
lijke ideaal om tijd voor mensen te maken 
en je niet te laten leiden door geld, vind ik 
iets om trots op te zijn. Vergis je niet in de 
toegenomen druk op huisartsen door de 
doorgeschoten bureaucratie, de tweede-
ling in de zorg en door de problematiek 
van de herkeuringen in de WAO. OMC staat 
bovendien nog altijd voorop als het gaat om 
politieke acties in de gezondheidszorg. Maar 
OMC is niet meer de enige inspiratie- en 
informatiebron voor de SP. Veel huisartsen 
werken tegenwoordig op dezelfde manier. 
Het belang van individuele aandacht voor 
de patiënt en voor leef-, woon- en werk
omstandigheden van mensen is inmiddels 
bewezen. Met dank aan het OMC - want zo 
is het wel! Ik vind dat een prachtige ontwik
keling. Ook omdat de partij zo gegroeid is, 
kunnen we tegenwoordig gebruik maken 
van de praktijkervaringen van hulpverleners 
uit het hele land." 

Hoe gebruik je je ervaring als huisarts 
in de Tweede Kamer? 
Een enorm voordeel is dat ik onmiddel-
lijk kan inschatten wat de gevolgen van 
overheidsbeslissingen zijn voor de individu
ele patiënt. Daarom onderhoud ik ook veel 
contact met patiënten, hulpverleners en 
patiëntenorganisaties. Als je ziet wat voor 
casuïstiek ik iedere dag binnenkrijg, dan 
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voel ik me nog steeds huisarts. Die persoon
lijke invulling wil ik aan het Kamerlidmaat
schap blijven geven. Ook als politicus zit ik 
hier toch voor mensen." 

Nog in maart 2006, acht maanden voor zijn 
feestelijke entree in de Tweede Kamer, kreeg 
de politicus Van Gerven een fikse dreun 
te verwerken. Hij trad af als wethouder, 
vanwege de verkiezingsnederlaag in Oss. De 
SP bleef met 28,9 procent van de stemmen 
weliswaar de grootste partij, maar verloor 
9,5 procent. Het verlies wordt in recht
streeks verband gebracht met het verlies 
van het plaatselijke ziekenhuis. Begin 2000 
fuseerden de ziekenhuizen Sint Anna uit 
Oss en Sint Joseph uit Veghel tot ziekenhuis 
Bernhoven. Direct daarna presenteerden 
bestuur en directie plannen voor één locatie 
in Uden, die de kwaliteit en efficiëntie van 
de gezondheidszorg in de regio veilig moest 
stellen. Volgens criticasters bleven Van 
Gerven en de SP zich te lang verzetten tegen 
de fusie. Reden waarom volgens hen Oss de 
strijd om de locatie zou hebben verloren. 

Wat is er mis met een groot streek
ziekenhuis? 
"Schaalvergroting leidt per definitie tot 
zorgverschraling. Chronisch zieken en 
ouderen hebben vaak dagelijks, wekelijks 
of maandelijks zorg nodig. Het zijn juist 
deze mensen die om financiële en prakti
sche redenen niet in staat zijn om ver te 
reizen. Maar een plaatselijk en kleinschalig 
ziekenhuis functioneert ook als veilige 
thuishaven. De artsen hebben daar nog een 
persoonlijke band met hun patiënten. Vrien
den, familie en mantelzorgers zijn in staat 
om dagelijks op bezoek te komen. Iedereen 
snapt dat dit de gezondheid van de patiënt 
ten goede komt. Kortom, zieken hebben 
behoefte aan zorg om de hoek. In Boxmeer, 
niet zo ver van Oss, speelde hetzelfde. Daar 
hebben specialisten, directie en bestuur ge
kozen voor een andere oplossing, namelijk 
kleinschalig blijven en meer samenwerken 
met grotere ziekenhuizen, zodat er voor 
specialistische zaken snel wordt doorverwe
zen. Zo kan het dus ook!" 

Waar ging het fout in Oss? 
"De specialistenlobby van het ziekenhuis, 
gedomineerd door de VVD, heeft samen met 
de directie en het bestuur het plan voor een 
groot streekziekenhuis doorgedrukt. 

Ze kregen steun van het CDA. Als wethouder 
heb ik samen met de bevolking, waarvan 85 
procent tegen het vertrek van het zieken
huis was, het vuur uit m'n sloffen gelopen 
om het ziekenhuis in Oss te behouden. We 
hebben acties gevoerd, onze stem laten 
horen, maar de politiek heeft zichzelf helaas 
buitenspel gezet. Een ziekenhuis mag zelf 
beslissen of er wel of niet wordt gecon
centreerd. Nee, 7 maart 2006 was niet de 
mooiste dag uit mijn leven; het verlies van 
het ziekenhuis heeft de SP bij de raads
verkiezingen veel stemmen gekost. Ik ben 
natuurlijk niet de oorzaak van het verlies 
van het ziekenhuis, maar ik stond voor 
behoud en dat is niet gelukt. In de politiek 
wordje afgerekend op watje hebt bereikt, 
daar moetje reëel in zijn. Bovendien is het 
zo dat áls ik als wethouder was blijven zit
ten, ik daar alleen maar last van zou hebben 
ondervonden." 
Op dit moment spelen soortgelijke kwesties 
met ziekenhuizen in Roermond en Weert. 
Winschoten en Delfzijl en Goes en Vlissin
gen. "Ziektekostenverzekeraars als VGZ en 
CZ sturen steeds vaker aan op fusies van 
kleine ziekenhuizen. Dat komt hen organi
satorisch en financieel beter uit. Ik vind het 
onbegrijpelijk dat (ziektekosten )verzekeraar 
steeds meer de nadruk leggen op financiële 
en zakelijke aspecten in plaats van op de 
kwaliteit van de zorg en de belangen van 
mensen. Het CZ is ooit opgericht als sociaal 
ziekenfonds, speciaal voor mensen die het 
niet breed hebben. Als je nu ziet waar dat 
toe verworden is - er staat daar iemand 
aan het hoofd die een groot voorstander is 
van marktwerking - dan denk ik: wat zijn 
jullie ver afgedreven van je doelstelling. De 
gedachte van onderlinge solidariteit is hele
maal weg. Het individualisme viert hoogtij." 

Is schaalvergroting van ziekenhuizen 
te stoppen? 
"Als de politieke wil er is, dan is dat natuur-

lijk mogelijk. Verschraling van zorg in een 
regio, doordat een volwaardig basiszieken
huis verdwijnt, zou een criterium moeten 
zijn om fusies en concentraties niet toe te 
staan. Met bereikbaarheid van ziekenhuizen 
als allerbelangrijkste reden. Dat kan door 
de bereikbaarheidsnorm te verlagen, zodat 
bij acute noodzakelijke hulp een ambulance 
binnen 30 minuten na gebeld te zijn het 
ziekenhuis kan bereiken. Het huidige be
leid is 45 minuten. Tijdens het begrotings
debat in januari hebben we daarover een 
motie ingediend. Helaas steunden het CDA, 
de PvdA en de ChristenUnie die motie niet. 
Het handhaven van de 45 minuten-norm zal 
betekenen dat tientallen ziekenhuizen hun 
poorten mogen sluiten. En dat is beslist 
iets wat we als SP niet willen. We gaan de 
komende jaren de krachten bundelen om de 
marktwerking en de schaalvergroting in de 
zorgsector een halt toe te roepen." 

Hoe realistisch is dat? Het is immers al 
in volle gang! 
"Als driekwart van de samenleving het niet 
wit waarom zou het dan niet teruggedraaid 
kunnen worden? De politiek moet eindelijk 
eens luisteren naar mensen. Het is niet 
voor niets dat de SP verdrievoudigd is. 
De samenleving is marktwerking in de pu
blieke sector beu. Mensen willen kleinscha
ligheid, korte lijnen en een dokter die hen 
kent en die hun behoeftes centraal stelt. Ik 
realiseer me dat ik veel geluk heb gehad in 
mijn leven. Ik ben geboren in een van de 
rijkste landen ter wereld, verkeer ook nog 
eens in goede mentale en fysieke gezond
heid. Veel mensen kunnen dat helaas niet 
zeggen. Zij zijn afhankelijk van de hulp 
van anderen. Ik beschouw het dan ook als 
een eer dat ik vanuit mijn bevoorrechte 
positie hier in Den Haag mag opkomen 
voor hUn belangen. Om met Charlie Chaplin 
te spreken: geluk is dienstbaarheid aan de 
samenleving." • 
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Schoon schip na 
de vuurwerkramp 
Enschede is voor de rest van Nederland synoniem met de vuurwerk
ramp van 2000, toen de nationale en internationale media zich 
naar de Twentse stad spoedden om verslag te doen van de cata
strofe. Maar hoe staat het inmiddels met Enschede dat - geruis
loos - misschien wel de meest multiculturele stad van Nederland 
is? Verslag uit een stad die, wanhopig en ten onrechte, op zoek is 
naar een nieuwe identiteit. 

TEKST NATASHA GERSON FOTO'S BART MUHL 

Sinds 13 mei 2000 is Enschede voor de rest 
van Nederland synoniem met 'de vuurwerk
ramp' . Toen ontplofte op het bedrijven
terrein aan de Tollenstraat de vuurwerk
opslag van S.E. Fireworks, en werden zo'n 
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200 woningen van het belendende wijkje 
Roombeek volledig verwoest. 23 mens-
en kwamen om het leven, er waren 950 
gewonden, en de financiële schade bedroeg 
zo'n 500 miljoen euro. De landelijke pers 

wist Roombeek niet anders te duiden dan 
als een onfortuinlijk achterbuurtje. Men 
stortte zich op mogelijk frauderende il
legalen en vermeende complotten achter 
de ramp, om al snel weer afte haken. De 
bewoners treurden behalve om de slachtof
fers ook om het verlies van hun wijk. Niet 
ondánks, maar juist vanwége het romme
lige en multiculturele karakter - dat bleef 
echter onderbelicht. 
Alleen in de regionale media bleef de 
nasleep, zoals de langdurige schadeafwik
keting, van tijd tot tijd te volgen. Met als 
bijkomend unicum: migranten op de lokale 
televisie! Die nu eens over iets ánders 
geïnterviewd werden dan over hun al
lochtoon-zijn! En jawel, ze spraken in dat 
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onmiskenbare Twents-Turkse dialect: "Ja, 
zie, sommige dingen krijg je niet weer, daar 
maakt 't bedrag ook niet op uit." Niet voor 
niets bracht de regio Miss World 2002 Azra 
Akin voort (lievelingsgerecht: stamppot) en 
beleidstijgers als TIhan Akel en Seçil Arda: 
exponenten van twee generaties nakome
lingen van Turkse textielarbeiders, die met 
hoop en ambitie zijn opgegroeid. 

Turkse Tukkers, een bescheiden 
fenomeen 

In Twente zijn de 'gastarbeiders' , die later 
migrant zouden heten, net iets eerder 
gekomen dan in de rest van Nederland. Dat 
allereerste groepje, dat in 1964 al kwam 
werken bij textielbedrijven Menko, Van 
Heek, Nino en Spanjaard, kwam niet uit 
louter economische motieven. Het waren 
idealistische jonge mannen die in Antakya, 
Adana en Mersin al links politiek actief 
waren. Die hun horizon wilden verbreden 
en het contact met de Nederlanders, die 
ook nieuwsgierig waren en zichzelf ontwik
kelden, juist opzochten. Onder hen Esef 
Karakaya en Fevzi Yilmaz, oprichters van 

de Twents Turkse Arbeidersvereniging TTIB. 
Hoe staat het inmiddels met de sociale 
cohesie, in de stad die in stilte een van de 
meest geslaagde multiculturen van Neder
land herbergt? 

Bij het woord 'ramp' begint Yilmaz Kara
kaya, zoon van Esef, onmiddellijk over 
de ándere ramp: die van 1982, toen de 
textielindustrie instortte. Hij was destijds 
net getrouwd en hoorde het gerucht in 
Turkije van zijn bruiloftsgasten - Turken en 
Nederlanders die het stel vanuit Enschede 
waren nagereisd. "Van Heek zou op de fles 
zijn, zeiden ze. Het was nauwelijks te gelo
ven." Teruggekeerd van zijn huwelijksreis 
stond hij met de anderen, nu allen ex
werknemers, verbijsterd aan het hek van de 
fabriek. Dichtgeketend, met een groot hang
slot erop. "Kort daarop solliciteerde ik bij 
Vredestein, dat natuurlijk gold als dé grote 
uitwijkmogelijkheid. Ik werd niet aangeno
men omdat ik geen wiskunde in mijn pakket 
had, of zoiets. Terwijl ze een paar maanden 
daarvoor nog hérders importeerden." 
Ahmed Yilmaz, zoon van Fevzi: "De werk
loosheid is hier al zo lang zo groot, dat 

doorleren al veel langer dan in de rest van 
het land het grootste, zo niet het enige 
toekomstperspectief biedt. Elders hadden 
jongeren veel langer de optie om gewoon te 
gaan werken. Maar werk, dat was hier niet." 
Let wel, hij heeft het over zijn generatie 
in het algemeen, niet noodzakelijkerwijs 
over leeftijdgenoten met dezelfde afkomst. 
"Maar studeren is niet voor iedereen weg
gelegd. Jongeren doen hun ding, soms zijn 
hun keuzes niet zo slim. Maar hier is wel 
erg weinig rek om dat op te vangen." 
Ahmed Yilmaz weet waar hij over praat. In 
het Enschedese vervult hij veel maatschap
pelijke functies, zo is hij fractievoorzitter 
geweest van Groenlinks. Maar bovenal is 
hij 'Yilmaz Hoog en Droog junior', zoals 
Tineke Amrouche van de bibliotheek het 
zegt, als zij praat over de Turkse literaire 
avonden waar hij de vertalingen voor levert 
- zonodig uit het Arabisch. 'Yilmaz Hoog 
en Droog junior': zo'n typisch Twentse 
bijnaam, te danken aan zijn vader. Bij de 
oprichting in 1975 was de TTIB (tegenwoor
dig SDO, Samenwerkende Democratische 
Organisaties) gevestigd in een voormalig 
arbeiderspension, gelegen aan het Hoog 
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en Droog naast de watertoren. Vandaar de 
bijnaam, die overging van vader op zoon. 
Ahmed Yilmaz studeerde twee jaar be
stuurskunde, maar stapte toen over naar 
de sociale academie, om zich te voegen in 
zijn vaders voetsporen van maatschappelijke 
betrokkenheid en politiek activisme. De 
'zelforganisatie' mB mondde onder andere 
uit in de aanzet van Vluchtelingenwerk 
Enschede, toen onder meer Iraniërs, Suroye 
(Assyriërs) en Koerden zich aandienden als 
asielzoekers. Hadden de oprichters van de 
mB te maken met de consequenties van de 
teloorgang van de textielindustrie, Ahmed 
zag zich geconfronteerd met het gif dat 
sinds de aanslag op het wre en de moord 
op Pim Fortuyn ook Enschede is binnenge
slopen. "Jongeren zijn gedesillusioneerd 
geraakt. Steeds maar weer rekenschap moe
ten afleggen over afkomst, geloof, cultuur. 
Daar dus ook steeds, min of meer opgelegd, 
over na moeten denken. Terwijl daar tege
lijkertijd juist expliciete afstand van wordt 
verlangd, nee, geëist. Dat is ongezond." 

"Dat zou ik zo'n Wilders wel eens willen 
zeggen!" 

Sommigen menen dat de vuurwerkramp 
in Enschede als een soort merkwaardige 
buffer op 11 september 2001 heeft gewerkt, 

18 I TRIBUNE ap.ill007 

die tegenstellingen dempte. ''We hadden al 
een ramp gehad, maar die had ons alleen 
maar dichter bij elkaar gebracht," zo stelt 
bijvoorbeeld Floor Scholte, een jonge IeT' er 
met een Turkse baas. "Mijn buurjongens zijn 
toch heus moslims, maar na de ramp hielpen 
ze uren naar mijn hond te zoeken. Dat zou 
ik zo'n Wilders wel eens willen zeggen!", 
aldus Lieke Vorst, voormalig bewoonster 
van Roombeek. De houding van 'de straat' 
jegens migranten mag dan niet veranderd 
zijn, en (post-)Fortuynistisch rechts mag in 
Enschede dan nauwelijks poot aan de grond 
krijgen, het sijpelt toch door. Vooral bij de 
instanties. Daar is een soort vrijbrief voor 
een 'nieuwe fermheid' merkbaar, die vaak 
grenst aan onbeschoftheid. Yilmaz Kara
kaya, die regelmatig oudere WAO'ers naar 
herkeuringen begeleidt, geeft voorbeelden 
van uitspraken van contactambtenaren. 
"Als het gaat om geld wetenjullie de weg 
altijd wel te vinden!" En: "In Turkije zouje 
dit toch allemaal niet krijgen." Zijn vader, 
Esef Karakaya, medeoprichter van mB: "De 
jaren tussen 1982 en 2001 lijken wel een 
soort pauzetijd geweest te zijn. In 1994, bij 
'Dertig jaar migranten in Enschede', hadden 
we een prachtig feest, met een enorme op
komst van allerlei mensen. Bij 'Veertig jaar' , 
drie jaar geleden, hadden we zelfs moeite 
om nog Nederlandse sprekers te vinden." 

Yilmaz Karakaya, in zijn rol als onbezoldigd 
stadsfilosoof, vreest dat het stadsbestuur de 
sterke kant van Enschede overboord heeft 
gezet - de sociale cohesie. Al is dat wellicht 
niet bewust gebeurd, en ook niet per se 
aan elf september of de vuurwerkramp te 
wijten. "Sinds de textielindustrie kapotging, 
is Enschede als de dood voor monocultuur. 
Iedereen heeft toen gezien wat er gebeurt 
als een stad van één ding afhankelijk is, en 
dat wil niemand ooit meer, waar het ook om 
gaat. Daarom gebeurt alles hier in stukjes 
en brokjes, waarbij het grote overzicht 
verloren gaat." Annelies Futselaar, lerares 
en fractievoorzitter van de SP-Enschede, is 
het met hem eens. "Enschede is de neergang 
van de textielindustrie nooit echt te boven 
gekomen. Het is zelfs de derde armste stad 
van Nederland. Dat de sociale cohesie zo 
groot is, is te danken aan de inwoners zelf. 
Maar omdat die het allemaal zelf uitzoeken 
en zich bescheiden opstellen, worden ze ge
negeerd. Ze vormen immers geen zichtbaar 
probleem." Vandaar dat Enschede zich, op 
het megalomane af, afkeert van de huidige 
bevolking. 'Vinexlocatie Groot Roombeek' 
staat centraal in de voorbereidingen op een 
min of meer fictieve identiteit. Futselaar: 
''Waarom moet er bijvoorbeeld een reusach
tig, peperduur muziekcentrum verrijzen, 
voor maar een hele kleine elite? Terwijl er in 
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de wijk Deppenbroek een filiaal dicht moet 
van een bibliotheek die altijd zo enorm veel 
doet voor de bevolking, aan achterstand
onderwijs, aan cultuurverrijking?" Gerard 
Kocx, bibliotheekdirecteur, beaamt het 
in de terminologie van de ambtenaar die 
weet hoe de politieke hazen lopen. "Tja, 
nou ja, dat is niet anders. De speerpun-
ten zijn muziek en beeldende kunst, hè. 
Men wil Enschede op de kaart zetten. En 
een bibliotheek, die heeft geen landelijke 
uitstraling." Maar Tineke Amrouche, die de 
bibliotheekactiviteiten organiseert, kan er 
niet over uit. De bibliotheek is in Enschede 
altijd een spil van het maatschappelijk leven 
geweest - en probeerde laagdrempelig te 
blijven: "We wilden altijd een onverdachte 
plek zijn." Verkiezingsdebatten, jazzrecitals, 
voorleeswedstrijden, exposities, voor alles 
worden andere 'clubjes' aangezocht. Wan
neer ze samen met de VVV, de plaatselijke 
middenstand, de Hogeschool, Tubantia en 
de culturele verenigingen een fietstocht 
organiseren, wordt die door dik 25.000 
mensen gereden. Voor de literaire avonden, 
zoals de genoemde Turkse, worden schrij
vers gevraagd die bijvoorbeeld in Duitsland 
op promotietournee zijn. "Maar ja, allemaal 
geen landelijke uitstraling. Wel regionale 
en zelfs internationale, maar ja. Dat schijnt 
niet te tellen." 

"Er is niks mis met de moskee, maar de 
opLossing voor probLemen moet je er 
niet van verwachten" 

Toen Esef Karakaya in 1964 naar Nederland 
kwam, stonden er op het terrein van Menko 
Textiel twee auto's: die van de directeur en 
die van de personeelschef. Hij laat foto's 
van begin jaren zeventig zien, gemaakt op 
de fabriek. "Gezellig, kijk, iedereen door el
kaar, ook in de koffiepauze. Klaas, Mehmet, 
Geert, Jan, Ali ... " In 1975, het jaar van 
de oprichting van de TTIB, verhuisde hij 
met zijn pas overgekomen gezin naar een 
eigen koopwoning aan de Kapellenstraat. 
"Gouden jaren, de beste tijd van mijn leven. 
Uitstekend contact met de buren. Vakan
ties. Een auto." Toen kwam de klap, en de 
gouden gloed werd grijs. Na de WW volgde 
de bijstand, het eigen huis moest worden 
verkocht. De Karakaya's twijfelden over te
rugkeer, zoals velen, maar dat was eigenlijk 
geen optie. Hij wilde zijn kinderen, en zich
zelf, niet meer blootstellen aan de Turkse 
dictatuur van destijds. Dus werden ze ge
herhuisvest in een flat, tevergeefs hopend 
op beter. Zijn jongste kinderen huilden 
boven hun huiswerkschriftjes, van heimwee 
naar hun oude huis, buurt en school. De 
flat zat vol lawaaiige studenten en 'nieuwe 
migranten', waar zij weinig affiniteit mee 

hadden. Maar in de sociale traditie van 
Enschede, werden die, zo goed en zo kwaad 
als het ging, natuurlijk wél opgenomen in 
de gemeenschap. 

Neem Evert Grifthorst en Mini Abbink van 
Solidariteitsverband Min-Plus. Tot de komst 
van de 'nieuwe' migranten waren ze actief 
geweest in de belangenbehartiging van 
mensen met een uitkering. "We realiseerden 
ons dat als we iets wilden doen voor de 
meest beknelde groepen in de samenleving, 
en dat waren steeds meer de vluchtelingen, 
we dat niet vanaf de buitenkant moesten 
doen." Dus betrokken ze een dubbele flat in 
de nog altijd tamelijk naargeestige fLatwijk 
Wesselerbrink. 
Door hun activiteiten is hun eigen woon
ruimte beperkt tot één slaapkamer, "maar 
daar komt dan ook niemand in!" Er staan 
300 mensen bij ze ingeschreven, meest 
vluchtelingen. Die bieden ze hulp met dos
siers, instanties en brieven; bekostigd uit 
hun eigen bescheiden uitkering en inciden
tele giften. Op de benedenverdieping wordt 
gekookt en er knutselen kinderen met klei, 
sommigen zijn illegaal in Nederland en kun
nen niet naar school. Nederlands spreken is 
een strenge voorwaarde, anders verliezen 
zijzelf het overzicht op wat er allemaal 
gaande is. "Anders krijg je bijvoorbeeld dat 
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kinderen ineens niet meer met elkaar willen 
spelen, vanwege iets op het wereldtoneel 
wat ze van hun ouders meekrijgen. Hola, 
daar hebben wij hier allemaal niks mee 
te maken, zeggen we dan." Wat ze verder 
vooral zeggen te doen is mensen perspec
tief op het leven zélf te laten houden, op 
wat er wél is in plaats van wat er niét is. 
Van dezelfde praktische instelling getuigt 
Mehmet Emir van het Zorgloket, die zich 
bezighoudt met de problematiek van 
oudere allochtonen. "Die vinden het vaak 
nog behoorlijk vanzelfsprekend dat er wel 
een plaatsje bij hun kinderen in huis zal 
zijn als ze het zelf niet meer redden, maar 
dat verandert ook en dat moeten ze onder 

Manchester 

ogen zien." Fatma Boztas, die als weduwe 
de grote stap nam om alsnog Nederlands te 
leren, en lezen en schrijven, kaatst de bal 
terug. "Ja, maar de kinderen vinden het 
wel heel gewoon dat oma altijd oppast. Als 
ik zeg: nee, ik kan vandaag niet, ik heb 
iets anders, dan zijn ze verbaasd!" 
Bij de SDO ondertussen heeft de tijd ook 
niet stilgestaan. Oudere heertjes zitten 
te kaarten en kranten te lezen. Er heerst 
een streng rookverbod, de tv staat op een 
Turkse muziekzender, er hangen vrolijk ge
kleurde Enschedese stadsgezichten aan de 
muur. Yilmaz Karakaya: "Kijk, dit lijkt op 
het oog nou niet echt actieve multicultuur. 
Maar aan die tafel zitten twee alevieten en 

"Het woord snoepreisje hebben wij diplomatiek vermeden," Annelies Futselaar kucht even. 
Maar de SP gaat niét mee op het 'werkbezoek' naar Engeland. Dertig tot zeventig mille werd 
ervoor uitgetrokken om de hele raad en alle ambtenaren van het stadhuis naar Manchester 
te laten gaan om drie dagen eens te gaan kijken hoe men het dáár aanpakt met de sociale 
vernieuwing. 'Als de koelkast van een bijstandsmoeder kapot gaat wordt die behandeld als 
een stoephoer, maar potjes genoeg als het om het eigen gewin gaat: schreef columnist Jan 
Medendorp in de Roskam. 'Ik weet nog hoe een stel ambtenaren de wereld overvloog om 
kunst uit te zoeken voor de nieuwe woonwijk, nadat ze de oude in 2000 netjes opgeruimd 
hadden.' En hoe ging dat, volgens Medendorp? 'Een stel boeren gaat op schoolreis. Niet zelf 
gespaard, maar op onze kosten. Lekker zonder partner de beest uithangen. Als dat het doel 
is, ga dan naar Domburg of Renesse.' Zoals ze in Manchester zeggen, nuf! said. 
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twee soennieten. En daar een soenniet, een 
christen en een Koerd. Snap je wel?" 
Zijn vader houdt alles wat er over migran
ten gezegd en geschreven wordt scherp in 
de gaten. Het stoort hem dat organisaties 
als de SDO niet als serieuze gesprekspart
ners worden gezien als het om integratie 
gaat. Esef Karakaya: "Waarom zoeken juist 
politici die zoveel kritiek op de integratie 
hebben steeds partijen op die zij als repre
sentatief willen zien, maar die vooral niet 
belangrijker gemaakt moeten worden dan 
ze zijn? Waarom altijd weer gaan praten 
met moskeebesturen, als het om integratie 
gaat? Wat hebben die ooit gedaan? Er is 
niks mis met de moskee, maar de oplos
sing van problemen moet je er echt niet 
van verwachten. Zo gééf je ze alleen maar 
macht. Theocraten, nationalisten. Heel 
jammer." 

"De straatverlichting en het plavei
sel ontbreken, terwijl er nog mensen 
wonen" 

De hoop van het stadsbestuur is gevestigd 
op de kenniseconomie, op het aantrekken 
en behouden van ICT rond de Universiteit 
Twente, en op hogeschool Saxion en de 
kunstacademie AKI. Daarom wordt ingezet 
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op groot, duur en nieuw bij woningbouw, 
en op beeldende kunst en 'cultuur'. Terwijl 
het maar zeer de vraag is of al die toekom
stige studenten Enschede niet louter als 
tijdelijke vestigingsplaats zullen zien, als 
springplank, zoals nu al het geval is. An
nelies Futselaar: "Dertienduizend gezinnen 
leven onder de armoedegrens. Dertien
duizend! Waar nodig is stadsvernieuwing 
prima, maar pak het niet zo aan dat de 
straatverlichting en het plaveisel al verdwe
nen zijn terwijl er nog mensen wonen - zo
als in Laar Es. Dat is echt een schande." 
Cees Beun uit de Papaverstraat is een van 
de laatste vijf bewoners van de sloopwo
ningen in Laar Es. "Ik had al verhuisd 
moeten zijn, maar ja, nu zeggen ze weer 
dat mijn nieuwe huis vertraagd is door die 
ene dag vorst! Het is van begin tot eind 
gelieg en gedraai geweest. Maar dat zijn de 
mensen hier wel gewend. En die lui maar 
mekkeren over 'woongenot'. Kijk eens om 
je heen! Ondertussen blijf ik wel het volle 
pond huur betalen. Tja, ik had tijdelijk wel 
ergens anders heen kunnen gaan, maar je 
krijgt maar één keer verhuisvergoeding, 
hè?" 
Futselaar stoort het dat er zo weinig wordt 
geïnvesteerd in betere kansen voor de hui
dige bevolking. "Voor kinderen in de basis-

schoolleeftijd wordt er bijvoorbeeld flink 
op ingezet om ze te kunnen laten sporten, 
ook als contributie moeilijk ligt. Maar de 
sportverenigingen hebben een tekort aan 
vrijwilligers. Niet omdat het ontbreekt aan 
mensen die dat willen doen, maar omdat 
dat niet zomaar meer kan. Daar moeten ze 
voor opgeleid worden. Nou, dóé dat dan!" 

Colin Wilkinson, beeldend kunstenaar, 
bestuurslid van de SP in Enschede én 
kersvers Overijssels Statenlid, leidt me per 
fiets in hoog tempo rond langs organisaties 
en stadsvernieuwingslocaties. Hij wil zich 
de komende tijd richten op gebouwen die 
in het kielzog van de rampwijk Roombeek 

gesloopt dreigen te worden. "Kijk, hier, 
de oude ambachtsschool. Dat is toch een 
prachtig gebouw?" "Enschede," vindt hij, 
"moet zich heel goed beraden op wat zijn 
eigenheid eigenlijk is. Dát heeft werke
lijk landelijke uitstraling in plaats van 
meer van hetzelfde: nieuw en kiL" In zijn 
tijdelijke atelier toont hij een van zijn 
kunstwerken: uit een oude leunstoel van 
een overleden oud dametje maakte hij een 
variatie op de beroemde Denker van Rodin. 
De ziel van de vrouw zelf heeft hij met de 
stoel verweven in haar houding. Sjofeltjes 
zit ze daar, maar nog altijd een dame. Een 
prachtige metafoor voor Enschede zelf, 
eigenlijk . • 

Met dank aan de bieb: Deppenbroek 
In het kader van de leesbevordering had de bibliotheek Enschede, als tweede stad na Rot
terdam, een eigen kinderjury. In de jaren zeventig al werd er - voor het eerst in Nederland 
- de kindercontributie afgeschaft. Elk kind kreeg een bibliotheekkaart. Het eigen plankje 
anderstalige literatuur, een kleine selectie boeken in het Turks en Arabisch, vormde voor 
velen de opstap tot de rest van de collectie. "Mag ik deze wel lenen? Ik studeer niet," vroeg 
ooit een bezoeker aan de bibliothecaresse over een studieboek. "Wat nou als een student 
het nodig heeft?" Als enige Twentse wijk staat MekkelholtjDeppenbroek op de veelbespro
ken 'Vogelaarlijst' van achterstandswijken. En juist daar moet het bibliotheekfiliaal dicht, 
om te worden samengevoegd met die in de nieuwe Vinexwijk Roombeek. De SP haalde 
20.000 handtekeningen op om het filiaal open te houden, maar het mocht niet baten. 
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Hoe links is de Nijmeegse universiteit nu? 
TEKST JOLA VAN DIJK FOTO'S ARCHIEF SP 

De Nijmeegse Radboud Universiteit, voorheen de KUN, gaat door voor de meest Linkse 
universiteit van ons land. Voor de plaatselijke studentenvakbond AKKU, die binnenkort 
haar 25-jarig bestaan viert, geldt eenzelfde imago. Maar klopt dat beeld? Is de Nijmeegse 
universiteit wel zo links als wordt beweerd? En hoe is het tegenwoordig eigenlijk gesteld 
met de kritische student? De Tribune dook in de geschiedenis en Liet Jervaringsdeskundigen' 
van toen en nu hun Licht schijnen op deze vragen. 
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Evert Vermeulen, een van de oprichters 
van het Aktie Komitee Kritische Univer
siteit, vertelt vol enthousiasme over de 
roerige begintijd van AKKU begin jaren 
tachtig, toen studenten nog kritisch 
waren; toen acties nog effect hadden. 
Maar Arend Hadderingh ziet dat anders: 
"Hoezo linkse studenten? Net zoals nu 
waren studenten ook toen vooral gericht 
op hun eigen toekomst." 
Evert Vermeulen heeft jarenlang voor 
GroenLinks in de Nijmeegse gemeenteraad 
gezeten en Hadderingh was actief in de 
Nijmeegse SP. Aan de gedeelde linkse 
belangstelling kan het kortom niet lig
gen. Toch lijkt het wel of Vermeulen en 
Hadderingh ieder in een andere wereld 
hebben geleefd. Zo verhaalt Vermeulen 
over bezettingen van universiteitsge
bouwen en massale bijeenkomsten, maar 
daar kan Hadderingh zich "niets van 
herinneren". Vermeulen: "Bij een bezet
ting waren er permanent zo'n 300 à 400 
mensen aanwezig. Het was één grote 
happening. Demonstraties in Den Haag 
werden vanuit Nijmegen ondersteund met 
wel twintig bussen vol strijdbare studen
ten. Wel duizend man; en dan tel ik de 
mensen die met eigen vervoer of de trein 
gingen niet eens mee." Arend Hadderingh 
daarentegen: "Als student heb ik weinig 
meegekregen van dat linkse activisme. Ik 
geloof sowieso niet zo erg in het idee dat 
de universiteit kritische burgers opleidt. 
Als student moet je vier jaar lang keihard 
werken. Opkomen voor anderen en ver
anderingen nastreven is niet in je eigen 
belang." 
Ook Vermeulen wil uiteindelijk wel toe
geven dat het gros van de studenten er 
eigenlijk niet mee bezig was. "De meer
derheid was geconcentreerd op de eigen 
studie. Vaak konden ze niet eens solidari
teit opbrengen voor onze acties." 

"De politiek is slimmer geworden" 

Maar toch: waarom vond in de jaren tach
tig in heel Nederland een opleving plaats 
van het studentenprotest en waarom 
is het sindsdien verwaterd? Vermeulen 
wijst op de verandering in de onderwijs
wetgeving. "De drie grote bezettingen 
in Nijmegen waren een reactie op een 
minister die tegen democratisering van 
het onderwijs was. Hij wilde drastische 

veranderingen doorvoeren in het onder
wijssysteem, in de studiefinanciering en 
het collegegeld. Later werd ook nog eens 
de ov-jaarkaart ingevoerd." Actievoeren 
tegen de invoering van de ov-jaarkaart? 
Tegenwoordig komen studenten toch juist 
in opstand wanneer een minister iets 
wil veranderen aan die kortingskaart? 
Vermeulen, nog even strijdbaar als toen: 
"Wij waren tegen de ov-jaarkaart omdat 
het een verplichting was en betaald werd 
uit de studiefinanciering. Studenten 
konden dus niet meer vrij beslissen over 
dat deel van hun geld. Daar waren wij 
faliekant tegen." 

János Betkó, afgelopen jaar voorzitter 
van AKKU, vindt de gedaalde actiebereid
heid wel meevallen. Hij wijst op de grote 
landelijke demonstraties en bezettingen 
in 2002 en 2003. "In november 2002 
demonstreerden 10.000 studenten in 
Amsterdam tegen een bezuiniging van 
400 miljoen op de onderwijskwaliteit. 
Opvallend verschil met de jaren tachtig: 
studenten zouden er toen niet zelf finan
cieel op achteruitgaan." 
Vorig jaar heeft Mark Rutte, toen nog 
staatssecretaris van Onderwijs, bezui
nigingen aangekondigd op de studiefi
nanciering en met verhogingen van het 
collegegeld gedreigd. Daartegen is nauwe
lijks gedemonstreerd. Zijn studenten niet 
meer geïnteresseerd in hun portemonnee? 
Betkó: "De politiek is slimmer geworden. 
Vroeger werden dergelijke maatregelen 
van de ene op de andere dag ingevoerd. 
De wet van Rutte zou pas over een paar 
jaar ingaan en alleen voor nieuwe studen
ten gelden. Daardoor zijn studenten veel 
moeilijker te mobiliseren." 

Volgens Vermeulen beïnvloedt ook de 
onderwijswetgeving de mogelijkheden. 
"Tijdens mijn studie kon ik me zes, zeven 
jaar intensief bezighouden met acties, 
waarvoor je vrijstellingen kreeg. Er was 
toen gewoon meer mogelijk, al was de 
studiefinanciering toen ook al eindig en 
waren je studiepunten beperkt geldig." 
Betkó krijgt weliswaar steun voor zijn 
activiteiten voor de studentenvakbond, 
maar erg ruim is die niet. "De bestuurs
leden van AKKU krijgen extra maanden 
studiefinanciering, maar het zijn er maar 
een paar en zeker niet elk jaar." 

ANALYSE 

Ook het veranderde onderwijs speelt een 
rol. denkt Vermeulen. "Door alle bezuini
gingen zijn universiteiten leerfabrieken 
geworden. Studenten krijgen geen tijd 
meer voor verdieping en ontplooüng." 
Léon Wecke, sinds 1967 als docent 
verbonden aan de Nijmeegse universi
teit, ziet dezelfde ontwikkeling. "De 
tijdgeest is veranderd; de solidariteit is 
weg. Dit is het tijdperk van de managers; 
het bedrijfsleven heeft de universiteit 
gepenetreerd. Het lijkt tegenwoordig wel 
een knipkaartencircus. De niet-kritische 
studenten rennen met hun knipkaart van 
vak naar vak om maar zo snel mogelijk 
een baan veilig te kunnen stellen." 

"Studenten accepteren geen 
bezettingen meer" 

Vermeulen was de afgelopen acht jaar 
gemeenteraadslid in Nijmegen voor 
GroenLinks. "In die jaren heb ik weinig 
gemerkt van verzet vanuit de studen-
ten en AKKU. Dat is er volgens mij wel. 
maar het wordt allemaal gepolderd in de 
overlegcultuur." Hans van Hooft, al dertig 
jaar voor de SP actief in de Nijmeegse 
politiek, is het met Vermeulen eens. "De 
oprichting van AKKU was een poging om 
de linkse universiteit nieuw leven in te 
blazen. Nog in de jaren negentig waren 
veel SP'ers actief bij AKKU, maar de laat
ste tijd hoor ik daar heel weinig van." 
Ook Léon Wecke kan de invloed van 
AKKU moeilijk aanwijzen. "Ik weet dat 
AKKU nog bestaat. maar als docent heb 
ik er weinig mee te maken. Ik zie er ook 
weinig van." "Bezetten van gebouwen 
is geen standaardactie meer," reageert 
Betkó. "De mentaliteit is veranderd, 
waardoor studenten bezettingen minder 
snel accepteren. Bovendien hebben we nu 
goede contacten met het bestuur van de 
universiteit en dat geeft ook invloed." 

Vermeulen vraagt zich af wat er met de 
doelstellingen van AKKU is gebeurd. "Wij 
waren betrokken bij grote politieke the
ma's zoals kraken, kernenergie en kruis
raketten, maar om studenten echt aan 
ons te binden, boden we ook concrete 
hulp. We hielpen studenten bijvoorbeeld 
via een boekenfonds om goedkoper aan 
studieboeken te komen." 
Volgens Betkó heeft het toenmalige 

aprH 2aC7 TRIBUNE I 23 



ANALYSE 

bestuur van AKKU eind jaren negentig 
besloten om die activiteiten te stoppen, 
ook al stonden de leden oorspronkelijk 
niet achter die koerswijziging. "Een prima 
besluit. De kopieerservice voor studenten 
en ons kamerbemiddelingsbureau namen 
inmiddels de helft van de bestuurstijd in. 
Bovendien hadden studenten er niet zo 
veel meer aan; het kopiëren op de uni
versiteit was ook goedkoop geworden, en 
vanwege de kamernood kon het kamerbu
reau mensen evenmin helpen." 
Maar houdt AKKU zich dan helemaal niet 
meer bezig met de praktische problemen 
van studenten? Betkó: "Zeker weten, 
maar op een andere manier. We verkopen 
biologische groentepakketten en het 
AKKU-steunpunt geeft gratis juridische 
hulp . Erg handig als je ruzie met je huis
baas hebt, of er een fout gemaakt is bij 
de studiefinanciering. Maar verder richten 
we ons alleen nog op de onderwijsproble
matiek. Wij vertegenwoordigen alle stu
denten en lang niet iedereen ondersteunt 
linkse politieke thema's. Daar moeten we 
ons dus ook niet al te veel mee bezighou
den." 

"De universiteit is een ivoren toren. Wij 
waren meer van de acties in de wijken" 

Het kunnen vergaren van informatie, het 
analyseren, interpreteren en reflecteren 
aan de hand van die informatie; dat zijn 
de vaardigheden die je volgens Vermeulen 
op de universiteit tot een kritische burger 
maken. Betkó relativeert: "De univer
siteit is een leerfabriek met een strak 
programma van colleges. Je kunt echt 
nog wel opgeleid worden tot kritische 
burger, maar het is zeker geen doel voor 
de meesten. Ik vind het trouwens wat al 
te gemakkelijk om kritische burgers maar 
meteen aan links te koppelen. De meer
derheid van de studenten is wel links, 
maar het is geen automatisme. Er zijn 
ook rechtse kritische studenten." 
SP'er Van Hooft wil best geloven dat er 
kritische studenten zijn. Maar wat dat 
voor de maatschappij betekent? "De uni
versiteit is een ivoren toren waar je geen 
maatschappelijke veranderingen kunt 
bereiken. Wij waren destijds al meer van 
de acties in wijken, waar je als student 
aan kunt meedoen." Van Hooft kan zich 
dan ook helemaal vinden in de analyse 
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van Hadderingh, dat de universiteit als 
instituut per definitie niet links kán zijn. 
Hadderingh: "Studenten gaan naar een 
universiteit om zich te kwalificeren voor 
een bepaald beroep. Er wordt je geleerd 
om te functioneren in een maatschappij 
waar je werkt naar vermogen en ontvangt 
naar vermogen. Als socialist streef je 
juist naar een systeem van werken naar 
vermogen en ontvangen naar behoefte." 
Docent Wecke vindt het appels met peren 
vergelijken. De universiteit is een onder
wijsinstelling, socialisme een ideologie. 
De studenten, de docenten en met name 
het bestuur zijn nooit 'volledig' links 
geweest. Hij wijst liever op de veran
derde financiering van de universiteit. 
"Tegenwoordig komt er steeds meer geld 
en daarmee invloed vanuit het bedrijfs
leven." 

"Veel Nijmeegse studenten hadden op 
zwaar katholieke kostscholen gezeten 
en kwamen daartegen in verzet" 

Maar hoe zit het nou: is de Nijmeegse 
universiteit echt linkser dan de rest? 
Zowel Van Hooft, Betkó als Vermeulen 
beamen dat. Ook Hadderingh, al plaatst 
hij een kanttekening: "Áls je dan toch 
één universiteit als de meest linkse aan 
zou moeten wijzen, is dat Nijmegen. 
Maar vergelijk het met uit alle banken de 
Rabobank als de meest linkse bank van 
Nederland aanwijzen." 
Vermeulen, die ook betrokken was bij de 
oprichting van de LSVb, de Landelijke 
Studenten Vakbond, kan zich nog goed 

de concurrentiestrijd tussen Amsterdam 
en Nijmegen herinneren. "Er was des
tijds echt een strijd gaande tussen de 
twee bolwerken van protest, maar de 
Amsterdamse linkse kern bestond vooral 
uit krakers." Van Hooft herinnert eraan 
"dat Tilburg vroeger ook een flink links 
bolwerk was. In 1969 is het zelfs de Karl 
Marx Universiteit geweest." 
Maar waarom is Nijmegen zo links? Ook 
hierin lijkt iedereen het met elkaar eens: 
het verschil zou zitten tussen de Rand
stad en de provincie, met Amsterdam als 
uitzondering die de regel bevestigt. Ver
meulen: "De plattelandsbevolking rondom 
Nijmegen is pragmatisch en gewend om 
flink aan te pakken. Ze hebben een veel 
sterker gevoel van solidariteit dan men
sen uit grote steden." Van Hooft kan zich 
daarin wel vinden, maar hij wijst ook op 
de katholieke achtergrond. "Nijmegen 
was hofleverancier van het CDA. Studen
ten hadden vaak op zwaar katholieke 
kostscholen gezeten en kwamen daarte
gen in verzet." 

Wecke begrijpt wel hoe de Nijmeegse 
universiteit aan het linkse imago is 
gekomen, maar hij vindt het toch vooral 
gebakken lucht. "Nijmegen is landelijk 
bekend geworden door een aantal grote 
bezettingen. Maar echt belangrijk waren 
die niet; mensen verwarren dat vaak. Het 
linkse imago is een overtrokken beeld, 
gebaseerd op studentenprotesten uit het 
verleden, die ook toen al gebaseerd waren 
op een maar zeer gedeeltelijk links-zijn 
van de universiteit en van de studenten." • 

"Wel twintig bussen vol strijdbare studenten" 
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ACTUEEL 

AZL-poen is koempelpensioen ! 
Pensioenfonds schuift verleden terzijde 
De koempels zijn boos. En niet zo'n beetje. AZl, hun eigen 
pensioen bedrijf, wordt verkocht aan ING en de opbrengst van 
65 miljoen gaat naar ... een leerstoel aan de universiteit van 
Maastricht. Woede en verontwaardiging beheersen Zuid-Limburg. 
Want waren het niet de mijnwerkers die aan de basis stonden van 
dat geld en na de mijnsluitingen met een uiterst karig pensioen 
werden bedankt? 

TEKST RO B JANSSEN FOTO STICHTING CARBOON / DHR. GOLOB 

Hoeveel kan een koempel verdragen? 
Dat na de mijnsluitingen iedere herin
nering aan dat verleden zorgvuldig werd 
gesloopt, deed hem veel verdriet en pijn. 
Maar uitgerekend nu er sprake lijkt te 
zijn van hernieuwde interesse voor het 
mijnverleden, en tal van journalisten, 
filmmakers en ook politici zich zijn 
gaan inzetten om de historie levend te 
houden, krijgt de koempel een (laatste?) 
middelvinger na. 
Een vinger van 65 miljoen euro. Want dat 
bedrag betaalt bank en verzekeraar ING 
voor het Heerlense pensioenbedrijf AZL, 
dat onder meer de pensioenen van oud
mijnwerkers én weduwen van overleden 
koempels beheert. 
Het allesbehalve noodlijdende AZL ont
stond uit de twee mijnwerkersfondsen AMF 
en BFM. Maar omdat het bedrijf formeel 
geen aandeelhouders heeft, wordt de pot 
met 65 miljoen besteed aan 'maatschap
pelijke doeleinden'. AZL kon groot worden 
dankzij de arbeid én de inleg van de 
koempels. Zodat je zou denken dat die mil
joenen ook hen ten goede komen ... Maar 
nee. AZL-directeur Huub Dumont laat in 
dagblad De Limburger weten meer te zien 
in een '1eerstoel voor pensioenen aan de 
universiteit van Maastricht". Toegegeven, 
zegt hij, "AZL is ontstaan uit de mijnwer
kerspensioenfondsen, maar na veertig 
jaar is het een heel ander bedrijf dat nog 
maar zeer ten dele met het mijnverleden 
verbonden is." 
"Wat een ónzin," foetert Wiel Niks, voorzit
ter van de Stichting CarboOn, die vecht 
voor erkenning en belangen van mijnwer
kers. "Het startkapitaal van AZL is destijds 

via de mijnwerkersfondsen opgebracht door 
80.000 mijnwerkers. Enkel en alleen met 
dát geld kon AZL later andere pensioen
fondsen aankopen." 

"Geen aandeelhouders? Wij zijn de 
aandeelhouders!" 

Wiel Niks is zelf oud-mijnwerker en werkte 
zestien jaar ondergronds. Na de mijnslui
tingen verdiende hij bij het ABP in Heerlen 
de kost. "Ik heb dus wel enige kijk op pen
sioenen." Terwijl 'overheidsdienaren' zoals 
wethouders en ministers hun pensioenen 
zagen verdubbelen of wel verdrievoudigen, 
moest er op die van de (staats)mijnwerkers 
worden beknibbeld: "Mensen, we hebben 
geen geld, zei AZL. We geloofden ze op hun 
blauwe ogen. Maar nu blijkt er geld te zijn 
en gaan ze ermee aan de haal. Een leerstoel 
aan de universiteit! Alsof ook maar één 
oud-mijnwerker daarop zit te wachten." 
Geef die 65 miljoen terug aan hen die 
het in feite opgebracht hebben, luidt zijn 
boodschap. "Het loon van de mijnwerker 
was goed, maar het pensioen slecht. De 
vakbonden hebben nooit echt aandacht 
besteed aan een waardig pensioen. Terwijl 
het werk in de mijnen zwaar, gevaarlijk en 
vaak erbarmelijk was. Stoflongen, asbest
ziekten, kapotte knieën en rug ; noem maar 
op. Vandaar dat ik zeg: maak nu eindelijk 
eens het gebaar, waar zo velen aljaren op 
wachten." 
Riet de Wit, SP-wethouder in Heerlen: "De 
oud-mijnwerkers zijn het bestaansrecht 
van het pensioenfonds. Zonder hen was er 
helemaal geen AZL geweest. Een deel van 
die 65 miljoen hoort daar dan ook thuis." 

Op zaterdag 31 mei al haalde het inderhaast 
opgerichte Actiecomité Mijnwerkerspensi
oenen in recordtijd duizend handtekenin
gen op in het centrum van Heerlen. Onder 
het motto 'AZL-poen is koempelpensioen' 
eist het Actiecomité, dat zich gesteund 
weet door het Nederlands Mijnmuseum en 
de SP in Heerlen, dat de AZL-miljoenen 
naar de koempels en hun weduwen gaan. 
Ook erkenning van het mijnverleden staat 
op het verlanglijstje van het comité. 

Harold Schroeder, CDA-Statenlid in 
Limburg, kaartte de AZL-kwestie bij het 
provinciebestuur aan. "In Brunssum werd 
onlangs onder grote belangstelling een 
mijnramp herdacht. En in Provinciale 
Staten hebben we pas geleden aangedron
gen op een boek over de geschiedenis van 
de mijnwerkers. Bij zoveel hernieuwde 
belangstelling voor het mijnwerkersver
leden hoort de provincie zich ook uit te 
spreken over de discussie van de besteding 
van die 65 miljoen," vindt Schroeder, die 
spreekt van "een terechte morele claim" die 
de mijnwerkers op de verkoopsom van AZL 
leggen. 
Oud-mijnwerker Wiel Niks: "Er wordt steeds 
gezegd, dat AZL geen aandeelhouders 
heeft. Wel, wij zijn de aandeelhouders!" • 
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HOREN 

'T OPROER KRAAIT 
Dik honderd 'rebelse liedjes van altijd en 
overal', die tussen 1968 en 1975 werden 
verzameld, vertaald en bewerkt door Jaap 
van de Merwe voor radioprogramma 't 
Oproer Kraait en die nu voor het eerst 
zijn uitgebracht. Het oudste liedje komt 
uit The Beggar's Opera (1728). Ook de 
beruchte spoorwegstaking (1903) of het 
Jordaanoproer (1936) blijken in strijdlie
deren te zijn vastgelegd. Hoogtepunten 
zijn Ballade van jodenhoer Marie (1935) 
en En Wat Kreeg Nou de Soldatenvrouw 
(1948) van Bertolt Brecht, in een geweldi
ge vertolking van Adèle Bloemendaal. Het 
wemelt trouwens van de grote namen; Van 
der Merwe wist destijds zelfs het trio van 
Louis van Dijk te strikken voor de begelei
ding. Prachtige box ook! 

Ongehoord: 't Oproer kraait, rebelse 
liedjes van altijd en overal 

BELEVEN 

KIJKEN 

BORAT 
Borat Sagdiyev (acteur Sacha Baron Cohen, 
zelf Joods) is door de Kazachse regeri ng 
naar de VS gestuurd om een documen
taire te maken over land en mensen. Hij 
pretendeert een 'typisch Kazachse' macho, 
racist, homo- en Jodenhater te zijn. Met 
waanzinnig gedrag en dito uitlatingen ont
maskert hij vooroordelen van Amerikanen. 
Buitengewoon geestige film waar nogal 
wat mensen niet blij mee waren (inclu
sief de regering van Kazachstan). Joods 
Maatschappelijk Werk organiseerde bij het 
uitkomen van de dvd een bijeenkomst: 
wakkert Borat antisemitisme aan? 
En worden moslims niet beledigd? Aan
wezigen joden en moslims konden JMW 
geruststellen: onzin! 

Borat: Cultural Learnings of America 
for Make Benefit Glorious Nation of 
Kazakhstan 

GESPOT 

LEZEN 

DE LANGSTE NACHT 
Na het vertrek van de sjah in 1979 vierde 
de Iraanse bevolking feest, zo ook de 
schrijfster, een linkse, activistische 
studente, die met verbazing keek naar 
het toenemend fundamentalisme en de 
heiligenstatus die Khomeini verwierf. Vlak 
na de revolutie verdween ze voor jaren in 
een beruchte Iraanse gevangenis. Haar 
jeugdige overmoed spaart ze niet in dit 
boek dat is opgedragen aan vermoorde 
vrienden en familieleden. Wrang is ook 
het nawoord. Yalda (pseudoniem) zou hier 
geen asiel meer krijgen: geen papieren 
en uit angst voor repercussies lang niet 
alles verteld. Ze kan het weten want ze 
werkt bij een Nederlandse vluchtelingen
organisatie ... 

Yalda, De langste nacht, 
Uitg. Atlas 
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LINKSVOOR 

Jan Broekerna (25) uit Assen rondt momenteel zijn studie aan de pabo af. Leraar op een basisschool 
wil hij worden. Vorig jaar werd hij als het jongste raadslid in de Drentse hoofdstad geïnstaLLeerd. 
"Ik ben niet materialistisch," zegt hij zelf, maar er is een Amerikaanse funk rock groep die hem tot 
het uiterste drijft ... 

FOTO KAREN VELDKAMP 

Hoe lang ben je al 'van de partij'? 
"Vanaf m'n twintigste." 

Heb je hobby's? 
"Met mijn zoontje bezig zijn. Hij heet Jesse en is 16 maanden." 

Wat is je favoriete plekje op de wereld? 
"Daar ben ik nog niet achter; ik wil nog zóveellanden zien! 
Maar Oeganda vind ik in elk geval erg mooi. Ik deed daar een 
half jaar vrijwilligerswerk in een weeshuis." 

Wat brengt de kapitalist in je naar boven? 
"De Red Hot Chili Peppers. Ze spelen binnenkort in Nijmegen en 
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een kaartje kost vijftig euro. Vijftig euro! Tja, ik wil die band 
per se zien. Maar veel meer moet het ook niet worden." 

Waarom wU je eigenlijk leraar worden? 
"Omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Als leer
kracht op een basisschool kun je een steentje bijdragen aan 
een belangrijke periode voor een kind. Bovendien zijn kinderen 
enthousiast en ze zeggen wat ze denken. Daar hou ik van." 

Zeg jij dan ook altijd wat je denkt? 
"In principe wel. Maar ik probeer wel altijd rekening te houden 
met een ander. Je kunt nou eenmaal niet alles eruit gooien wat 
in je opkomt, hè?" 
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Horizontaal 
4. Kinderlijke agrariër? (10) 
6. Geen kleurrijke leerplek (6,6) 
7. NUON bedrijfsterrein (12) 
8. De verdienste van begeerte is gering (10) 
9. 's Lands welvaren (3) 

10. Huilt, want hebberig (8) 
13. De jas van een ziek familielid herstellen (10) 
14. Justitie is van mening veranderd (2, afk.) 
16. Einduitslag: 1-0, voor de boekhouder (5) 
17. (geen) Bijzonder voorkomend officier (8) 
19. Coolvette bijeenkomst (3) 
20. Soldaat voor een fooitje (6) 
21. Houding van een kruiperig burger (10) 

Verticaal 
1. Blauwdruk? (9) 
2. Ploegt op gods akker (8) 
3. Geen zaak van vader of moeder (18) 
5. Op vuur erg ontvlambaar (4) 
9. Gaat op vakantie om te matten (10) 

11. Overhoop liggen met de voedster (5) 
12. Vereniging van zwangere journalisten (8) 
15. Tamme schrijver (3) 
18. 't Is monnikenwerk, maatschappij-inrichting (4) 

Oplossingen cryptogram maart 2007 
Horizontaal 
3. Romme 5. Gerbrandy 9. Ster 10. Koersvast 
12. Klokkenluider 15. ledenbestand 17. Gouden Tijden 
19. Arm 20. Redeneren 21. Stopkogel 22. GO 
Verticaal 
1. Peres 2. Kader 4. Microkrediet 6. Bus 7. Neven
functie 8. Monocultuur 11. Ode 13. Veldwerker 
14. VN 16. Tinbergen 18. Overleg 20. Rat 

Winnaar van cryptogram Tribune maart is geworden: 
M.J.M. Feenstra uit Reeuwijk 

PUZZEL 

©Henry en Lucas, FL W apr 2007 

De volgende inzenders van de alternatieve woordenlijst verdienen 
een eervolle vermelding: 

1 (lstej2de) Kamer Droomwens van een arme student (T. Kick, Amsterdam) 
2 Voorzitter Heeft 't achterwerk aan de verkeerde kant 

(c. Linsen, Deventer) 
3 Motie Stukkie vis (M. van Gerwen, Roelofarendsveen) 
4 Achterban Erna niet meer welkom? (W. Museh , Zutphen) 
5 Nevenfunctie Familiepost (T. Muns, Den Haag) 
6 Bestemmingsplan Levensloopregeling (S. V.d. Waarsenburg, Leuth) 
7 Grondwet Bodembesluit (M. Feenstra, Reeuwijk) 
8 Mantelzorg Taak voor garderobepersoneel (A. van Amstel, Hilversum) 
9 Inspraak Turbotaal (A. van Amstel, Hilversum) 

10 Driehoeksoverleg Een triootje pleegt dit geregeld (c. Linsen, Deventer) 
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GEZOCHT: 
KANDIDATEN VOOR HET NIEUWE PARTIJBESTUUR! 
Op 24 november kiest het 158 Partijcongres het nieuwe partijbestuur. Daaraan vooraf gaan 
verkiezingen van 21 regiobestuurders. Interesse voor een functie in het partijbestuur? Kijk 
voor meer informatie over de samenstelling van het partijbestuur, de taken van bestuursleden 
en de wijze van kandidaatstelling op de www.spnet.nl. Voor aanmelding (uiterlijk 1 juli) en 
aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Hans van Heijningen M 0622101830 of 
hvheijningen@sp.nl 

VACATURES SP 
Wegens personeelswisselingen en uitbreiding van taken heeft de SP twee vacatures op het 
partijbureau: 

• Systeembeheerder (Unix)/programmeur (PHP) 
• Medewerker webteam ("webmaster") 

Voor meer informatie: www.sp.nl/vacatures.stm 

Ga naar www.sp.nl en doe mee. 
De handtekenigenactie 'Openheid over Irak' loopt nog 
tot begin juni. Zet jij de 100.000ste handtekening? 
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In dit mei-nummer: 

En verder 

Rob Janssen in gesprek met Sunny 
Bergman over haar geruchtmakende tv
documentaire. Hoe een fictief vrouwelijk 
schoonheidsideaal de maatschappij in 
zijn greep houdt, én hoe daar miljar
den mee worden verdiend. "Meisjes van 
veertien mogen een vagina-lift zonder 
toestemming van hun ouders laten 
doen, terwijl je achttien moet zijn om 
een tattoo te laten zetten." 

Alle dieren de (circus-)tent uit. Dat 
vinden althans de dierenactivisten, 
terwijl de ware circusliefhebbers menen 
dat er geen plek is waar dieren met zo 
veel liefde worden behandeld. Natasha 
Gerson en Marjo van Lijssel zetten de 
voors en tegens op een rijtje, Bart Muhl 
maakte de foto's. Zoveel is zeker: ook 
binnen de SP zorgen circusdieren voor 
'Heibel in de tent'. 

Terwijl in Stormont Castle, het Binnen
hof van Noord-Ierland, de vredesover
eenkomst een feit is, worstelt de 
bevolking met de erfenis van veertig jaar 
Troubles. Werkloosheid, schooluitval en 
armoede beheersen de wijk New Lodge 
in Noord-Belfast. "Wonderen verwachten 
we niet. We hebben nog een lange weg 
te gaan, maar we móéten door." 

6 Minister Vogelaar wil'probleemwijken' gaan veranderen in 'prachtwijken'. 
Zonder analyse hoe de 'prachtwijken' van destijds tot 'probleemwijken' zijn 
geworden, lijkt dat een illusie 

28 Fotograaf Roel Visser bracht 'zomaar' een huisuitzetting in beeld 
30 linksVoor: Judith Honig uit Hilversum luistert naar Mozart en Bach 

Rubrieken 
4 Prikbord 5 Uitgelicht 26 Theo 27 Gespot 31 Cryptogram 

Uitgekleed 
"Dus jullie laten je niet 
uitkleden," zei ik. Het 
was donderdagochtend 
en schuin tegenover 
mijn huis stond een 
naar schatting vijfen
veertigjarige man van 
TNT-post postzakken 

een kantoor binnen te slepen. "Bespot
telijk," reageerde hij op de actie van de 
dag ervoor. Werknemers van TNT-post 
hadden op het Binnenhof geprotesteerd 
tegen de voorgenomen Postwet, die elf
duizend man/vrouw hun baan gaat kosten. 
Drie mannen van zijn eigen leeftijd waren 
- op hun onderbroek en sokken na - uit 
de kleren gegaan om het protest kracht bij 
te zetten. Wat wel iets ontroerends had -
vond ik. "lag er toch niet uit!" - vond hij. 
Waarna ik uitgelegd kreeg dat TNT vorig 
jaar op een omzet van zo'n 10 miljard euro 
een winst van dik 820 miljoen euro heeft 
geboekt. Tel daarbij op de besparing van 
300 miljoen die het ontslag van elfduizend 
man/vrouw gaat opleveren en het scenario 
was wat hem betreft duidelijk: TNT-post 
wordt rijp gemaakt voor overname, waar 
op de korte termijn "vooral die Bakker" 
(topman TNT) de vruchten van plukt, 
terwijl "Nederland wakker wordt als, jéétje 
nu ook al de post niet meer werkt." Na het 
lesje economie kreeg ik een verhandeling 
over de privatisering in het algemeen, de 
rol daarbij van de vakbond en de PvdA in 
het bijzonder, en dat wij állen, in onze 
zucht naar geld bezig waren de wereld de 
nek om te draaien. "Wat dacht je van onze 
pensioenfondsen? Die worden toch óók 
geacht om te investeren in bedrijven die 
zoveel mogelijk winst opleveren? Kinder
arbeid, clusterbommen, dondert niet." 
"Wat hadden de postbodes dán moeten 
doen?" vroeg ik - om praktisch te blijven. 
"De boel platgooien en zich niet laten 
afschepen met twintig demonstranten en 
drie stripteasers," zei hij. Dat vond ik niet 
zo aardig voor de TNT'er die wél op het 
Binnenhof waren of vakbondsmensen die 
zich oprecht druk maken over het verlies 
aan banen. Maar toegegeven: ik vroeg 
me ineens af waar die elfduizend 
bedreigde postmannen en -vrouwen 
eigenlijk waren ... 

Elma Verhey 
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Virtuele wereld 
Schep je eigen virtuele wereld, wat is dat nou voor een nieuwe 
hype? Na alcohol, tabak, drugs en allerlei kansspelen, het moet 
toch niet gekker worden. Laten we ons bezighouden met de 
reële wereldproblemen en trachten onszelfzelf en anderen in het 
échte leven gelukkig te maken, in plaats van ons te verliezen in 
droombeelden. 

Corry van der Kolk, Opperdoes 

Poppodia: je ruikt Heineken 
Al een tijdje leeft er een zorgelijke discussie over de poppodia in 
Nederland. Te veel, te groot, te klein, te amateuristisch enz. Wat 
ik in die discussie mis is dat de hele cultuursector al jaren in de 
ban is van de 'marktwerking'. Wel geld voor gebouwen en insti
tuties, maar geen geld voor programmering. Wel cultuurzorg, 
geen zorg om de cultuur. Zo moest ook de popcultuur zichzelf 
'leren' bedruipen met inkomsten uit kaartverkoop en baromzet. 
Sinds de kaartverkoop steeds vaker wordt opgeëist door de 
artiest, met monopolist MOJO voorop - ook een gevolg van de 
marktwerking - zelfs uitsluitend uit de baromzet. En ja, som
mige muziek zet nou eenmaal meer aan tot (over-)consumptie, 
zoals metal, hardrock, hiphop of Neder-rock. Dus geen wereld
muziek voor jus d'orangedrinkers, geen reggae voor cola-freaks, 
geen jazzy-funky-softgedoe meer. Kijk door de programmering 
van de poppodia heen en je ruikt Heineken. Jongeren mogen 
hun eigen 'Cultuur bij elkaar drinken. En dat onder toeziend 
oog van een overheid die zich zorgen zegt te maken over de 
alcoholconsumptie onder jongeren. Drinken is 'Cultuur' en meer 
drinken is nóg beter voor 'Cultuur. 

Paul Elbers, Indonesië 
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Beschaving 
De verwezenlijking van een betere beschavingscultuur zou een 
handje geholpen kunnen worden indien de overheid het 'zelf
reinigende vermogen' vaker op zichzelf zou toepassen. Daar is 
moed en optimisme voor nodig! 

E. Spindler-Bindels, Heerlen 

Steun Aboutaleb en Albayrak 
Het belangrijkste effect van de rel rond Aboutaleb en Albayrak 
is dat de PvdA zegt pal voor hen te staan. Mooi zo, want 
Wouter Bos, die zich inmiddels verschuilt in het ministerie 
van Financiën, heeft hen in de kabinetsformatie gebruikt als 
wisselgeld. Aboutaleb heeft zijn belangrijke positie in Amster
dam opgegeven voor een onzeker lot onder minister Plasterk. 
Albayrak, de nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst, had 
natuurlijk óók minister moeten worden. Zij hebben als nieuwe 
bewindslieden nauwelijks enige macht, maar ze mogen wel de 
klappen opvangen van de rechtse oppositie - omdat ze van 
buitenlandse afkomst zijn. Hun moed verdient alle waardering. 
Van de SP verwacht ik dat ze hen steunen. 

Gerard Metselaar 

Weer vier jaar wachten? 
Ik ben enorm geschrokken van de ontwikkelingen in de 
Nederlandse politiek. Hoe kan het dat de SP overal in het land 
buitengesloten wordt, terwijl het Nederlandse volk massaal SP 
heeft gestemd? Heeft het Nederlandse volk nog wel recht van 
spreken? Of willen PvdA en CDA domweg niet horen dat het 
helemaal niet zo goed gaat met Nederland? Kijk naar de hoge 
huren, de hypotheeklasten, de kinderopvangkosten, de hoge 
studiekosten, de kortingen op WW, de slechte WIA-regeling, 
de hoge druk waaronder mensen daardoor leven; en vergeet 
niet de toenemende schulden of de verborgen armoede, vooral 
onder ouderen en alleenstaanden. Moeten we echt vier jaar 
wachten voordat de SP eindelijk kan meeregeren? Ik moet er 
niet aan denken! 

Jos Wolterse, Zeist 

De oplettende lezer 
In de Tribune van april staat een brief over de late bezorging 
van de Tribune. Hierdoor konden de briefschrijvers niet naar 
demonstraties op 18 en 21 maart, die blijkbaar aangekondigd 
werden op een inlegvel van de afdeling Amsterdam. 
De redactie reageert met: "Wij vinden die late bezorging 
natuurlijk ook heel jammer". Volgens mij moet hier echter 
wel aan toegevoegd worden dat de Tribune niet zoals veel 
andere maandbladen al halverwege de voorgaande maand 
verzendklaar is, maar pas halverwege de lopende maand. 
De redactie vraagt begrip voor de vrijwilligers die het blad 
bezorgen, maar was de afdeling Amsterdam niet gewoon te 
laat met het aankondigen van acties op 18 en 21 maart, in 
het maartnummer dat op zijn vroegst pas vrijdag 16 maart 
door de afdelingen opgehaald kon worden? 

Arjan van Bentem, Haarlem 





De Hoogte in Groningen is aangewezen als een van de probleemwijken die in een prachtwijk moet veranderen 

Het probleem van de oplossing 
Vogelaars 'prachtwijken' lijken nog ver weg 

TEKST ROB JANSSEN EN ELMA VERHEIJ FOTO REYER BOXEM / HOLLANDSE HOOGTE 

Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie wil de 'probleemwijken' gaan veranderen 
in 'prachtwijken'. Haar achterstandswijken-'top 40' riep echter de nodige vraagtekens op. Hetzelfde 
geldt voor de lijst van armste wijken, die het CBS vervolgens presenteerde. Het lijkt erop dat 
niemand meer een vinger krijgt achter wat één van de belangrijkste vraagstukken in Nederland is. 
"Alleen met een analyse over de afgelopen dertig jaar kom je er uit." 
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Zij wel en wij niet. Zo kan de reac-
tie van een reeks gemeenten richting 
minister Vogelaar getypeerd worden: 
waarom krijgen wij geen extra geld om 
onze probleemwijk(en) aan te pakken, 
en andere steden wel? Die vraag lijkt 
terecht te zijn, want hoe kan het anders 
dat achtereenvolgens de minister, het 
CBS, diverse universiteiten en onderzoeks
bureaus met totaal verschillende con
clusies komen over de vraag wat het 
probleem nou eigenlijk is? Om nog maar 
te zwijgen over de oplossing van dat 
probleem ... 
Zo kwam het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) enkele weken na 
de presentatie van Vogelaars 'top 40' 
met een eigen lijst waarop de twintig 
wijken met de grootste armoede ston
den opgesomd. Opmerkelijk genoeg 
prijkte Vrijheidswijk-West in Leeuwarden 
bovenaan de CBS-rangorde. Een wijk in 
het eveneens Friese Harlingen scoorde 
ook opvallend hoog. De grootste wel
vaartsproblemen spelen volgens het CBS 
dan ook in het noorden en oosten van 
ons land. Zo kan het, dat Amsterdam 
en Utrecht niet eens op de CBS-lijst 
voor komen, terwijl die steden met vijf, 
respectievelijk vier probleemwijken op 
Vogelaars lijst juist weer wel hoog scoren. 
Rotterdam, Vogelaars nummer één met 
zeven wijken, moet het bij het CBS weer 
doen met één schamele vermelding 
(Spangen). Hoe kan dat? 

Methodes zijn onnauwkeurig, data 
verouderd 

Volgens het statistisch adviesbureau 
Tridata hanteren zowel de minister als 
het CBS twijfelachtige criteria. Allereerst 
baseert het ministerie zich op verouderde 
data uit 2002, terwijl er volgens Tridata 
'in vijf jaar veel veranderd is'. Daarnaast 
zou het gaan om een 'onnauwkeurige 
methode': VROM gebruikt namelijk post
codegebieden van vier cijfers die volgens 
Tridata 'niet te herleiden zijn tot wijken'. 
Ook het CBS gaat de fout in. Want, stelt 
Tridata, het gemiddelde inkomen in een 
buurt is niet per definitie een indicator 
voor armoede. Met bijvoorbeeld het aan
tal personen per huishouden, het aantal 
studenten en het aandeel allochtonen in 
een wijk wordt geen rekening gehouden. 

ACTUEEL 

Net gewone mensen 
De Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft bewezen wat u allang wist: allochtonen zijn 
nét gewone mensen. Ze willen een modern huis met tuin in een groene, veilige buurt, 
waar ze hun kinderen naar gemengde scholen kunnen sturen. Als ze een béétje geld 
hebben, verhuizen ze dan ook naar een vinex-wijk. De onderzoekers zien de vlucht van 
allochtonen uit de stad als een 'gevaar' voor de vernieuwing van probleemwijken. Dagblad 
Trouw voorziet zelfs 'ernstige gevolgen voor de leefbaarheid in de steden', en ook minister 
Vogelaar 'maakt zich ernstige zorgen'. Vogelaar wil 'van probleemwijken prachtwijken 
maken; maar dan moeten allochtonen natuurlijk niet hun witte buren achterna gaan. 
En wat schreef dagblad Trouw aan het einde van het alarmerende bericht? Dat wel dertig 
procent van de vinex-wijken in de toekomst uit allochtonen zal bestaan! 

Daar komt nog eens bij, dat volgens 
recent onderzoek van de Universiteit 
Utrecht een grotere (inkomens-)diver
siteit in een wijk geen garantie is voor 
versterking van de sociale cohesie in de 
betreffende wijk. Hoger opgeleiden heb
ben in de regel minder vertrouwen in hun 
wijk en hun familie en vrienden wonen 
minder vaak in de buurt. Daarnaast bleek 
uit genoemd onderzoek, dat mensen met 
een hoger inkomen minder 'sociale inter
actie met een andere etniciteit' hebben. 
Kortom: het inkomensplaatje in een wijk 
leidt vooralsnog niet tot het trekken van 
eenduidige conclusies, laat staan tot het 
oplossen van de sociale problemen. 

De prachtwijken van toen 
zijn de probleemwijken van nu 

Volgens SP-Kamerlid Remi Poppe is 
een terugblik naar het verleden onont
beerlijk. "Je moet je realiseren dat de 
probleemwijken van nu de prachtwijken 
van pakweg dertig jaar geleden waren. De 
centrale vraag is: wat is er in al die jaren 
gebeurd? Ik wil dus van minister Vogelaar 
een analyse van hoe de prachtwijken van 
toen verworden zijn tot probleemwijken. 
Alleen op die manier kom je erachter wat 
het probleem is," aldus Poppe. 
Volgens hem schuilt het probleem vooral 
in het feit dat tientallen jaren werd 
nagelaten om in de wijken te investeren. 
"Heel wat wijken waren niet meer 
dan een melkkoe: huuropbrengsten, 
onroerendzaakbelasting en ga maar door. 
Terwijl er aan onderhoud tientallen jaren 
niks werd gedaan. En wat krijg je dan? 
Mensen met een beetje geld trokken weg. 
Vervolgens gaf ook de middenstand het 

op en verdween langzaam. Als gevolg van 
de grootschalige herstructurering werden 
in heel wat steden kwalitatief goede 
huizen gesloopt en daarvoor in 
de plaats kwamen dure woningen. Maar 
dat leidde niet tot verbetering, zoals ook 
de Universiteit Utrecht constateerde." 

Alsof de bakstenen het hebben gedaan 

Poppe ergert zich groen en geel aan 
de clichés die nog steeds de wijken
discussie beheersen. "Dat komt omdat 
ik nooit geldige argumenten hoor voor 
sloop. Zijn huizen te oud? Ga dan eens 
kijken in de binnenstad van Amsterdam, 
Maastricht of Utrecht. Daar krioelt het 
van de huizen uit de zeventiende eeuw. 
Maar die zijn wél onderhouden! Nog 
zoiets: 'scheefwonen'. Kan wonen 
te goedkoop zijn? Moét je soms een 
Mercedes rijden, als je geld hebt? Door 
dit soort fabeltjes is de cohesie in de 
woonwijken jarenlang stelselmatig 
afgebroken. En dan krijg je dus pro
bleemwijken." Overigens heeft minister 
Vogelaar toegezegd zich te gaan buigen 
over de analyse waar Poppe haar om 
heeft gevraagd. Ook SP-wethouder Peter 
Verschuren uit Groningen heeft de indruk 
dat de minister méér wil dan alleen maar 
sloop. Hij leidde haar op 2 en 3 mei door 
de twee probleemwijken in zijn stad. 

In weekblad Elsevier hekelde columnist 
Syp Wynia het beleid van 'geld uitgeven 
voor slopen, herbouwen en het peperduur 
oppoetsen van wijken die vaak nog maar 
enkele tientallen jaar oud zijn: En voegde 
daar aan toe: 'Alsof de bakstenen het 
hebben gedaan: • 
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Tribune bij De Tribune 
De gratis Tribune-actie is een 
succes. Marleen Mes uit 
Maastricht bijvoorbeeld kwam 
op het idee om stapeltjes in 
buurtwinkels te leggen, achter 
haar eigen raam en bij een 
benzinestation. Pieter Elbers 
uit Haarlem zorgde dat de 
Tribune voortaan bij de 
bibliotheek ligt en met de 
3600(!) extra Tribunes die 
Tilburg vorige maand bestelde, 
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weet Cor Waalen wel raad. "We 
gaan elke maand in een wijk 
op bezoek. Vooraf gooien we 
een vragenlijstje in de brieven
bussen. Nu doen we daar een 
Tribune bij . We hebben ook 
acties, bijvoorbeeld omdat de 
stadsverwarming van Essent te 
duur is. Informatie over het 
verloop van de actie stoppen 
we nu in de Tribune. Leuk 
toch?" 
Al met al zijn er vorige maand 

zo'n 11.000 gratis Tribunes 
verspreid. Speciaal is natuurlijk 
dat de Tribune voortaan ook bij 
De Tribune ligt. Boekwinkel De 
Tribune in Maastricht is 
uitgeroepen tot de beste 
boekwinkel in Nederland 
(samen met Atheneum in 
Amsterdam en Donner in 
Rotterdam) . Wie volgt? 

Reparatie huurtoeslag 
Tijdens Balkenende-I1 is 

besloten om 210 mi~oen euro 
te bezuinigen op de huurtoe
slag. Die bezuiniging komt 
neer op 200 euro per ontvan
ger per jaar en zou in vier jaar 
tijd worden doorgevoerd, het 
laatste stukje in 2007 . Zowel 
PvdA, CDA als ChristenUnie 
trokken in hun verkiezingspro
gramma's veel geld uit om dat 
te repareren. De PvdA wilde 
zelfs de totale bezuiniging 
terugdraaien . Maar het is bij 
mooie woorden gebleven; in 
het regeerakkoord wordt er niet 
meer over gerept. Een Kamer
meerderheid wilde dat in elk 
geval het laatste stukje 
bezuiniging van 13 miljoen 
werd geblokkeerd. 
Maar PvdA-minister Vogelaar 
verwees de motie naar de 
prullenbak. Na een spoeddebat, 
aangevraagd door SP-Kamerlid 
Paulus Jansen, beloofde ze 
"te zullen proberen" om 
volgend jaar de bezuiniging te 
repareren. 

Graaitax 
Een dikke meerderheid van de 
Nederlanders wil een graaitax, 
blijkt uit onderzoek van 
Maurice de Hond. Het argument 
van minister van Financiën Bos 
dat belasting op extra hoge 
inkomens niet kán, vanwege 
internationale concurrentie, 
vinden ze niet overtuigend. 
Volgens Eelke Heemskerk is de 
internationale arbeidsmarkt 
van topmanagers als verklaring 
voor de almaar stijgende 
topinkomens zelfs "pure 
flauwekul". Heemskerk promo
veerde onlangs op een onder
zoek naar het old boys network. 
De internationale topmanager 
bestaat helemaal niet. "Het 
bedrijfsleven blijft sterk 
nationaal georiënteerd. 
Nederlandse bedrijven halen 
nog wel buitenlanders in hun 
board, Amerikaanse en Franse 
multinationals vrijwel nooit. 
Onze oude adel was zelfs 
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internationaler georiënteerd 
dan de bedrijfselite nu." 

Arcen opent gast
arbeidersgetto 
De vier grote steden willen 
maatregelen tegen de huisjes
melkerij, die wordt gestimu
leerd door de open genzen 
(Tribune april). Maar dan toch 
hopelijk niet de oplossing die 
de Limburgse gemeente Arcen 
heeft bedacht: een getto voor 
Oost-Europese gastarbeiders. 
Op een 'informele en besloten 
raadsvergadering' (aldus een 
brief van de gemeente) is 
maanden geleden afgesproken 
dat op camping De Maasvallei 
85 containers worden geplaatst 
voor de 'huisvesting' van 510 
buitenlandse werknemers. 
Normaal gesproken zijn de 
containers geschikt voor één, 
hooguit twee personen . 
Buitenlandse werknemers 
mogen in Arcen uitsluitend in 
dit kamp wonen en de exploi
tatie is in handen gegeven van 
één uitzendbureau. Gedwongen 
nering dus ook nog. Dat de 
containers er al stonden nog 
voordat het bestemmingsplan 
was veranderd, of de Wet op de 
Openluchtrecreatie was 
omzeild, spreekt vanzelf. De 
SP-Venlo heeft samen met 
verontruste Arcenaren gepro
testeerd tegen deze schending 
van het recht op vrije, fatsoen
lijke huisvesting. Op aandrin
gen van SP-Staten lid Thijs 
Coppus heeft de provincie 
Limburg als ruimtelijk regie
voerder inmiddels verzekerd 
serieus naar de problematiek te 
gaan kijken . 

Oneerlijke concurrentie 
Nederlandse aannemers hebben 
veel last van oneerlijke 
concurrentie uit Oost-Europa. 
Dat concludeert SP-Kamerlid 
Paul Ulenbelt uit een eigen 
steekproef onder twintig 
aannemersbedrijven. Volgens 

NIEUWS 

Thuiszorgers in actie 

Zo'n 800 mensen uit het hele 
land waren op 18 april naar 
het gebouw van de Tweede 
Kamer gekomen, waar die 

voorstanders van open grenzen 
zouden de problemen verdwij-
nen door de aantrekkende 
economie. Maar het aantal 
opdrachten blijft teruglopen en 
achttien van de twintig 
ondervraagde aannemers 
zeggen dat dit voor een 
belangrijk deel komt door 
oneerlijke concurrentie van 
Oost-Europeanen die zich voor 
10 à 12 euro per uur aan bie-
den, en voor wie de Neder-
landse wetgeving op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandigheden niet 
lijkt te gelden. Ulenbelt wil dat 
gemeenten daarop gaan 
controleren. 

Leegstandbelasting 
Het lukt Rotterdam maar niet 
om leegstaande kantoren om te 
vormen tot woningen. Eigena-
ren laten de kantoren liever 

dag werd gesproken over de 
Wet Maatschappelijke Onder
steuning (WMO) die volgens 
de actievoerders de thuiszorg 

leeg staan, in de hoop over 
een paar jaar alsnog een 
huurder te vinden. En dat, 
terwijl er alleen maar meer 
kantoren worden bijgebouwd. 
In totaal staat er circa 450.000 
vierkante meter leeg: 14,5 
procent van alle kantoorruimte 
in Rotterdam. De SP wil 
maatregelen: met een leeg-
standbelasting moeten 
eigenaren gedwongen worden 
onverhuurbare panden geschikt 
te maken voor bewoning. 

Wij eisen les! 
Woedende leerlingen, ontstelde 
docenten en een ongemakke-
lijke schooldirecteur. Daarin 
eindigde volgens het Eindho-
vens Dagblad het bezoek van 
Jan Marijnissen aan het 
Varendonck College in Some-
ren. Marijnissen kwam om 
vierdejaars vmbo'ers iets te 

ontregelt. Sinds januari is 
deze WMO van kracht, met de 
daarbij behorende verplichte 
aanbestedingen. Die zorgen 
ervoor dat gemeenten vaak 
contracten afsluiten met de 
goedkoopste zorgleveran
cier, in plaats van de beste. 
Er wordt te veel naar de 
prijs gekeken en te weinig 
naar de kwaliteit, aldus de 
thuiszorgers. De manifestatie 
was georganiseerd door de 
actiegroep Zorg Geen Markt 
die mede is opgericht door 
SP-Kamerlid Agnes Kant. 
Meer dan 10.000 werkers uit 
de zorg hebben zich er in
middels bij aangesloten. De 
vakbonden FNV, AbvaKabo en 
CNV waren ook van de partij 
op 18 april. 

vertellen over politiek. Maar 
toen hij vroeg wat de leerlin-
gen dachten van het 'nieuwe 
leren', was de beer los. Ze 
vonden het he-le-maal niks. Ze 
hebben het afgelopen jaar 
"superweinig geleerd", negen 
van de tien keer krijgen ze 
geen instructie, en het advies 
om maar "een spelletje te gaan 
doen" vonden ze "belachelijk". 
De docenten stonden er met 
rode konen bij, waarop 
Marijnissen de directeur erbij 
liet halen. Die haastte zich te 
zeggen dat hij slechts 'interim' 
was. Marijnissen: "Ik zou maar 
eens met de leerlingen praten 
als ik u was." 

Onderzoek naar 
'spookvakken' 
Fraude wil hij het (nog) niet 
noemen, maar minister van 
Onderwijs Plasterk heeft 
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toegezegd de 'spookvakken' in 
het hbo te onderzoeken en 
vóór de zomer met maatregelen 
te komen. SP-Kamerlid Jasper 
van Dijk heeft daarop aange
drongen vanwege een uitzen
ding van EénVandaag, waarin 
studenten vertelden voldoen
des en studiepunten te krijgen 
voor vakken die zij nooit 
hebben gevolgd. Volgens Van 
Dijk is het kunstmatig hoog-

houden van cijfers het gevolg 
van de prestatiebeloning: 
"De onderwijsinstelling krijgt 
betaald per afgeleverde 
student. Daardoor komt de 
nadruk steeds meer te liggen 
op zo veel mogelijk studenten 
afleveren. We moeten toe naar 
een systeem waarbij scholen 
geld krijgen op basis van 
kwaliteit, in plaats van op 
kwantiteit." 

Karikatuur? 

Demonstratie van TNT'ers op het Binnenhof tegen 
de Liberalisering: 'Wij laten ons niet uitkleden' 

"De SP maakt een karikatuur 
van de Nederlandse arbeids
markt." Dat zei staatssecre
taris van Economische Zaken 
Frank Heemskerk (PvdA) op 
23 april in dagblad De Pers. 
Hij deed die uitlating naar 
aanleiding van de liberalise
ring van de postwet. Volgens 
hem heeft TNT "zich door de 
afbouw van het monopolie 
kunnen ontwikkelen tot een 
internationaal opererend 
bedrijf dat veel werkgelegen
heid creëerde. Dat vergeet de 
SP vaak." Immers: "Ricardo, 
de negentiende-eeuwse 
Britse econoom, toonde 
aan dat vrijhandel goed is." 
Aldus de PvdA'er. 
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Het is duidelijk: het idee dat 
postbezorgers een eerlijk 
loon krijgen voor belangrijk 
werk bij een degelijke werk
gever en dat iedere Nederlan
der die oude en vertrouwde 
PTT wel prima vond - dat 
is een karikatuur. En dat 
de postbode straks wellicht 
door zijn "internationaal 
opererend bedrijf' vervangen 
gaat worden door goedkoper 
personeel dat vervolgens niet 
meer kan rondkomen - dat is 
nou eenmaal zoals het hoort. 
Want een of andere econoom 
die tweehonderd jaar geleden 
leefde zei dat nou eenmaal. 
Wie zei hier wat over karika
tuur? 

KamerUd pendelt heen 
en weer 
Sinds Veolia het vervoer over 
de Maaslijn heeft overgenomen 
van de NS, is de treinverbin
ding Roermond-Nijmegen hard 
achteruitgegaan. SP-Kamerlid 
Emile Roemer: "Het regent 
klachten vanwege te weinig en 
krakkemikkige treinstellen - áls 
de trein al komt! Mensen staan 
in de spits opgepropt." Dat is 
slecht voor de veiligheid en 
van service is al helemaal geen 
sprake, want er zijn geen 
conducteurs. Dus ging hij 
samen met de SP-afdelingen 
aan de Maaslijn de trein in om 
handtekeningen te verzamelen 
én om de reizigers de oorzaak 
van de ellende uit te leggen: 
de privatisering en het systeem 
van aanbestedingen in het 
openbaar vervoer. Roemer 
pendelde met partijgenoten uit 
Venlo, Venray, Cuijk en 
Boxmeer die dag heen en weer 
tussen Nijmegen en Roermond 
en er postten Sp'ers op de 
tussenliggende stations. Zij 
vroegen maatregelen van 
Veolia én van de provincie 

Limburg, die de Maaslijn aan 
Veolia 'gunde'. 

AOW 
De plannen van het kabinet om 
mensen die vóór hun vijfen
zestigste stoppen met werken 
te laten betalen, leveren geen 
cent op. Dat zegt hoogleraar 
fiscaal pensioenrecht Herman 
Kapelle van de Vrije Universi
teit in Amsterdam. De maatre
gel is zó ingewikkeld dat de 
kosten nauwelijks zullen 
opwegen tegen de baten. Het 
CBS heeft al eerder berekend 
dat slechts één op de tien 
werknemers met zo'n heffing te 
maken krijgt. Werknemers met 
een kleiner aanvullend pensi
oen dan 18.000 euro per jaar 
hoeven niet mee te betalen. En 
ook ondernemers niet. Ook al 
hebben zij veel geld gespaard 
om dat pensioen verder aan te 
vullen, bijvoorbeeld via 
lijfrente~ of het eigen huis. 
Daar staat tegenover dat 
werknemers die hun oudedags
voorziening hebben aangevuld 
door te sparen via hun pensi
oenfonds, wél worden aange-
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slagen. Vooral mensen die niet 
kunnen werken, omdat ze 
bijvoorbeeld een zwaar beroep 
hebben of omdat ze een zieke 
partner moeten verzorgen, wor
den onevenredig hard gestraft. 

Huisartsen in geldnood 
Huisartsen hebben minister 
Klink van VWS gevraagd in te 
grijpen bij de zorgverzekeraars. 
Die hebben (volgens hun eigen 
onderzoek) over 2006 zo'n 60 à 
90 miUoen euro geïnd via de 
ziektekostenpremies, maar niet 
aan huisartsen uitbetaald. Het 
gaat om de zogenaamde 
inschrijftarieven, waaruit de 
vaste praktijkkosten worden 
betaald. Door het ondeugde
lijke registratiesysteem is van 
ruim 1 miUoen burgers voor 
huisartsen niet te achterhalen 
waar zij verzekerd zijn, reden 
voor zorgverzekeraars om niet 
te betalen. Huisartsen hebben 
het toch al moeilijk, blijkt uit 
hetzelfde onderzoek, omdat de 
werklast fors toeneemt door 
de dubbele vergrijzing: het 
aandeel ouderen groeit én hun 
gemiddelde leeftijd wordt 
steeds hoger. 

Stop de huisbezoeken 
De Centrale Raad van Beroep, 
het hoogste rechtsorgaan op 
het gebied van de sociale 
zekerheid, heeft bepaald dat 
gemeentelijke sociale diensten 
niet zomaar huisbezoeken 
mogen brengen aan mensen 
met een bijstandsuitkering. 
Daar moet een 'gerede' aanlei
ding voor zijn: verdenking van 
fraude. Staatssecretaris 
Aboutaleb heeft aangekondigd 
om desnoods de wet te 
veranderen, opdat onaangekon
digde huisbezoeken toch 
mogelijk worden. De SP
Rotterdam eist dat willekeurige 
huisbezoeken stoppen, net als 
veel SP-fracties elders in het 
land. Extra wrang is dat de 
zogenaamde fraude met 

bijstandsuitkeringen minimaal 
is. Vooral ouderen die een 
zelfstandige huishouding 
voeren maar die af en toe 'het 
leven delen' worden gestraft. 

WAO 
Dezelfde Centrale Raad van 
Beroep oordeelde dat het UWV 
bij het bepalen van arbeids
ongeschiktheid niet mag 
uitgaan van een standaard
werkweek van maximaal 38 
uur, zoals sinds 2004 praktijk 
is. Mensen die méér uren 
hebben gemaakt, en daar ook 
premie over hebben betaald, 
hebben recht op een uitkering 
die is gebaseerd op hun 
gewerkte uren . Minister Donner 
van Sociale Zaken weigerde in 
eerste instantie de uitkeringen 
te herzien van 30.000 mensen 
om wie het gaat. Donner vond 
dat het maar "om een paar 
centen" ging. Hij heeft 
kennelijk nog nooit ondervon
den dat een paar euro per week 
meer of minder nét het verschil 
kan uitmaken .. . 

Bushalte ja ... nee ... 
toch maar weL! 
Vijf jaar lang konden de 250 
bewoners van serviceflat De 
Sterrenbos in Oss recht voor 
hun deur op de bus stappen. 
Dit was een service van Area, 
een dochteronderneming van 
Maaskant reizen. Maar toen 
Arriva de dienstregeling met 
ingang van januari 2007 over 
nam, kon dat volgens gedepu
teerde Janse de Jonge plotse
ling niet meer. En dus reisde 
de Osse SP samen met een 
veertigtal bewoners af naar het 
Provinciehuis in Den Bosch. 
De aanwezigheid van zo veel 
ouderen maakte kennelijk 
indruk op de gedeputeerde, 
want binnen een mum van tijd 
kondigde hij aan dat er een 
bushalte recht voor de deur 
van de Sterrebosflat zou 
komen. "Tot onze grote 

verbazing werd deze toezeg
ging na twee weken weer 
teruggedraaid," vertelt SP'er 
Anne Reijs. Wéér werd er een 
bus gehuurd om samen met de 
bewoners af te reizen naar het 
Provinciehuis. Deze keer wilde 
de gedeputeerde de ouderen 
niet eens meer ontvangen. 
Alleen een kleine delegatie van 
de SP was welkom op zijn 
kantoor. Janse de Jonge 
ontkende zijn eerder gedane 
toezegging om een halte recht 

NIEUWS 

voor de deur van de serviceflat 
te plaatsen . 
Wel overwoog hij de mogelijk
heid tot een bushalte een stuk 
verderop. In de dagen die 
daarop volgden vond er heel 
wat getouwtrek plaats tussen 
de Osse SP-fractie en het 
Provinciehuis. 
Uiteindelijk koos Janse de 
Jonge toch maar eieren voor 
zijn geld: Een halte recht voor 
de deur van de Sterrebosflat 
dus. 
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INTERVIEW 

Sunny Bergman 
lIEr heerst een 
compLeet verwrongen 
beeLd van wat 
een normaLe vrouw is" 
TEKST ROB JANSSEN FOTO'S SUZANNE VAN DE KERK 

Plastische chirurgie, de vrouw als lustobject, de 'bi mbo
cultuur'. Het zijn termen die de laatste tijd weer over 
de tong gaan in Nederland. Niet in de laatste plaats 
door de geruchtmakende VPRO-documentaire Beperkt 
Houdbaar, van Sunny Bergman. Haar confronterende film 
laat zien hoezeer het streven naar een fictief vrouwelijk 
schoonheidsideaal de maatschappij in zijn greep houdt, 
én hoe daar miljarden mee verdiend worden. 

Kijken naar Beperkt Houdbaar is veront
rustend, vermakelijk en ongemakkelijk 
tegelijk. Zo is te zien hoe een foto van 
een jonge vrouw met de computer wordt 
'gefotoshopt': haar taille wordt versmald, 
haar borsten vergroot. Hopla: Et Dieu 
créa la femme! Of de griezelige dokter 
Matlock, die Sunny Bergman zelf vertelt 
wat de make-over van haar dijen, billen, 
borsten en gezicht ongeveer gaat kosten 
in dollars. En wat te denken van de 
nauwgezet in beeld gebrachte operatie 
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van een i5-jarig Amerikaans meisje, dat 
net zo'n vagina wil hebben als in de Play
boy? Sunny Bergman (34), filmmaakster 
voor de VPRO en de IKON, houdt onze 
maatschappij met haar documentaire een 
ontluisterende spiegel voor. 

In Beperkt Houdbaar zit een scène met 
een vrouw die botox heeft laten spui
ten. 'De maatschappij vraagt hierom; 
verklaart ze. Vraagt de maatschappij 
om botox? 

"Tijdens de research voor Beperkt Houd
baar heb ik inderdaad gemerkt dat vrou
wen in sommige circuits heel erg het ge
voel hebben dat zij aan een bepaald beeld 
moeten voldoen. Ik vond het opmerkelijk 
dat mensen zeggen dat ze aan de botox 
zijn gegaan om er fris en representatief 
uit te zien. Eigenlijk zeggen ze dus dat je 
er met een gerimpeld gezicht niet fris en 
representatief uit kunt zien. Die vrouw 
uit de documentaire werkte trouwens 
als secretaresse. En dat is natuurlijk bij 
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uitstek een functie waarbij de direc
teur vaak wil dat ze er op een bepaalde 
manier uit ziet. Als een visitekaartje van 
het bedrijf." 

Maar welke drcuits bedoel je? 
"Nou, ik ben erachter gekomen dat het 
clichébeeld van Vanessa gewoon niet 
klopt. Er zijn heel veel hoger opgeleide 
vrouwen in het bedrijfsleven, die in de 
dertig zijn, keihard werken, maar daar
naast ook nog een heel druk sociaal leven 

hebben. Ze zijn echter bang om er moe 
uit te zien, want dan denkt iedereen dat 
ze hun baan niet aan kunnen. Dénken ze. 
En dan gaan ze botox spuiten." 

Waarom komen die vrouwen dan niet in 
je film voor? 
"Ik heb erg mijn best gedaan om dat 
soort vrouwen voor de camera te krijgen. 
Want als ingrepen zoals botox vanuit 
de werksfeer gevraagd worden, dan is 
het maatschappelijke probleem dus nóg 

groter. Ik heb in heel veel klinieken 
gevraagd naar hoog opgeleide vrouwen 
die carrière maken. Maar ze wilden niet. 
Volgens mij omdat ze het niet willen 
toegeven. Het opvallende was, dat de 
vrouwen die ik wél te spreken kreeg 
bijna altijd vrouwen waren die alles gratis 
krijgen van de klinieken. ZÓ typisch 
vond ik dat. In vrouwenbladen lees je 
ook maar al te vaak interviews in de 
trant van: 'Oh, die borstvergroting heeft 
mijn leven veranderd, ik heb er zoveel 
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INTERVIEW 

JlMannen bepalen hun zelfbeeld voor 
dertig procent door middel van hun 
uiterlijk, vrouwen voor zeventig" 

meer zelfvertrouwen door gekregen: Nou, 
dat zijn allemaal vrouwen die gratis die 
dingen krijgen! In ruil daarvoor moeten 
ze interviews geven. Dus die hele indu
strie is bezig met een bijzonder slimme 
marketingstrategie. Journalisten - mijzelf 
incluis - zijn vaak lui en stappen naar de 
kliniek om te vragen of ze iemand mogen 
interviewen. Maar die kliniek heeft 
natuurlijk zeggenschap over wie dan naar 
voren wordt geschoven." 

Nog zo'n opmerkelijk moment in je film. 
Een Nederlandse plastisch chirurg zegt: 
/lDe mensen willen normaal zijn." 
"Inderdaad heel interessant, want je 
zou denken dat mensen juist heel knap 
willen zijn als ze iets aan hun uiterlijk 
willen veranderen. Dat ze op een filmster 
willen lijken of zo. Kathy Davis van de 
Universiteit van Utrecht deed onderzoek 
daarnaar en woonde honderden intake
gesprekken bij. Daaruit bleek elke keer 
dat die vrouwen het gedeelte van hun 
lichaam dat ze wilden laten veranderen 
zagen als iets on~ettend abnormaals. 
Zo van: 1edereen ziet dat en als ik dat 
verander, ben ik normaal: Maar Davis zei 
achteraf, dat ze in geen enkel geval kon 
zien waar die vrouwen nou voor 
kwamen." 

Dat klinkt als een obsessie ... 
"Voor steeds meer vrouwen wordt het 
inderdaad obsessief. Die Nederlandse 
chirurg zei dat men normaal wil zijn, en 
niet heel mooi. Maar het beeld van wat 
normaal is, is niet meer normaal! Dat 
blijkt ook uit die reclamecampagne van 
Dove, waarvoor ze ditmaal eens normale 
vrouwen hadden gekozen. Daarvan werd 
al snel gezegd: oh ja, die reclame met die 
dikke vrouwen. Maar die vrouwen hebben 
maat 40-42, wat zeg maar de gemiddelde 
maat is. In Nederland zijn dat helemaal 
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geen dikke vrouwen. Wij hebben dus 
kennelijk een verwrongen beeld van wat 
normaal is." 

Paaldansen als fitness, cardiostriptease; 
ik heb begrepen dat dat allemaal 
is bedacht om vrouwen meer zelf
vertrouwen te geven. 
"Ja, maar voor mijn gevoel leren die 
paaldansinstructrices alleen maar hoe 
vrouwen na kunnen doen wat ze in films 
zien! Kijk, een aantal jaren geleden werd 
porno ineens hip. In videoclips, films, 
fotoshoots, noem maar op: overal wordt 
tegenwoordig gerefereerd aan porno. 
Tegelijkertijd zijn jonge vrouwen zich 
heel erg via hun seksualiteit gaan pro
fileren. Niet door middel van wat mijns 
inziens interessant is aan seksualiteit, 
maar door middel van wat de schrijfster 
Ariel Levy in haar onlangs verschenen 
boek Female Chauvinist Pigs de bimbo
cultuur noemt: de platte, eendimen
sionale vrouwelijke seksualiteit. En het 
interessante is, dat vrouwen dat nu 
claimen alsof dat vrijgevochten is. En 
dat het een bevochten recht is. Oké, 
natuurlijk is het een verworvenheid dat 
wij als vrouwen ons mogen kleden zoals 
we willen, maar dat betekent niet dat 
je dat bimbo-ideaal moet omarmen en 
vervolgens gaan zeggen dat dat geëman
cipeerd of zelfs feministisch is." 

In Beperkt Houdbaar interview je dokter 
Matlock, een Amerikaanse plastisch 
chirurg die jouw lichaam letterlijk en 
nietsontziend de maat neemt. Te kleine 
dit, te grote dat. Huilde je in die scène? 
"Nee, er zat iets in mijn oog." 

Maar leuk vond je het niet, zo te zien. 
"Nee, maar die man ging dan ook 
behoorlijk over de top. Subtiel deed hij 
het niet. Hier in Nederland gaat dat 

anders. Wat niet wegneemt dat hier 
wel degelijk gemanipuleerd wordt door 
artsen. Ik weet dat menig cosmetisch arts 
tegen een patiënt met een spatader zegt: 
'Nu je toch hier bent, zullen we dan ook 
die boze frons even laten doen, want je 
kijkt zo ongezellig: Op het moment dat jij 
bij een arts in zo'n witte jas zit die zoiets 
tegen je zegt en je staat niet erg sterk 
in je schoenen, dan denk je toch dat het 
een serieuze kwestie is? Ik hoop echt dat 
de politiek hiermee aan de slag gaat." 

Wat verwacht je dan van de politiek? 
"Ik heb allerlei ideeën daarover. Bijvoor
beeld over leeftijdsgrenzen. Meisjes van 
veertien mogen een vagina-lift zonder 
toestemming van hun ouders laten 
doen, terwijl je achttien moet zijn om 
een tattoo te laten zetten. Verder heb 
ik het sterke vermoeden dat door de 
vercommercialisering er in ziekenhuizen 
dermatologen rondlopen die ook botox 
spuiten. Je dénkt dus dat je niet naar 
een commerciële arts gaat, maar zulke 
artsen vestigen zich in toenemende 
mate in ziekenhuizen. Ik vind dat niet 
gewenst: zij kunnen je onzeker maken en 
vervolgens geld aan je verdienen. Als je 
naar het ziekenhuis gaat, moeten ze je 
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daar beter maken en je niet zien als een 
geldbron. Dus dat ze je onzeker kunnen 
maken om er vervolgens geld aan te 
kunnen verdienen." 

In Utrecht ontstond onlangs ophef 
over een enorm reclameaffiche van 
Hunkemöller met een mooie vrouw in 
goudkleurige bikini. Hoe sta jij in die 
discussie? 
"Ik vind het eigenlijk heel jammer dat 
die discussie is opgerakeld door de 
Christen Unie. Daardoor waren de reacties 
heel fel. Zo van: 'Wát een betutteling! 
Moeten we straks weer lange rokken 
gaan dragen?' Ik vind die bikini-discus
sie op zich een heel boeiend vraagstuk. 
Als je door de stad fietst, zie je dat bijna 
eenderde van de reclames gaat over 
vrouwelijkheid in verband met schoon
heid. Het heeft heel veel invloed; niet 
alleen op jonge meisjes, maar op vrouwen 
van alle leeftijden. Veel van hen gaan 
ongetwijfeld denken dat vrouwelijkheid 
en seksualiteit gedefinieerd worden aan 
de hand van een schoonheidsideaal waar
aan zij niet kunnen voldoen. Dat vind ik 
jammer. Bovendien zou de discussie ook 
moeten gaan over de publieke ruimte en 
aan wie die eigenlijk toebehoort." 

Al die aandacht voor het thema heeft 
al geleid tot een tegenreactie: de actie 
Stop de nieuwe preutsheid. De initia
tiefnemers hebben het over 'dolgedraaid 
feminisme'. 
"Het lijkt allemaal veel op een golf
beweging: eerst kreeg ik alleen maar 
positieve reacties op mijn documentaire, 
toen kwam de rel in Utrecht, vervolgens 
kwam het boek van Ariel Levy uit en nu 
ineens is het omgeslagen. Het gaat er 
fel aan toe en ik ben echt geschrokken 
van de reacties. Vaak in de trant van: 
'Die wijven moeten niet zeiken: Het is zo 
jammer, want we proberen juist voort
durend te benadrukken dat het ons niét 
gaat om preutsheid. Wat ik wel interes
sant vind, is dat mensen die het niet met 
me eens zijn het steeds hebben over mijn 
eigen uiterlijk. Óf ze zeggen: 'Je zult wel 
dik, lelijk en gefrustreerd zijn', óf het 
is van: 'maar je bént toch helemaal niet 
zo lelijk?' Heel typisch. Ik vraag me dan 
af, waarom ze niet inhoudelijk op mijn 
argumenten ingaan." 

Kun je aangeven hoe groot het 
maatschappelijke probleem van de 
geseksualiseerde cultuur eigenlijk is? 
"Om je een indruk te geven: uit wereld
wijd onderzoek van de universiteit van 
Harvard blijkt dat 25 procent van de 
vrouwen plastische chirurgie overweegt. 
Hetzelfde onderzoek laat zien dat slechts 
twee procent van de vrouwen zichzelf 
mooi noemt en slechts één procent sexy. 
Uit de reacties op mijn film blijkt verder 
dat het onderwerp een zeer gevoelige 
snaar raakt bij vrouwen. En dat het een 
dilemma voor hen is, omdat ze enerzijds 
het gevoel hebben dat ze veel meer dan 
mannen op hun uiterlijk beoordeeld 
worden, en anderzijds omdat het ide-
aal waaraan ze zouden willen voldoen 
onmogelijk haalbaar is. Dat zorgt alleen 
maar voor een negatief zelfbeeld. Bij het 
bepalen van hun zelfbeeld laten mannen 
hun uiterlijk voor 30 procent meewegen 
en vrouwen voor 70 procent. Natuurlijk 
kan je zeggen: vrouwen doen dat toch 
zelf? Dat is ook zo, maar je kunt dat 
niet los zien van de maatschappij waarin 
vrouwelijkheid gedefinieerd wordt via 
schoonheid." 

Je zou kunnen wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid ... 
"Maar dan negeer je het feit, dat mensen 
gevormd worden door hun omgeving en 
de samenleving." 

INTERVIEW 

Maar waar ligt nou de oorzaak van het 
probleem? Bij de vrouwen zelf? 
Of juist bij de mannen? Of ligt de 
schuld vooral bij de commercie? 
"Het is te simplistisch om te stellen 
dat er één schuldige is. Ik vind wel dat 
je het feit kunt bediscussiëren dat de 
cosmetische industrie geld verdient aan 
de onzekerheden van vrouwen. Kan dat 
zomaar? Is dat wenselijk? En al helemaal 
bij producten die zogenaamd rimpels 
weghalen en die dat gewoon helemaal 
niet doen. Daar wordt enorm veel geld 
aan verdiend, terwijl het gewoon écht 
niet werkt. Heel veel mensen weten dat 
niet eens." 

Je lijkt persoonlijk erg betrokken bij 
dit onderwerp. Was de motivatie om 
Beperkt Houdbaar te maken journalis
tiek of persoonlijk? 
"Laatst werd me gevraagd: 'Ben jij nou 
een actiejournalist?' Ik weet het niet 
precies. Ik zou mezelf niet alleen maar 
journalist of filmmaker willen noemen, 
want ik ben met allerlei projecten bezig 
waarmee ik toch een idee kan uiten 
over wat gaande is in de wereld en wat 
je daaraan kan doen. Maar Beperkt 
Houdbaar ontstond uit een combina
tie van een persoonlijk uitgangspunt, 
journalistieke observatie én maatschap
pelijke betrokkenheid." _ 
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Circusdieren: 

Heibel • 1n de tent 
'Wilde' dieren moeten volgens dierenrechtenactivisten de tent 
uit. Ze horen niet in een circuspiste te worden gebruikt ter ver
maak van mensen. Bovendien zouden circusmensen geweld tegen 
hun dieren niet schuwen. In de lokale en landelijke politiek gaan 
steeds vaker stemmen op om 'wilde' dieren in het circus te 
verbieden. De circuswereld is de kritiek spuugzat en is een 
tegenoffensief gestart. 

TEKST NATASHA GERSON EN MARJO VAN LIJSSEL FOTO'S BART MUHL 

Het is woensdag 11 april 2007, de dag 
waarop de circusbranche zich massaal 
keert tegen de 'leugens' die dierenacti-
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visten verspreiden over dierenwelzijn in 
hun circussen. Regionale en landelijke 
journalisten zijn in groten getale in Breda 

aanwezig. Ze hebben zich verzameld rond 
de piste van Circus Herman Renz, waar ze 
worden toegesproken door alle circusdirec
teuren die zijn aangesloten zijn bij VNCO, 
de Vereniging van Nederlandse Circuson
dernemers. Hun boodschap: dressuur is al 
decennialang diervriendelijk, gebaseerd op 
beloningsprincipes. Wie de nummers goed 
bekijkt, ziet dat ze aangepast zijn aan de 
natuurlijke aanleg van de dieren. Branden
de hoepels en verklede aapjes, eindeloos te 
berde gebracht door de tegenstanders, zijn 
een rariteit geworden. Het gaat niet meer 
om onderwerping, maar om het tonen van 
de band. Het gegrauw, het slaan naar de 
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tI 

Michel Jarz met een van zijn paarden 

zweep, allemaal show. Precies andersom, 
stellen de actievoerders buiten de tent. 
Juist de zogenaamde spontane knuffelrno
mentjes zijn ver buiten het zicht van het 
publiek ingestudeerd, waarschijnlijk met 
flink gebruik van die zweep, of erger. Zie de 
video's van de verschrikkingen op websites. 
Zie steeds dezelfde grijsgedraaide video's 
van zeldzame buitenlandse excessen die ze 
al jaren uitventen, hoont het circus terug. 

Op het circusterrein, vlak voor de leeuwen
kooi, barst een felle discussie los tussen 
woordvoerder van de coalitie Wilde Dieren 
de Tent Uit, Jeroen van Kernebeek, en een 
circusbezoekster die zich opwerpt als fana
tiek voorstander van dieren in het circus. 
Eén van de leeuwen ligt op de achtergrond, 
vanuit zijn kooi, het verbale gevecht te 
aanschouwen. Hij geeft zich echter al snel 
over aan de geneugten van het zonnetje, 
waarvan net een paar straaltjes op zijn 

snuit schijnen. Geeuwend, het felle debat 
over zijn toekomst negerend, dommelt hij 
langzaam in slaap. Hij is tenslotte wel wat 
gewend. Zijn hele leven reist hij al door 
Europa. Boven de standaardgeur van elk 
circus - platgetrapt gras en popcorn, vinyl, 
diesel en paarden - snuift hij altijd weer 
andere geuren op die aan zijn trailer voor
bijgaan. Van het civet in sjiek damesparfum 
tot de hormoonwasem van opgeschoten 
jeugd. Hoort hij geroep, hondengeblaf, 
muziek. Ziet hij flapperend tentzeil, het ge
schitter van gepailletteerde kostuums aan 
een waslijn. Maar hij blijft onwetend van de 
vragen die over hem worden gesteld. Is hij 
zielig? Is hij een wild dier? 

"Ik een dierenbeul? Mijn hele leven 
draait om die tijgers!" 

"Er zijn al veertig jaar geen wilde dieren 
meer in het circus," stelt Mike Leegwater, 

woordvoerder van Circus Herman Renz. 
"Clubjes als Wilde Dieren De Tent Uit 
blijven ze 'wild' noemen om mensen het 
idee te geven dat er dieren uit het wild 
gehaald worden voor het circus. Onzin. 
Tachtig procent is eigen fok, de meeste 
stammen af van generaties circusdieren. 
De rest is overschot uit dierentuinen." 
"Ik zou geen wilde dieren moeten," zegt 
dompteur Torn Dieck sr., die altijd gewerkt 
heeft met leeuwen én tijgers. "Dieren die 
in het wild geboren worden, moeten in het 
wild blijven. Voor wat ik met ze doe, moet 
ik liefst vanaf de geboorte een band met ze 
opbouwen." 
Jeroen van Kernebeek, van Wilde Dieren De 
Tent Uit, zet daar tegenover: "Wij blijven 
het hebben over wilde dieren omdat ze dat 
toch heus zijn: wild als tegenovergestelde 
van gedomesticeerd. We noemen het 
niet zo om mensen op het verkeerde been 
te zetten, maar om ze ervan te door-
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Actievoerder Jeroen van Kernebeek, met achter hem dompteur Tom Oieck jr en leeuw Ghana 

dringen dat het daar toch werkelijk om 
gaat. Geen dompteur zal ontkennen dat ze 
ook heus gevaarlijk blijven." Inderdaad. 
Maar datzelfde argument gebruikt Job 
Lijfering, tijgerdompteur bij het Moskou 
Staatscircus, om juist het tegenovergestelde 
punt te maken. "Roofdieren blijven altijd 
roofdieren. Je moet dus wel een goede band 
met ze hebben, want ze vallen je gewoon 
aan of vreten je op als je slecht voor ze 
bent." 

Wild of niet wild, instincten zijn dus intact. 
Maar wat een in gevangenschap opgegroeid 
dier voor besef heeft van van zijn leven 
is nagenoeg onconstateerbaar. We kun-
nen de dieren niet vragen wat ze er van 
vinden. Wat wel kan, is observeren. Maar 
daar wringt de schoen: hoe interpreteer je 
wat je ziet? Dat is een kwestie van bele
ving. De circuswereld en het spectrum van 
dierenrechtenactivisten verwijten elkaar 
stelselmatig hetzelfde: wereldvreemdheid, 
onkunde, verborgen agenda's en geheimen 
die het daglicht niet kunnen verdragen. 
Emotioneel loopt het hoog op. Tom Dieck 
sr., bij Herman Renz: "Ik word heel verdrie
tig van de beschuldigingen van dierenacti
visten. We zeggen altijd: als je het echt ob
jectief wilt bekijken en er objectief over wilt 
praten dan moet je een aantal maanden met 
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ons meereizen. Maar ze willen zich niet la
ten informeren. Het zijn fundamentalisten." 
Tijgerdompteur Job Lijfering: "Gevoelsmatig 
betekenen de tijgers alles voor me. Ik ben 
er niet op uit om hun karakter te breken. 
Ik hou juist van hun individualisme, hun 
wispelturigheid, hun explosiviteit. Daar 
moet je altijd mee dealen. Wij begrijpen 
elkaar, ik ben eigenlijk zelf een soort tijger. 
Je moet er van jongs af aan mee leren 
omgaan en elk dier kennen. Ik zal nooit 
op vakantie gaan, want ik kan en wil mijn 
dieren niet aan een ander overlaten. Het 
doet dus verschrikkelijk veel pijn dat ze me 
vertellen dat ik een dierenbeul ben. Mijn 
god, ik ben de grootste dierenliefhebber die 
er rondloopt! Mijn hele leven draait om die 
tijgers." 

"Circusdieren hebben recht op een 
beter leven" 

Alex Romijn richtte twee jaar geleden Actie
groep Circusleed op: "Ik kom al van kleins 
af aan op voor dieren. Ik werd vegetariër 
toen ik tien was, tekende petities en was lid 
van organisaties. Zo rond mijn negentiende 
werd ik veganist, omdat ik inzag dat ik 
door mijn consumptie van zuivel en eieren 
nog veel bijdroeg aan dierenleed. Mijn hele 
leven, mijn baan, mijn bedrijf, mijn hobby's 

staan inmiddels in het teken van opkomen 
voor mens, dier en natuur. Tot twee jaar 
geleden kende ik het circus slechts op
pervlakkig, zoals de meeste mensen. Toen 
ging ik eens kijken bij Circus Herman Renz. 
De tijgers liepen constant op en neer. Ook 
zag ik hoe ze met een stok geprikt werden, 
en zo naar een ander deel van de kooi 
gedreven. Uren ben ik daar blijven staan, ik 
besefte dat ik er iets mee moest. Inmiddels 
heb ik me natuurlijk veel meer verdiept in 
het circus. We hebben veel geobserveerd. 
Ik ken zo ongeveer alle dierhouders die in 
Nederland rondreizen. Ik weet niet altijd 
hun naam, maar wel hoe ze met de dieren 
omgaan. De een wellicht wat beter dan de 
ander, als je daar gradaties in gaat maken, 
maar alle circusdieren hebben recht op een 
beter leven dan ze nu hebben." 

Tom Dieck: "Mijn vader was ook domp-
teur. Ik heb het overgenomen, mijn zoon 
neemt het nu weer van mij over. Ik vind 
het prachtig om met zulke dieren te mogen 
werken. Dat vind ik een verrijking van mijn 
leven, en voor het leven van die dieren ook. 
Ze zijn bezig, ze leren iets, ze worden er 
slimmer door. Ze worden heel los en lief. 
Dat kun je niet in woorden vatten, dat moet 
je eigenlijk gewoon meemaken. Je ziet ge
woon hoe die dieren bloeien, hoe ze willen, 
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hoe ze meegaan, hoe ze nadenken. In een 
uurtje zie je dat niet." Actievoerder Romijn: 
"Ik hoef niet langdurig met een circus mee 
te reizen om bij mijn mening te blijven dat 
alle dieren lijden in het circus. Als circus
sen bijvoorbeeld het gedrag van olifanten 
die 'waven - stereotiep gedrag waarbij de 
dieren constant het lichaam heen en weer 
bewegen - verklaren als 'dansen' en zeggen 
dat de dieren er zin in hebben .. . Triest dat 
ze het op zo'n manier verklaren, terwijl zulk 
gedrag duidelijk aangeeft dat de dieren 
ergens last van hebben. Dat is ook door 
experts vastgesteld." Jeroen van Kerne
beek: "In het circus wordt altijd enorm ge
schermd met de succesvolste dieren en hoe 
oud die wel niet worden. Maar wat gebeurt 
er met dieren die niet goed te trainen blij
ken, of die niet tegen het gesleep kunnen? 
Die verdwijnen in het niets." 

"Als ik in een dierenpark werk, word ik 
ineens anders bekeken" 

Daan Gutierrez, lid van de Partij voor 
de Dieren, is naar eigen zeggen een wat 
minder extreme mening toebedeeld dan 
de meeste van zijn collega-dierenactivis
ten. Zo denkt hij dat het diercircus niet 
van vandaag op morgen verboden moet 

Steven Pedersen met zeeleeuw Candy 

worden, want waar moeten die dieren dan 
blijven? Maar ook hij wil dat het ophoudt: 
via een uitsterfbeleid of een fokverbod. 
Een circusvoorstelling bezocht hij echter 
nooit. "In principe hoeft dat ook niet," zegt 
hij, "lang voordat ik lid werd van de Partij 
voor de Dieren was ik al tegen uitbuiting en 
onderdrukking van welk levend wezen dan 
ook. Gevangenschap is naar mijn mening 
een vorm van onderdrukking." Job Lijfe
ring: "Nou, dan is een manegepaard ook 
onderdrukt. Echt goed contact met dieren 
heft de nadelen van gevangenschap op, kijk 
maar om je heen". 

Hoe wisselend ertegenaan gekeken wordt 
als je met dieren werkt, ondervindt trainer 
van pinguïns en zeeleeuwen Steven Peder
son aan den lijve. Dit seizoen werken hij 
en zijn vrouwen dochter bij Circus Herman 
Renz, met twee zeeleeuwen: de 19 jaar oude 
Candy en de 6 jaar oude Scooby. Daarbuiten 
is hij ook actief in maritieme themaparken. 
"Als ik een seizoen in een van die parken 
werk, dan word ik totaal anders bekeken. 
Daar hebben we nog nooit een dierenbevrij
der gezien! Wat ik daar wel zie, zijn goed 
opgeleide en vooral goedgebekte trainers 
die met zeeleeuwen werken. Wat ze doen, 
qua training en show, verschilt eigenlijk 
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nauwelijks van de manier waarop wij dat in 
een circus doen. Het meeste is actie-reac
tie met kinderen in het publiek. Wij lullen 
misschien wat minder, maar we doen des 
te meer. Zij hebben niet de expertise die ik 
heb om op terug te vallen omdat ik ermee 
opgegroeid ben, net als mijn vader en mijn 
grootvader. Als ik in zo'n park werk, krijg ik 
van die trainers heel wat vragen over hun 
zeeleeuwen. Maar als ik aan het eind van 
het contract klaar ben en ik schroef de cir
cusbordjes weer op de trailers, dan verander 
ik exact op dat moment kennelijk weer van 
een gerespecteerde zoölogische professional 
in een of andere zwervende dierenbeul." 

Handig lobbywerk en gekissebis 

Het is wonderlijk dat ons overgereguleerde 
landje nauwelijks wetgeving ten aanzien 
van circusdieren heeft, in tegenstelling tot 
de ons omringende landen. Dat heeft een 
aanzuigende werking op circussen die in 
bijvoorbeeld Duitsland of zelfs het Oostblok 
niet meer worden toegelaten, met alle ge
volgen van dien. Gemeenten zijn slordig in 
hun vergunningsverstrekking. Vaak weten 
ze nauwelijks aan wat voor circus ze een 
vergunning geven en is het een kwestie van 
wie zich het eerst aandient. Zowel de lande-



lijke politiek als de Nederlandse circussen is 
dat een doorn in het oog. 
De Vereniging van Nederlandse Circus on
dernemers (VNCO) kreeg eind 2004 subsidie 
van het ministerie van LNV, in het kader 
van 'zelfregulerende activiteiten', om 
richtlijnen te ontwikkelen. Het resultaat, 
het rapport Welzijn Circusdieren, werd een 
jaar geleden gepresenteerd aan de Raad voor 
Dierenaangelegenheden (RnA). Op 6 maart 
jongstleden kwam het antwoord. De RnA 
kon er allemaal niet veel mee. Allereerst 
stelde de Raad nadrukkelijk zich aan de dis
cussie over wenselijkheid van dieren in het 
circus te willen onttrekken. De bedoeling 
was dat er een werkbaar model zou komen, 
waar zowel gemeenten en exploitanten als 
controlerende instanties mee uit de voeten 
kunnen. Daar voldeden de richtlijnen van de 
VNCO nog lang niet aan, aldus de Raad, een 
en ander moest gezien worden als een eerste 
aanzet. De gevolgen waren tekenend. De 
VNCO concludeerde kwaad dat er blijkbaar 
niemand ter zake kundig genoeg is om tot 
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een goed oordeel te komen en hekelde de 
geheime samenstelling van de commissie en 
de snelheid waarmee Wilde Dieren De Tent 
Uit haar reactie in een persbericht had rond
gestuurd, mét de RnA-brief, nog voordat de 
NVCO die had ontvangen - als geadresseerde 
en de facto opdrachtgever nota bene. Een 
pijnlijk lek. 
Ondertussen schreef SP-Kamerlid Krista 
van Velzen op haar weblog: 'De Raad voor 
Dierenaangelegenheden, een adviesraad 
voor de regering, heeft de regels bekeken en 
komt tot een voor de hand liggende conclu
sie, namelijk dat het verantwoord houden 
en exploiteren van wilde dieren in het circus 
niet mogelijk is: "Nee, dat klopt niet," zegt 
Jeroen van Kernebeek. "Dat heeft de Raad 
niet geconcludeerd, maar wij." SP-fractieme
dewerker Nicole van Gemert geeft desge
vraagd toe dat ze zich, in haar haast om ka
mervragen te stenen, misschien een beetje 
te veel heeft laten leiden door het handige 
lobbywerk van de actiegroep. En zo verzandt 
voor het brede publiek het hele verhaal weer 

in gekissebis en politiek vliegen afvangen. 
Zonder dat er een dier iets mee opschiet. 

"Er is vast een grotere markt voor 
circussen zonder dieren" 

Maar hoe zit het nu? Een van de voor
naamste kritiekpunten van de RnA op de 
VNCO-richtlijnen is dat er te weinig gebruik 
gemaakt is van wetenschappelijke literatuur. 
De Raad stelt voor om de standaardwerken 
over dieren in dierentuinen te raadplegen. 
Voor dierhouders in het circus grenst die 
aanbeveling aan een belediging. Want in 
hun beleving zijn dierentuindieren niets 
gewend, gedwongen tot langdurige werk
loosheid, en in hun ledige leventje totaal 
vervreemd van de relatie tussen activiteit 
en overleving. Hun dieren daarentegen zijn 
werkende dieren, profi's, die nog snappen 
dat ze iets moeten doen voor de kost! Ste
ven Pedersen: "Er wordt door de welzijnslob
by bijvoorbeeld gesteld dat zeeleeuwen nau
welijks bereisbaar zijn. Dat is dan gebaseerd 
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op ervaringen van dierentuinen. Nou, het 
klopt vast dat het enorme stress oplevert als 
hun zeeleeuwen een keer verplaatst moeten 
worden. Die moeten in kratten getranspor
teerd worden, onder verdoving of zo. Maar 
de mijne, in het circus geboren, hebben 
alleen iets van: 'Oh, wordt de stop uit het 
bad getrokken? Doet u ons even de proviand 
voor onderweg, ja bedankt, let's rail! ' Ik zou 
echt gráág willen dat experts, een inspec
teur, een dierenarts, een afstuderende, 
whatever, zouden komen bestuderen waarin 
onze dieren verschillen van andere dieren, 
en waarin ze hetzelfde zijn. Daar zou ik 
echt heel erg geïnteresseerd in zijn, volgens 
mij is het ook buiten de hele controverse 
boeiend." Tom Dieck vertelt en passant dat 
onder circusleeuwen normaal gesproken een 
vrouwtje de 'alfa' van de roedel is, in plaats 
van het grootste mannetje, zoals in het 
wild. Emancipatie dus. Waar, net als in de 
mensenwereld, buiten de natuur het belang 
van fysieke omvang het aflegt tegen slim
heid en sociale vaardigheid in het systeem 

van werk-en-beloning, krijgen de dames 
de overhand. Pedersen: "Laat er dus maar 
iemand komen met een laptopje, die onze 
dieren vierentwintig uur per dag gaat volgen 
in alles wat ze doen." 

Je kunt je afvragen waarom de VNCO, of 
haar Europese evenknie de ECA, zoiets niet 
zelf entameert in plaats van de slachtof
ferrol aan te nemen. De VNCO heeft budget 
gekregen van het Ministerie van LNV om tot 
haar richtlijnen te komen, maar een valide 
kritiekpunt is dat in hun commissie geen 
enkele wetenschapper of zelfs maar onaf
hankelijke beschouwer zat. De Raad krijgt in 
een ander punt van kritiek bijval van Steven 
Pedersen, namelijk dat er eigenlijk niet 
uitgegaan moet worden van circussen als 
geheel maar van de individuele dierhouders, 
als zelfstandig ondernemers: "Ja, dat klopt. 
Het circus bestaat eigenlijk niet. Het is een 
naam, een directie en een tent, meer niet. 
De artiesten wisselen. De dierhouder zelf is 
verantwoordelijk voor het welzijn, dus zo 
moet het ook bekeken worden." "Maar dat 
betekent dan wel dat het controlesysteem 
in orde moet zijn," oppert Tom Dieck sr. "We 
hebben laatst controle gehad in Etten-Leur. 
Die meneer wist amper het verschil tus-
sen een leeuwen een tijger. Nou, zo'n man 
hoeft mij dus echt niet te controleren. Dat 
moet een deskundige zijn, die weet waar hij 
het over heeft." Verder blijft het de vraag 
in hoeverre het opstellen van richtlijnen 
zin heeft, als de dierenactivisten er zulke 
resolute uitgangspunten op na houden dat 
het eigenlijk niet echt om het welzijn gaat, 
maar om het principe op zich. Het is logisch 
dat het bij circussen contraproductieve 
ergernis wekt, als degenen die het minst 
van circussen weten het hoogste woord 
hebben. Mensen die, zoals Gutierrez, zelfs 
nooit een voorstelling hebben gezien maar 
wel zeker menen te weten "dat er vast een 
grotere markt is voor circussen zonder die
ren". Hoewel de praktijk toch (helaas?) keer 
op keer het tegendeel bewijst. Het grote 
voorbeeld, Cirque du Soleil, kan ondanks de 
fenomenale entreeprijzen nog steeds niet 
zonder cultuursubsidie draaien - en wil zelf 
trouwens niet als voorbeeld tegenover dier
circussen geplaatst worden. Gutierrez stelt 
dat circussen "de menselijke acrobatiek dan 
maar wat spectaculairder moeten maken". 
Maar wie wél de nummers van bijvoorbeeld 
luchtacrobaat Pedro Carillo dit seizoen bij 
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Herman Renz heeft gezien, door een Ame
rikaanse recensent al beschreven als 'bijna 
bovenmenselijk', weet dat nóg spectaculair
der eenvoudigweg niet bestaat. 

"Bent u een hondentrainer?" 

Feit blijft dat er tot op heden nog steeds 
geen échte discussie heeft plaatsgevonden, 
ondanks alle ophef. De meningen van de 
dierenwelzijnslobby en de circusbranche 
liggen zo ver uiteen dat het alleen maar bij 
over en weer modder gooien lijkt te blijven. 
Zelfs binnen de SP lopen de meningen sterk 
uiteen, zowel op landelijk als regionaal 
niveau. Wat heet, in de huiskamer van gezin 
Marijnissen wordt ook gedebatteerd over dit 
onderwerp. "Hou toch op over die onzin dat 
wilde dieren de tent uit moeten", zegt Jan 
Marijnissen stellig. "Ik ben vóór het circus, 
mét dieren. Uit respect voor traditionele 
cultuur, historie." "Maar zijn dieren in een 
circus nog wel van deze tijd?" vraagt zijn 
dochter Lilian zich af. Met pijn in haar hart 
keurde zij als raadslid van de gemeente 
Oss onlangs een motie van Groenlinks af, 
waarin gepleit werd voor een lokaal verbod 
op circussen met wilde dieren. "De meerder
heid van de SP-fractie in Oss was tegen een 
verbod, slechts een kleine minderheid was 
voor," aldus Lilian. "Wel hebben we duidelijk 
aangegeven dat er regelgeving moet komen 
op landelijk niveau." Toen Circus Herman 
Renz zijn tent in Oss opsloeg, was Lilian wel 
bereid om een circusvoorstelling te bezoe
ken. Daarnaast nam ze nog eens uitgebreid 
de tijd om met dompteur Tom Dieck van ge
dachten te wisselen over trainingsmethodes 
en het welzijn van zijn dieren. "Dat zouden 
politici eens wat meer moeten doen," zegt 
Mike Leegwater. "Ons terrein is open, 
iedereen mag altijd komen kijken." Waarvan 
acte. Langs de woonwagen van Tom Dieck 
laat een buurtbewoner zijn drukke hond uit, 
of eigenlijk lijkt het andersom. Terwijl de 
bezoeker zijn hond voorovergebogen verma
nend toespreekt zegt Tom Dieck, die het ta
fereel ironisch heeft aanschouwd: "Meneer, 
mag ik u een tip geven? Blijf rechtop staan 
als u tegen uw hond praat. Anders snapt hij 
niet dat u iets van hem wil." "Bent u een 
hondentrainer?" vraagt de bezoeker. "Mwah, 
soortement van," zegt Europa's beroemdste 
dompteur vaag. Pas als hij terugloopt naar 
de roofdierkooi valt bij de man het kwartje. 
Vlak voor zijn hond hem verdersleurt . • 
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lopen nog 
--ars buurt, laat 
gaan wonen" 

TEKST CHRISTINE DE VOS FOTO'S FRISO SPOELSTRA / HOLLANDSE HOOGTE 

Terwijl in Stormont Castle, het Binnenhof van Noord-Ierland, de vredesovereenkomst 
een feit is, worstelt de bevolking met de erfenis van veertig jaar Troubles. Werkloos
heid, schooluitval en armoede beheersen de wijk New Lodge in Noord-Belfast. Het 
Ashton Centre, opgezet en gerund door buurtbewoners, probeert de situatie weer 
leefbaar te maken. IIWonderen verwachten we niet. We hebben nog een lange weg te 
gaan, maar we móéten door." 
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Zo op het oog ziet New Lodge er best 
aardig uit. Op een paar afgebladderde 
torenflats na bestaat de wijk uit rode 
bakstenen rijtjeshuizen. Op de hoek van 
de straat is een speelplein met vrolijk 
gekleurde hekken. Maar een paar honderd 
meter verder doemt een hoge wand van 
beton en plaatstaal op: de 'vredesmuur'. 
Nog steeds gaat 's avonds het hek tussen 
sommige unionistische (protestantse) 
en republikeinse (katholieke) buurten 
dicht. "De erfenis van de Troubles is heel 
tastbaar," vertelt Paul Roberts, directeur 
van het Ashton Centre. Troubles - moei
lijkheden, problemen -
is het eufemisme dat in Noord-Ierland 
wordt gebruikt voor de strijd tussen 
katholieken en protestanten die het 
land al jarenlang in zijn greep houdt. 
Roberts: "Vanaf eind jaren zestig tot de 
Goede Vrijdagakkoorden in 1994 stond 
het economische en sociale leven hier 
praktisch stil: nauwelijks bedrijvigheid, 
geen stedelijke ontwikkeling, geen bouw. 
Van de ongeveer 3700 doden tijdens de 
Troubles viel 23 procent in Noord-Belfast. 
Hier in New Lodge kwamen 632 mensen 
om het leven. In de wijk wonen zo'n 500 
voormalige politieke gevangenen, de 
meesten van hen zijn werkloos." 

Hoe kom je aan een baan met een gat 
in je cv van een jaar of tien? 

De koffietafel bij de ingang van het 
Ashton Centre ligt vol folders en 
brochures: 'Geloof jij in Belfast?' en 
'Ben je werkloos en wil je weer aan de 
slag?' Van de tieners gaat 59 procent 
van school zonder diploma. Meer dan de 
helft van de New Lodgers leeft van een 
uitkering, waaronder veel alleenstaande 
moeders. Hoewel katholieken en protes
tanten met dezelfde problemen kampen, 
is de nood onder katholieken het hoogst. 
Roberts: "Jarenlange discriminatie op de 
arbeidsmarkt heeft ertoe geleid dat voor
al deze groep denkt: 'Waarom zouden we 
nog moeite doen?' In samenwerking met 
de scholen in de wijk probeert het Ashton 
Centre ouders en kinderen te overtuigen 
van het belang van onderwijs. De Job 
Club probeert met trainingen en cursus
sen iets te doen aan het lage zelfbeeld, of 
de schrijfvaardigheid die vaak te wensen 
overlaat. Maar vaardigheden aanleren is 

één ding, werk vinden is een tweede. Hoe 
kom je aan een baan met een gat in je cv 
van een jaar of tien? "Geld méébrengen," 
grijnst Tom Gavigan. De lasser komt bin
nenwippen voor een praatje. "Ik was al 
jaren werkloos en eigenlijk het lassen een 
beetje verleerd. Dat pik je snel genoeg 
weer op, maar werkgevers vinden het een 
risico om iemand aan te nemen die al zo 
lang thuiszit, dat is logisch. Dankzij Eu
ropese subsidie heeft het Ashton Centre 
toen een half jaar lang mijn loon betaald. 
Het kostte mijn baas geen cent en ik 
deed werkervaring op." Tom had geluk, 
zijn baas nam hem na de zes maanden 
aan. 
Het Ashton Centre zelf is met 72 man op 
de loonlijst een van de grootste werk
gevers in New Lodge. De meesten, inclu
sief directeur Paul Roberts, komen uit de 
wijk. Het centrum herbergt een aantal 
winkeltjes, een aannemersbedrijf en een 
crèche. Draagt het Aston Centre ook bij 
aan integratie? "Ik ben bang van niet," 
zegt Roberts. "Katholiek en protestant 
leven nog steeds strikt gescheiden. Heel 
voorzichtig komen er wel wat integra
tieprojecten van de grond, maar het is 
nog te vroeg om daarvan resultaten te 
verwachten. Men loopt nog steeds niet 
door elkaars buurt, laat staan dat men er 
gaat wonen. Terwijl er in de protestantse 
buurt huizen leeg staan en de katholieke 
buurt bijna uit zijn voegen barst. Een 
conflict dat al bijna 900 jaar duurt, is 
niet in één generatie opgelost. Het 
wantrouwen zit diep." 

Toen na 800 jaar Britse bezetting in 
1921 de (katholieke) Ierse Vrijstaat werd 
uitgeroepen, bleven de zes noordelijke 
graafschappen bij Groot-Brittannië horen. 
De protestanten beheersten daar het 
economische en maatschappelijke leven 
en dat wilden ze zo houden ook. Met 
behulp van gemanipuleerde grenzen van 
kiesdistricten werd de katholieke minder
heid (ongeveer eenderde van de bevol
king) uitgesloten van politieke macht 
en sociaal-maatschappelijk werden ze 
gediscrimineerd; de werkloosheid onder 
katholieken was twee tot drie keer zo 
hoog als onder protestanten. 
Op 12 augustus 1969 kwam het tot een 
uitbarsting. Protestanten marcheerden 
door het katholieke deel van London-
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derry, er vielen zes doden en de Britten 
stuurden het leger eropaf. Een bloe-
dige guerrillastrijd hield Noord-Ierland 
jarenlang in zijn greep, met aan de 
ene kant de katholieke Provisional IRA 
en aan de andere kant de protestantse 
Ulster Defence Association. In 1998 werd 
het Goede Vrijdag akkoord gesloten: er 
zou zelfbestuur komen en katholieken 
kregen garanties voor evenredige ver
tegenwoordiging. Maar de Democratic 
Unionist Party van de militante dominee 
lan Paisley, de grootste partij in Noord
Ierland, weigerde mee te praten uit 
protest tegen deelname van Sinn Féin, 
de 'bovengrondse' tak van de IRA. 
Al jaren komt er van het Noord-Ierse 
'zelfbestuur' dan ook niet veel terecht. 
Maar het wonder lijkt toch te gebeuren: 
katholiek en protestant zitten aan één 
tafel en vanaf 8 mei in één regering. lan 
Paisley gaat als premier deelnemen aan 
een regering naast Martin McGuiness 
van Sinn Féin als vice-premier, die nog 
in 1982 de toegang tot Engeland werd 
geweigerd, wegens (vermeende) ter
roristische activiteiten. Het is vooral de 
eigen achterban die genoeg heeft van 
de uitzichtloze economische situatie 
en wil dat de oude vijanden het samen 
zien te rooien. Maar het wantrouwen is 
groot. Nog maar een paar weken geleden 
zei Paisley niet te geloven dat Sinn Féin 
van plan was de democratische weg te 
bewandelen. En voor de camera's de hand 
schudden met Gerry Adams, de leider van 
Sinn Féin, doet hij nog steeds niet. 

"Soms lijkt het alsof de Troubles 
nog in volle gang zijn" 

Elk signaal van hetzij Paisley, hetzij 
McGuiness of Adams, wordt in het toch 
al onrustige New Lodge nauwlettend 
gevolgd en echoot er versterkt na. 
Margaret Hale is een katholieke vrouw 
van achterin de dertig, die er minstens 
tien jaar ouder uitziet. Ze woont op een 
interface, de scheidslijn tussen protestant 
en katholiek. Achter haar huis begint de 
buurt van 'de anderen'. "Het is hier nog 
steeds onrustig," vertelt ze. "Jongeren 
komen 's avonds samen en terroriseren 
de mensen aan de andere kant. Soms 
lijkt het of de Troubles nog in volle gang 
zijn." Meerdere malen zijn onder luid 
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De 'vredesmuur': een hoge wand van beton en plaatstaal 

gejoel haar ruiten ingegooid en probeer
den jongens de deur te forceren. De auto 
van de buren is in brand gestoken. "Mijn 
dochter durft niet te gaan slapen en zelf 
ben ik één bonk zenuwen, altijd vraag 
ik me af wanneer de volgende aanval zal 
zijn. Soms is het weken achtereen rustig, 
maar hoelang dat duurt weet je nooit." 
"Ik gebruik de voordeur al lang niet 
meer," zegt de protestantse Catherine 
Robinson aan de andere kant van de 
interface. "Ik heb er drie sloten op laten 
zetten en die blijven potdicht. Vooral als 
de dagen langer worden zijn de relschop
pers een groot probleem. Die koters 
worden ook steeds jonger. Knulletjes van 
acht doen nu ook al mee. Laatst stond er 
zo'n aapje bij mij om de hoek met zijn 
maten. Grote stenen had 'ie in zijn 
knuisten. Om mij te beschermen tegen 
de katholieken, zei 'ie." 
Aan beide kanten van de interface zien 
bewoners de zaken uit de hand lopen. 
Samen organiseerden ze een 'mobieltjes
netwerk', waarmee rondhangende jeugd 
in de gaten wordt gehouden. Helpt het? 
"Tja," zegt Catherine, "in ieder geval 
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weten ze dat er in hun eigen wijk en 
aan de overkant mensen zijn die dit niet 
accepteren. Het zou fijn zijn als de politie 
echt eens iets deed, maar prioriteit heeft 
het niet. Af en toe mag er zo'n jongen 
mee naar het bureau, maar daar houdt 
het mee op." Margaret van de 'overkant': 
"Ik zou wel eens willen weten waar hun 
ouders zijn. Weten ze dat hun kinderen 
op de interface rondhangen? Kan het ze 
iets schelen?" 

Het North Belfast Interface Network 
(NBIF), waar ook het Aston Centre deel 
van uitmaakt, organiseert zomerkampen 
en excursies zodat jongeren aan beide 
kanten van de muur elkaar kunnen 
ontmoeten. Margaret twijfelt aan het 
effect. Ze vertelt hoe ze zelf als tiener 
in de jaren tachtig een week te gast was 
bij een gezin in Nederland, samen met 
een protestants meisje uit Noord-Ierland. 
"Best een aardige meid, maar denk niet 
dat ik ineens anders tegen protestanten 
aankeek. Bovenden keek ik wel uit om 
dat aan mijn vriendinnen te vertellen. 
Ik had niet zo veel zin om voor verrader 

te worden uitgemaakt. Volgens mij is er 
sindsdien niet veel veranderd. Er is een 
gemengde middelbare school hier in de 
buurt. Maar 's avonds staan klasgenoten 
wel weer tegenover elkaar op de barri
caden." 
"Natuurlijk is dit geweld niet politiek 
gemotiveerd," meent Catherine. "Hoe 
politiek bewust is een tienjarige? 
Maar vanaf hun vroegste jeugd is het: 
niet door die straat lopen, niet met 
katholieken omgaan. En natuurlijk de 
verhalen van vroeger, de oom die bij de 
UDA zat, de gunman die om de hoek door 
de IRA is neergeschoten. De volwassenen 
kunnen zich daar niet van losmaken en 
brengen het vijandbeeld over op hun 
kinderen." 
Wat verwachten Catherine en Margaret 
van het akkoord? "Geen wonderen," zegt 
Margaret. "Onze problemen blijven, daar 
verandert Stormont niets aan." Catherine 
is optimistischer: "Als zelfs gezworen 
vijanden als Paisley en McGuinness door 
één deur kunnen, is dat een signaal. We 
hebben nog een lange weg te gaan, maar 
we móéten door." . 

l 

I 
I 
T 

ZI 

m 

ti 

ti 

"V 
hE 
in 
ee 
Wi 

fe' 

sc 
af 
be 
Sc 
do 
kv 
ni> 
WE 

st« 
de 
Me 
scJ 
ge 
00 

sai 
19 
on 
na 
Vo 
OVI 

va: 
en 
he 

Im 
ZOI 

wa 
00: 

tin 



4/5 MEI 

De IVeLser Affaire' 
Eindelijk de onderste steen boven? 
TEKST HAN DIJK FOTO'S BEELDBANK NIOD 

Voor veel Velsenaren is de maand mei extra pijnlijk. Ze betreuren 

niet alleen de levens van familieleden of vrienden die in het ver

zet gevallen zijn, maar ze worstelen óók met de vraag hoe deze 

mensen in handen van de Duitsers vielen. Door een reeks toeval

lige blunders? Of door een vanuit Londen geregisseerd complot om 

linkse verzetsmensen uit de weg te ruimen? 

"Waarom werd er na de oorlog zo ge
heimzinnig gedaan, als datgene wat er 
in Velsen en omgeving is gebeurd slechts 
een kwestie van knullige incidenten 
was?" vraagt Cees Weij, zoon van het in 
februari 1943 gefusilleerde communisti
sche gemeenteraadslid uit Velsen, zich 
af. Waarom werd nog drie weken voor de 
bevrijding linkse verzetsvrouw Hannie 
Schaft in de duinen van Bloemendaal 
doodgeschoten? In Velsen en omgeving 
kwam de vraag nooit tot zwijgen of zij 
niet in feite slachtoffer was van samen
werking tussen de vanuit Londen inge
stelde verzetsleiding in Kennemerland en 
de Sicherheitsdienst (SD) in Amsterdam. 
Moesten de linkse verzetsstrijders uitge
schakeld worden? Hoe kan het anders dat 
geen enkel onderzoek van na de oorlog 
ooit is afgesloten en dat politiecommis
saris W.J. Gorter naar eigen zeggen in 
1951 een kogel op zich afgevuurd kreeg, 
omdat hij leiding gaf aan een onderzoek 
naar de zaak? 
Vooral de in april 2004 verschenen roman 
over de Velser affaire (Het Schandaal) 
van voormalig anti-apartheidsactiviste 
en IJmuidense schrijfster Connie Braam, 
heeft heel wat op gang gebracht. 

Inmiddels is de Stichting 'Steun Onder
zoek Velser Affaire' (SOVA) opgericht 
waarvan Cees Weij voorzitter is en waarbij 
ook Connie Braam betrokken is. De stich
ting wil een onafhankelijk wetenschap-

pelijk historisch onderzoek laten doen, 
waarvoor de Stichting die Het Parool uit
geeft, inmiddels een aanzienlijk bedrag 
beschikbaat heeft gesteld. De historicus 
prof. Bob de Graaff is aangetrokken als 
adviseur. De Graaff was enkele jaren 
geleden ook betrokken bij het onder
zoek naar de Srebrenica-affaire, dat werd 
uitgevoerd door het Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). "Naast 
reconstructie van de feitelijke gang van 
zaken vind ik het belangrijk dat nage
gaan wordt hoe zo'n zaak als de Velser 
Affaire in de VelserjIJmuider samenleving 
nog altijd speelt en in hoeverre die de 
Koude Oorlog gevoelens heeft afgedekt," 
zegt hij. 

"De ontkenning van de affaire wekt de 
indruk van een doofpot" 

De Graaff, zelf afkomstig uit Velsen, vindt 
het belangrijk dat er eindelijk helder
heid komt: "Geschiedschrijving kan een 
rol spelen in rouwverwerkingsprocessen 
en in herstel van het rechtsgevoel in een 
samenleving." Hij wil de 25 zaken die sa
men de 'Velser Affaire' worden genoemd, 
laten reconstrueren op de structuur ach
ter die incidenten of achter minstens een 
deel daarvan. Wat was er zo specifiek aan 
de Velser Affaire of deden vergelijkbare 
zaken zich elders ook voor? En is er ver
band tussen wat er locaal gebeurde en af
spraken die er in Londen werden gemaakt 

over de bestrijding van communisten 
en van communisme in het algemeen? 
Stuk voor stuk vragen die voortkomen 
uit vermoedens, maar die nooit serieus 
zijn gesteld en onderzocht. Prof. Hans 
Blom, de inmiddels oud-directeur van het 
NIOD, gelooft niet in "een samenzwering 
tussen Londen, het plaatselijke verzet en 
de SD". Maar zowel hij als het instituut 
staan open voor nieuwe bronnen die dat 
eventueel wél zouden aantonen. Nog niet 
alle bronnen zijn tenslotte onderzocht 
dan wel openbaar. Cees Weij is blij met 
de aanpak van De Graaff: "Het wordt tijd 
dat er eindelijk kruisverbanden gelegd 
worden en dat alle 25 zaken in een juiste 
samenhang worden onderzocht." Net als 
De Graaff benadrukt hij het belang van 
het onderzoek, ook voor het rouwver
werkingsproces: "De ontkenning van de 
Velser Affaire wekt de indruk van een 
doofpot. Maar het zorgt ook voor gevoe
lens van miskenning van de emoties waar 
veel Velsenaren mee worstelen. Voor hen 
en ook voor volgende generaties moet er 
eindelijk duidelijkheid komen." • 
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KIJKEN 

RADIO BERGEIJK 
Het hilarische radioprogramma Radio 
Bergeijk is nu ook op de televisie te zien: 
presentator Toon Spoorenberg (Pieter 
Bouwman) blijkt de zweterige, morsige 
kettingroker die we ons altijd al hadden 
voorgesteld, terwijl de lege jeneverfles
sen in de studio verraden dat zijn 'beste 
kennis' Peer van Eersel (George van Houts) 
ook om die reden niet altijd te volgen is. 
Genieten dus, maar wel voor de liefhebber. 
Een kijkerspanel dat een proefuitzending 
onder ogen kreeg, vond Peer en Toon maar 
'viezige, zielige figuren' en oordeelde, 
mede vanwege het taalgebruik, dat het 
programma slechts geschikt was in de late 
avonduren voor 'een beperkt publiek, dat 
van absurdistische en grove humor houdt'. 

Radio Bergeijk, vanaf maandag 30 april 
in acht wekelijkse afleveringen om circa 
23.00 op Nederland 3 

LEZEN 

HOREN 

ISIS 
Het Isis Project is een samenwerkings
verband van Guy Chambers (bekend van 
zijn werk met Robbie Williams) en de frêle 
actrice Sophie Hunter. Op hun cd Isis staan 
twaalf Franstalige popliedjes; heerlijk licht. 
melodieus en dromerig. Guy bespeelt de 
meeste instrumenten - hier daar bijgestaan 
door het semi-klassieke Millennia Ensem
ble - en Sophie zingt bijna fluisterend en 
zuchtend haar tekstjes, die in het Frans 
altijd zo vertederend klinken. Het doet al
lemaal een beetje denken aan Serge Gains
bourg en Jane Birkin, die ooit met hun 
klassieker Je t'aime moi non plus van zich 
deden spreken . Maar gelukkig bedient Isis 
zich niet van zulk geil gehijg en gekreun. 
Een aanrader voor de zomer! 

Isis - Un projet de Guy Chambers & 
Sophie Hunter 

HOREN 
EN LEZEN 

VERSE TAAL 

GESPOT 

Verhalen, gedichten, liederen en foto's: 
samen vormen ze Verse Taal. Wat doet het 
verhuizen, het ontheemd zijn, het spreken 
in een andere taal met de mens? Dat vroe
gen fotograaf Jan Kees Helms, schrijfster 
Alejandra Slutzky en muzikanten Wilma 
Paalman en Marcel van der Schot zich af. 
Daarom zochten ze de plekken op, waar 
vluchtelingen een nieuw bestaan opbouw
den. En bezochten ze asielzoekerscentra, 
waar mensen nog wachten op een nieuw 
bestaan . Het resultaat is een prachtig 
boek met cd, waarin verleden, heden en 
toekomst van vluchtelingen uit de hele 
wereld op collage-achtige wijze aan bod 
komen. Ontroerende proza en poëzie, inge
togen muziek en stijlvolle foto's. 

Verse Taal 
Uitg. De Brouwerij 
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LINKSVOOR 

Judith Honig (25) uit Hilversum heeft twee grote ambities. De eerste is SP-afdelingsvoorzitter in haar 
woonplaats worden. De tweede: aan de slag gaan als advocaat of rechter. Ze studeert strafrecht aan de Uni
versiteit van Amsterdam, maar grote rechtszaken zoals die tegen HoLleeder gaan haar minder aan het hart 
dan die van een verslaafde die een broodje heeft gestolen. 

FOTO KAREN VELDKAMP 

Hoe lang ben je al lid van de SP? 
"Sinds 2002." 

Heb je hobby's? 
"Klassieke muziek. Ik luister graag naar Mozart en Bach, maar 
ook van Stravinsky ben ik een liefhebber. Daarnaast heb ik 
jarenlang klassiek zangles gehad." 

Wat is je favoriete plekje op de wereld? 
"Heb ik niet echt." 

Hilversum misschien? 
"Het hangt af van de mensen met wie je op die bewuste plek 
bent. En dan vind ik Hilversum inderdaad wel oké." 

30 ' TRIBUNE m( 2007 

Wat brengt de kapitalist in je naar boven? 
"Een concertabonnement. Dat kost honderden euro's en die heb 
ik niet, omdat ik studeer. Maar echt ongelukkig word ik daar 
niet van, want ik ben blij dat ik kán studeren. Dat abonnement 
komt wel als ik straks een baan heb." 

Wat is je drijfveer om rechten te studeren? 
"Ik ben vooral geïnteresseerd in mensen aan de onderkant van 
de samenleving die met justitie in aanraking komen. Ik ben 
begaan met het lot van degenen die vaak weinig keus hebben." 

Waarom? 
"Omdat ik me realiseer dat ik met wat minder geluk in mijn 
eigen leven die junk had kunnen zijn, die de cel in gaat wegens 
diefstal en wiens uitkering wordt stopgezet." 
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Horizontaal 
4. Vogelgebied in zee (11) 
8. Opgeblazen minder waard worden (8) 
9. Ongebonden behoorLijk in orde (6) 
10. Een leesteken is de omwenteling (8) 
11. Wegmisbruikers (6) 
12. Van groente ontdoen, zodat het kan opkomen (11) 
15. Slaakt een verse minister (11) 
18. Buitenshuis ooit een ontsporing (6) 
20. Het budget reikt niet ver genoeg (6) 
21. Contrastrijke positie (13) 
22. Toneeldiploma? (4) 

Verticaal 
1. Scheidslijn tussen 'spraak' en 'Sprache' (9) 
2. Het roer moet om: de directie is de weg kwijt (14) 
3. Geen verscheidenheid op de leerinstelling (12) 
4. Er zit muziek in de harde Euro (9,4) 
5. De schoenmaker werkt met boeken (5) 
6. Nog wel iets op brood, ondanks de omsingeling (5) 
7. Coke om te snuiven op de korte tramroute (6) 
13. In de familie zorgt hij voor de zin (9) 

PUZZEL 

14. Om een virtueel paard in toom te houden (3) ©Henry en Lucas, FLW mei 2007 
16. Zitplaats voor ondernemers (9) 
17. Als het (te) heet werd, pakten Oost en West de telefoon (7) 
19. Opnieuw in de verdediging (4) OpLossingen cryptogram apriL 2007 

Horizontaal: 
1. L.P . ... , autoschilder en auteur (4) 
3. Naam voor de Palestijnse opstanden tegen Israël (8) 
9. Schilder uit de 17e eeuw, beroemd om afbeeldingen van het 

dagelijks leven (5) 
11. MiddeLeeuws hertogdom in Nederlands-Duits grensgebied (5) 
13. Vredelievend (oud-)ruimtestation (3) 
14. Oud-Sumerische stad (2) 
15. Commercieel soldaat (8) 
16. Veldteken van een vorst of hoge edele (6) 
17 ... . Jacobs, Nederlands arts en feministe (6) 
19. Ruimtevaartorganisatie, met afdeling in Noordwijk (3, afk.) 

Horizontaal 4. Keuterboer 6. Zwarte school 7. Stroomgebied 8. Hongerloon 
9. Rijk 10. Geldwolf 13. Mantelzorg 14. OM 16. Winst 17. Generaal 19. Top 
20. Dienst 21. Onderdanig. 
Verticaal 1. Belasting 2. Hereboer 3. Dochteronderneming 5. Olie 9. Reltoerist 
11. Onmin 12. Persbond 15. Mak 18. Orde 

OpLossing citatenpuzzel apriL 2007 1. Sandburg 2. Boeddha 3. Mitchell 
4. Einstein 5. Bennett 6. Twain 7. Aurelius 8. Dillard 9. Kant 10. Curie 11. Byrne 
12. Sartre 13. Davies 14. Thompson 15. Hepburn 16. Gandhi 17. Co lette 
18. Goethe 19. Asimov 20. Lennon 21. Nin 
Uitkomst: Samen werken Samen leven 

20.0ne man, one .. . (4) 
24 .... Abdolah, auteur van 'Het huis van de moskee' (5) 
25. Manuel da .. . , Jezuït wiens naam verbonden is aan de stichting van 

Säo Paulo (7) 
26. Hofsatiricus (3) 
27. Bewoners van Denemarken, Noorwegen, Zweden; maakten West- en 

Oost-Europa lange tijd onveilig (10) 

Opvolger van Organisatie voor Europese Economische Samenwerking 
(4, afk.) 

4. Een van de beide grote rivieren van het oude land Mesopotamië (6) 
5. Duitse benaming voor inval in de Lage Landen, in WO II (4,4) 
6. Benaming Lagerhuis van het Russisch parlement, vastgelegd in 1906 (5) 
7. 'Over nieuwe dingen', encycliek van Paus Leo XIII (5, 7) 
8. Deelstaat van Maleisië, ooit geregeerd door James Brooke (7) 
10. 'Witheren', genoemd naar hun witte habijt (11) 
12. Kaperstad in de Tachtigjarige Oorlog, o.a. bestreden door Maarten Tromp 

(10) 
16. Staatspresident Oranje Vrijstaat; zei: 'Alles sal regkom als elkeen sy plig 

doen' (5) 
18. Ontdekkingsreiziger uit Lutjegast, in dienst VOC (6) 
21. Titel voor jonge, nog niet tot priester gewijde geestelijken, t. t. v. o.a. de 

regering van de Bourbons (4) 
22. Slaaptoestand, band, en 'eiland' (3, afk.) 
23. Romeins keizer, laatste van het Julisch-Claudische Huis (4) 
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“Eigenbelang van de ABN AMRO-top, 
daar draait het om”, zegt politicoloog 
Daniel Mügge. Hij deed onderzoek naar 
de ontwikkeling van de financiële markt 
in Europa, en wie daar de grootste 
invloed op uitoefent. Het wordt tijd 
dat de discussie over economie en 
financiën weer erkend wordt als een 
politiek thema. 

12
In dit juni-nummer:

De harder- en zeebaarsvisserij van 
Jan en Barbara Geertsema kreeg als 
eerste Nederlands visserijbedrijf een 
duurzaamheidskeurmerk. “Mensen die 
vinden dat hier niet gevist mag worden, 
willen wel graag vis eten. Ze vragen 
zich niet af waar die vis dan wél 
vandaan moet komen.”

16

Genua 2001, na de G8-top. Vreedzame 
demonstranten in slaapzakken en 
journalisten die hun werk doen, worden 
door Italiaanse politieagenten in elkaar 
geslagen. Sommigen raken in coma. De 
media toonden opvallend weinig belang-
stelling voor de schande van Genua.

22

En verder

4    Prikbord  5 Uitgelicht 26 Theo 27 Gespot 31 Cryptogram
Rubrieken

6  Bio-energie: niet zo schoon als het lijkt 
24 Zwart tegen zwart racisme in Zuid-Afrika
28 Fotoreportage: de traditionele meiprocessie in Nunhem
30  LinksVoor: Mo Kazemi, motor in Watergraafsmeer achter de 
  handtekeningenactie ‘Openheid over Irak’.

elma Verhey

Mijn grootvader was 

boer en Fritsje was 

zijn beste melkkoe. 

Als mijn broer en ik ons ontzag voor 

zo’n enorm beest dapper opzij hadden 

gezet, durfden wij Fritsje voorzichtig 

te aaien. Nóg spannender was het jaar-

lijkse uitje naar De Wilde Dieren 

van Artis – dat was nog eens andere 

koek dan die toch wel wat slome koeien 

van mijn grootvader. Maar de olifanten 

van Artis vieren tegenwoordig hun ver-

jaardag (‘Hoera! Yndi is jarig’), giraffen 

blijken heel lieve pappa’s (‘Asili is héél 

trots op zijn nieuwe dochter’) en gorilla 

Binti, ‘een gezellig rond moedertje’, 

houdt zelfs een weblog bij! Baby-

beesten, zoals de Berlijnse 

ijsbeer Knut, doen kassa’s rinkelen en 

geen nood als de lol er over een poosje

af is. Knut staat al op het Europese 

fokprogramma en zal als een ware 

sekstoerist langs dierentuinen worden 

gezeuld om voor vertederend nageslacht 

te zorgen.

Wat een mazzel dat gorilla Bokito 

haar “lieveling is en blijft”, zoals het 

slachtoffer tussen de operaties door liet 

weten. Eigen schuld dikke bult en niks 

discussie over de rol van dierentuinen 

bij de dier/mens-vervaging. Zodat onze 

Hollandse King Kong, aangemoedigd 

door de complete vaderlandse pers, dé 

hit van het seizoen is. Overdreven? 

Kijk bijvoorbeeld op de website van 

Elsevier. Onder het bericht ‘Bokito blijft 

in Blijdorp’ (dierentuinen staan in de 

rij om de kaskraker over te nemen) 

prijkt de reclameboodschap: ‘Diergaarde 

Blijdorp? Aanrader: Geniet met het hele 

Gezin.’ 

Bij de wilde 
beesten af

Op zondagmiddag 1 juli vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de uitreiking plaats van de 
Rooie Reus-prijs van 2007, die dit keer in het teken staat van ‘rauw kapitalisme’. Met behulp van 
de zaal en via internet zal uit de Rooie Reuzen 2007, de Grote Rooie Reus worden gekozen. 
Journalisten Jort Kelder en Gerard Legebeke leiden de debatten en programmaker Prem 

kishun is de presentator. Aanvang 15.00 uur. Gratis kaartjes zijn te bestellen bij de 

auw kapitalisme

2007
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Op zondagmiddag 1 juli vindt in de Rode Hoed in Amsterdam de uitreiking plaats van de 
Rooie Reus-prijs van 2007, die dit keer in het teken staat van ‘rauw kapitalisme’. Met behulp van 
de zaal en via internet zal uit de Rooie Reuzen 2007, de Grote Rooie Reus worden gekozen. 
Journalisten Jort Kelder en Gerard Legebeke leiden de debatten en programmaker Prem 
Radhakishun is de presentator. Aanvang 15.00 uur. Gratis kaartjes zijn te bestellen bij de 
organisator van de manifestatie, Paul Peters (010) 243 55 54 of via ppeters@sp.nl. 
Voor meer informatie: www.rooiereus.nl

Rooie Reuzen tegen Rauw kapitalisme

genomineerd voor de Rooie Reus-prijs
antoinette Hertsenberg en de redactie van TROS Radar: zonder hen 
waren de verkooppraktijken van de aandelen LegioLease nooit 
boven water gekomen en was er nooit een regeling getroffen met 
de tienduizenden slachtoffers.

pieter lakeman, horzel in de pels van Ahold en nog veel meer 
bedrijven die al jarenlang ondervinden dat Lakeman en de Stichting 
Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) dwars door opgepoetste 
jaarcijfers heen prikt.Voor menig onderzoeksjournalist is hij leer-
meester en inspiratiebron geweest.

peter paul de Vries, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, 
die heeft laten zien dat juist aandeelhouders van enorme betekenis 
zijn voor een transparant bedrijfsleven, zonder gesjoemel of exor-
bitante zelfverrijking.

De Rooie Reus-prijs is in 1996 ingesteld door de SP en wordt 
tweejaarlijks uitgereikt. De jury bestond dit keer uit Jort Kelder 
(ex-hoofdredacteur Quote), Gerard Legebeke (eindredacteur 
onderzoeksradioprogramma Argos), Jan Marijnissen (voorzitter SP), 
Prem Radhakishun (programmamaker Premtime) en Elma Verhey 
(hoofdredacteur Tribune). 

2007
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Nieuw op het strand van Scheveningen! Je hoeft geen miljonair te zijn om je er een te voelen, tussen de lege champagneflessen en 
windschermen van het luxe strandpaviljoen Miljonairs. Bij IJmuiden daarentegen vind je nog strandhuisjes van nuchtere eenvoud. 
De familie Kunst komt er al vijfendertig jaar om te genieten van het uitzicht en de rust. “Het is een trend om overal chique complexen 
van te maken,” zegt oma Kunst, “maar ik hoop dat deze plek gewoon zo blijft.”

Foto’S rOeL ViSSer
Strandplezier
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Goed dat Elma Verhey het opneemt voor het eerzame beroep 
van metselaar (Tribune april). Maar is dat niet te laat? In de 
Amsterdamse wijk IJburg worden 40.000 woningen opgetrokken 
uit beton en vervolgens van bakstenen behang voorzien. Dat 
behang wordt niet gemetseld, maar gelijmd. De kwaliteit van die 
woningen is ook voor het overige om te huilen en het warme 
water komt via een buis uit Amsterdam-West. Koken moet elek-
trisch, want gasleidingen zijn er niet. Arme gasfitters, die ook al 
zo’n eerzaam beroep hadden... 

Maarten Legene, Amsterdam

De Tribune van april maakt wel melding van de belspelletjes,
maar kijk eens hoeveel instellingen en bedrijven mensen op kos-
ten jagen met dure 0900-nummers! Als protest daartegen is een 
website opgezet met de gewone, goedkope nummers 
(www.vraagalex.nl). Zou het niet fantastisch zijn als iedereen 
voortaan die nummers ging gebruiken? 

Ron Dingemans, ‘s-Hertogenbosch

Bedankt voor het artikel over Sunny Bergman (Tribune mei). 
Betekent dit nou ook dat Jan Marijnissen voortaan geen in-
terviews meer geeft aan Penthouse? Of blijven mannen die op 
blote plaatjes kicken een belangrijkere doelgroep dan uitgebuite 
vrouwen?

Ien Smits, Tilburg

PRIKBORD

Interessante foto’s over de open grenzen (Tribune mei). Maar 
moeten zij nu ook een cursus Nederlands volgen, of moeten 
werkgevers alle veiligheidsvoorschriften voortaan in het Pools 
ophangen? En krijgen ze voorrang op de huizenmarkt of 
komen er ‘woonwagenkampen’ bij, zoals ik in dezelfde Tribune 
las? Hoe zit het trouwens met de uitzendbureaus (zakkenvul-
lers), die nu al roepen dat zij nergens voor verantwoordelijk 
zijn?

H. Andringa

In het artikel over probleem-/prachtwijken (Tribune mei) 
verwoordt Remi Poppe mijn frustraties als ‘stadsvernieu-
wingsurgent’, sinds 1991 geherhuisvest op een etage met 
uitzicht op het IJ. Hoe lang nog? Het tijdschrift voor Amster-
dams woonbeleid Nul 20 meldt: ‘Uitzicht over IJ heeft hoge 
prijs’. Zicht op langsvarende cruiseschepen kost al gauw meer 
dan 200.000 euro extra, zo blijkt uit de verkoopprijzen van 
de eerste koopappartementen hier even verderop. Ik houd de 
luxaflex van mijn huurwoning maar naar beneden - in de hoop 
niet al te onbescheiden over te komen bij de autoriteiten.

Jaap van Veen, Amsterdam

Met verbazing las ik Heibel in de tent in de Tribune
van mei. Het artikel wekt de indruk dat gepoogd wordt begrip 
te kweken voor voorstanders van wilde dieren in het circus.
Zelfs de leeuw wordt als getuige opgevoerd dat het allemaal 
wel meevalt. ‘Geeuwend dommelt hij in slaap. Hij is tenslotte 
wel wat gewend.’ Wat kan het beest anders op die paar vier-
kante meter die hem worden gegund, zou ik zeggen.

Ad Schiedon fractievoorzitter SP-Utrechtse Heuvelrug

Waarom doet de SP geen overnamebod op de PvdA? Past mooi 
in het huidige tijdsgewricht. In datzelfde kader wil ik mijn 
stem terug, wegens niet nagekomen beloften.

Harry Knuth, Kerkrade

Sinds omroepen allemaal televisieprogramma’s maken over 
opvoedingsproblemen, maak ik mij ernstig zorgen over de 
privacy van kinderen. Ze worden tijdens hun meest weerbarsti-
ge momenten gefilmd. De kans is groot dat deze kinderen hun 
hele leven met die denigrerende beelden moeten leven. 
Ze belanden in het omroeparchief, op videobanden en mogelijk 
zelfs op internet. Denk u eens in dat u ooit zo’n ‘onopgevoed’ 
of ‘onopvoedbaar’ kind was en dat uw kinderen dergelijke beel-
den onder ogen krijgen. De meest kwetsbare uitingen worden 
uitgebuit om televisiekijkers te trekken. 
Ik beschouw dit als je reinste kindermisbruik.

Joop Romijn

NS pest blinden uit de trein

Volgens de NS kunnen reizigers van ‘Turkse, Antilliaanse 

of Marokkaanse afkomst’ op nogal wat stations niet langer 

rekenen op loketten. En o wee als ze geen kaartje hebben, 

waarschuwen de spoorwegen, dan worden ze met een boete 

bestraft. Vervang hen door een andere minderheid en begrijp 

waar ik als visueel gehandicapte al twintig jaar mee te ma-

ken heb. Altijd kon ik zelf bepalen waar ik ga of sta, zonder 

al te veel hulp - totdat de NS ging bezuinigen. Stationsloket-

ten werden gesloten, in plaats daarvan kwam een automaat. 

Een machine die ik niet kan bedienen, omdat de NS het 

niet nodig vindt om die aan te passen voor visueel gehan-

dicapten. De enige plek waar je een kaartje kunt krijgen, 

een postagentschap, ligt ongeveer twee kilometer verderop. 

Geen punt, meldt de NS. U bent blind, dus u valt onder de 

coulanceregeling: u krijgt een kaartje van de conducteur en 

de rekening wordt opgestuurd. Maar ik moet de conducteur 

nog tegenkomen die van deze uitzonderingsmaatregel op de 

hoogte is. Oeverloze, achterdochtige discussies zijn mijn deel.

Johan Nijzink, Nijverdal
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Bio-energie: niet zo schoon als het lijkt

Meer bio-energie voor transport en energieproductie, dat is de oplossing die overheden propageren om 

economische consequenties die deze ‘schone’ brandstof in ontwikkelingslanden veroorzaakt, worden 

van de Europese Unie, erop gericht is het 
aandeel bio-energie in de totale ener-
gieproductie de komende jaren flink op 
te krikken. Als het aan de EU ligt, bevat 
benzine en diesel in 2010 minimaal 5,75 
procent biobrandstof. Maar de grond om 
de nodige koolzaad te verbouwen, is er 
helemaal niet.  Martijn Katan, hoogle-
raar Voedingsleer aan de Vrije Univer-
siteit, schat dat “zo’n tweederde van de 
Nederlandse cultuurgrond nodig is om de 

Daarom wil de EU, net als de VS, uit-
wijken naar landen als Kameroen en 
Indonesië. Honderden milieu- en maat-
schappelijke organisaties hebben daar 

onlangs tegen geprotesteerd. Almuth 
Ernsting van Biofuelwatch: “De EU zegt 
‘ja’ tegen verplichte percentages voor bio-
brandstoffen en geeft zo groen licht aan 
het vervangen van miljoenen hectaren 
regenwoud, graslanden en traditionele 
landbouwgronden in Latijns-Amerika, 
Azië en Afrika door monoculturen voor 
biobrandstof. Een ramp voor bossen, 
lokale gemeenschappen en hun voedsel-
voorziening. De uitstoot van broeikasgas-
sen als gevolg van ontbossing en inten-
sieve landbouw zal bovendien elke winst 
door verminderd gebruik van fossiele 
brandstoffen overtreffen. In plaats van 
wereldwijde opwarming te vertragen zul-
len deze biobrandstofdoelen het proces 
alleen maar versnellen.” 
“Europa noemt de palmolie die voor 
elektriciteitsproductie wordt gebruikt 
wel CO2-neutraal,” zegt Ernsting, “maar 
slechts omdat de uitstoot buiten Euro-
pese grenzen plaatsvindt.” Toename van 
de productie van palmolie in bijvoorbeeld 
Indonesië leidt, vanwege de branden die 
met de landopschoning voor de plantages 
gepaard gaan, tot een enorme stijging 
van de CO2-uitstoot. Het ergst was de 
situatie in 1997/1998, toen de branden 
zorgden voor eenderde van de wereld-
wijde uitstoot van CO2, en volgens NASA 
was 2006 het op een na ergste jaar. De 
Indonesische regering is nu van plan om 
nog eens 20 miljoen hectare veenland om 
te zetten in palmolieplantages. “Dit bete-
kent waarschijnlijk zo’n beetje het einde 
van de regenwouden en veengronden in 
Zuidoost-Azië”, stelt Ernsting. 

Van steeds meer kanten wordt erop 
gewezen dat bio-energie niet het ei van 
Columbus is. Zelfs het Internationaal 
Energie Agentschap wees er in februari 
op dat er regenwouden voor dreigen te 
worden gekapt, en dat er in 2030 drie 
keer zoveel landbouwgrond nodig is voor 
de geplande toepassingen van bio-energie 
–  zodat er een steeds grotere concur-
rentie met de productie van voedsel 
plaats zal vinden. Wat de toepassing van 
bio-energie voor de voedselproductie kan 
betekenen, bleek onlangs in Mexico. Maïs 
voor de productie van ‘bio-benzine’ levert 
meer op dan maïs als ingrediënt voor 
volksvoedsel nummer één de tortilla’s, 
waardoor die onbetaalbaar dreigden te 

worden. Om een volksopstand te voor-
komen, stelde president Calderón een 
maximumprijs voor maïs in.
Kees Daey Ouwens, hoogleraar Ontwerpen 
van Duurzame Energiesystemen, stelt 
weliswaar dat er veel halfdroge gebie-
den zijn waar speciale energiegewassen 
zoals jatropha kunnen worden geteeld, 
of dat de opbrengst van gewassen zeker 
acht keer omhoog kan – maar lang niet 
iedereen gelooft daarin. Zo zou er volgens 
berekeningen van de olie-industrie hoe 
dan ook onvoldoende grond beschikbaar 
zijn voor de bio-energiedoelen van de EU.

Vooral de auto-industrie pleit voor 
bio-energie

Alarmerender is wellicht het onderzoek 
dat het wetenschappelijk tijdschrift 
Nature publiceerde (januari 2006). Bomen 
en planten stoten methaan uit (CH4), een 
veel sterker broeikasgas dan het bekende 
koolstofdioxide (CO2). Zodat de (massale) 
verbranding van biomassa wel eens veel 
milieu-onvriendelijker zou kunnen zijn 
dan tot nu toe werd verondersteld. 
EU-politici erkennen dit inmiddels wel, 
maar officieel blijft bio-energie ‘milieu-
vriendelijker’ dan de fossiele brandstof-
fen. Ook daarom is het rapport dat 
CEO begin juni uitbracht buitengewoon 
interessant. Corporate Europe Observatory 
is een onderzoeks- en actieorganisatie, 
die de economische en politieke macht 
van het bedrijfsleven in kaart brengt. 
Vooral de auto-industrie blijkt een warm  
pleitbezorger geweest te zijn van de 
‘bio-norm’ in Brussel. Wegtransport is 
goed voor 30 procent van het Europese 
energieverbruik, en de groei daarvan 
wordt gezien als de belangrijkste oorzaak 
voor het feit dat de EU de Kyoto-doel-
stellingen niet haalt: 90 procent van de 
toename van de uitstoot van CO2 tussen 
1990 en 2010 komt op conto van het 
toegenomen transport. Om te voorkomen 
dat er drastische maatregelen worden 
genomen, is vooral de auto-industrie een 
warm pleitbezorger geworden van meer 
bio-energie.

SP-Tweede Kamerlid Krista van Velzen 
heeft zich jaren ingezet voor de ‘duur-
zaamheid’ van palmolie, die onder meer 
wordt gebruikt in energiecentrales. In 

december vorig jaar kreeg Van Velzen een 
Kamermeerderheid achter haar pleidooi 
om de Nederlandse overheid (als groot-
ste afnemer), een schadevergoeding te 
laten betalen voor de enorme aangerichte 
milieuschade op Borneo. Een commis-
sie onder leiding van Jacqueline Cramer 
bracht in april een rapport uit, waarin 
wordt gewezen op de gevolgen van onder 
meer palmolieproductie voor het milieu 
en lokale gemeenschappen. De com-
missie adviseert om ‘bredere criteria’ 
te hanteren voor duurzaamheid dan 
alleen de uitstoot van CO2. De inmid-
dels tot minister van VROM benoemde 
Cramer zegde toe de uitkomsten van haar 
– eigen – rapport “mee te nemen in het 
beleid”. SP-Tweede Kamerld Paulus Jan-
sen is daar “natuurlijk blij mee”, maar hij 
heeft zijn twijfels. Als voorbeeld noemt 
hij de situatie rond tropisch hardhout, 
waar jaren over is gesteggeld en waar-
voor inmiddels zogenaamde criteria  zijn 
opgesteld. “Iedereen weet dat ze met 
voeten worden getreden. Je zet er een 
‘duurzaamheidsstempel’ op, het brengt 
nog meer geld op ook, en klaar is Kees.”
De SP, vertelt hij, is niet tegen ‘agro-
producten’ als bijdrage voor de oplossing 
van het energie- versus het milieu-
vraagstuk. “Maar als dat desastreuze 
effecten heeft in ontwikkelingslanden, 
dan moeten we het niet doen.” Waarom 
bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van 
restproducten uit onze eigen landbouw, 
zoals 500.000 ton(!) vet dat sinds de 
BSE-crisis niet meer aan het vee mag 
worden gevoerd. “Er zijn nog zo veel 
creatieve oplossingen in ons eigen land! 
Daarvan kunnen we bovendien veel 
beter controleren wat de werkelijke 
gevolgen zijn.” l

Op 29 juni organiseert de Tweede 
Kamer in samenwerking met CeO en Global 
Forest Coalition de discussiebijeenkomst 
biobrandstoffenbeleid en het Zuiden, 
over de vraag of de extra productie van 
palmolie, suikerriet en soja niet juist leidt 
tot verergering van (milieu)problemen. 
Deskundigen uit de hele wereld zullen 
hun visie geven. De bijeenkomst is open 
voor publiek (legitimatie verplicht).
Aanvang 09.00 uur tot 12.30, Plein 2 
Den Haag.
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Om klimaatverandering tegen te gaan 
wordt vaak geopperd dat er meer bomen 
geplant moeten worden: die nemen CO2

op. Tegelijkertijd worden er juist bomen 
gekapt om aan de vraag naar biobrand-
stoffen te voldoen. Zo staat in het maart-
nummer van het blad Change Magazine, 
uitgegeven door de ministeries van 
Landbouw en Buitenlandse Zaken: ‘Om in 
te spelen op de toenemende vraag naar 
biobrandstoffen, wil Kameroen de produc-
tie van palmolie spectaculair verhogen. 
Tussen 2001 en 2006 werd 30.000 hectare 
bos gerooid voor palmbomen – mede 
gefinancierd door de Wereldbank om de 
landbouw te moderniseren. Kameroen wil 

Bio-energie: niet zo schoon als het lijkt

Meer bio-energie voor transport en energieproductie, dat is de oplossing die overheden propageren om 
de uitstoot van broeikasgassen in hun eigen land tegen te gaan. De milieugevolgen en sociale en 
economische consequenties die deze ‘schone’ brandstof in ontwikkelingslanden veroorzaakt, worden 
gemakshalve niet meegerekend.

TEksT Herman DamvelD en elma verHeY  FoTo jan lankvelD / HollanDse HoogTe

er in 2010 50.000 hectare bij hebben. De 
uitdijende plantages leiden tot conflicten 
met de oorspronkelijke bezitters van het 
land. Naast houtkap voor brandstof is de 
aanleg van de plantages de voornaamste 
oorzaak van ontbossing in Kameroen. 
De monocultuur zorgt voor een drasti-
sche wijziging in het ecosysteem, voor 
gedwongen verhuizing van bevolkings-
groepen en de teloorgang van eeuwen-
oude tradities.’

Kortom: ook bij de Nederlandse overheid 
zijn de nadelige gevolgen van steeds 
meer bio-energie bekend. Neemt niet weg 
dat het Nederlandse beleid, evenals dat 

van de Europese Unie, erop gericht is het 
aandeel bio-energie in de totale ener-
gieproductie de komende jaren flink op 
te krikken. Als het aan de EU ligt, bevat 
benzine en diesel in 2010 minimaal 5,75 
procent biobrandstof. Maar de grond om 
de nodige koolzaad te verbouwen, is er 
helemaal niet.  Martijn Katan, hoogle-
raar Voedingsleer aan de Vrije Univer-
siteit, schat dat “zo’n tweederde van de 
Nederlandse cultuurgrond nodig is om de 
EU-doelstelling te halen.” 
Daarom wil de EU, net als de VS, uit-
wijken naar landen als Kameroen en 
Indonesië. Honderden milieu- en maat-
schappelijke organisaties hebben daar 

onlangs tegen geprotesteerd. Almuth 
Ernsting van Biofuelwatch: “De EU zegt 
‘ja’ tegen verplichte percentages voor bio
brandstoffen en geeft zo groen licht aan 
het vervangen van miljoenen hectaren 
regenwoud, graslanden en traditionele 
landbouwgronden in Latijns-Amerika, 
Azië en Afrika door monoculturen voor 
biobrandstof. Een ramp voor bossen, 
lokale gemeenschappen en hun voedsel
voorziening. De uitstoot van broeikasgas
sen als gevolg van ontbossing en inten
sieve landbouw zal bovendien elke winst 
door verminderd gebruik van fossiele 
brandstoffen overtreffen. In plaats van 
wereldwijde opwarming te vertragen zul
len deze biobrandstofdoelen het proces 
alleen maar versnellen.” 
“Europa noemt de palmolie die voor 
elektriciteitsproductie wordt gebruikt 
wel CO
slechts omdat de uitstoot buiten Euro
pese grenzen plaatsvindt.” Toename van 
de productie van palmolie in bijvoorbeeld 
Indonesië leidt, vanwege de branden die 
met de landopschoning voor de plantages 
gepaard gaan, tot een enorme stijging 
van de CO
situatie in 1997/1998, toen de branden 
zorgden voor eenderde van de wereld
wijde uitstoot van CO
was 2006 het op een na ergste jaar. De 
Indonesische regering is nu van plan om 
nog eens 20 miljoen hectare veenland om 
te zetten in palmolieplantages. “Dit bete
kent waarschijnlijk zo’n beetje het einde 
van de regenwouden en veengronden in 
Zuidoost-Azië”, stelt Ernsting. 

Van steeds meer kanten wordt erop 
gewezen dat bio-energie niet het ei van 
Columbus is. Zelfs het Internationaal 
Energie Agentschap wees er in februari 
op dat er regenwouden voor dreigen te 
worden gekapt, en dat er in 2030 drie 
keer zoveel landbouwgrond nodig is voor 
de geplande toepassingen van bio-energie 
–  zodat er een steeds grotere concur
rentie met de productie van voedsel 
plaats zal vinden. Wat de toepassing van 
bio-energie voor de voedselproductie kan 
betekenen, bleek onlangs in Mexico. Maïs 
voor de productie van ‘bio-benzine’ levert 
meer op dan maïs als ingrediënt voor 
volksvoedsel nummer één de tortilla’s, 
waardoor die onbetaalbaar dreigden te 

In 2010 moet benzine en diesel 5,75 procent biobrandstof bevatten. Tweederde van de landbouwgrond in Nederland zou met koolzaad 
moeten worden beplant om de norm te halen
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Doorbraak: marktdwang 

het regionale streekvervoer, de 
zakelijke postmarkt en de 
telecom als sectoren waar 
marktwerking in elk geval al 
succesvol was. Opvallend is dat 
uitgerekend de minister van 
economische Zaken het debat 
met de Kamer voerde, en niet 
de minister-president. “Markt-
werking in de publieke secto-
ren wordt ingevoerd op álle 
terreinen van de samenleving, 
maar blijkbaar is het voor het 
kabinet enkel een economische 
zaak”, merkte SP-Kamerlid 
Agnes Kant op. Feit blijft, dat 
de marktwerking nu in elk 
geval bespreekbaar is geworden 
in Den Haag. en dat is wel 
eens anders geweest.  

Hummer contra Volvo
Slecht nieuws voor GroenLinks: 
de Hummer krijgt meer 
vermogen! Trok deze partij nog 
niet zo heel lang geleden fel 
van leer tegen de ‘aso-bakken’ 
(officieel heten ze SuV’s),
onlangs werd bekend dat 
uitgerekend de Hummer als 
grootste, zwaarste en meest 
dorstige terreinwagen met een 
turbo uitgerust wordt. Het 
probleem was namelijk, dat de 
oude Hummer er tien seconden 
over deed om de 100 kilometer 
per uur te bereiken. Veel te 
langzaam natuurlijk. Het 
vermogen van de nieuwe 
Hummer H3 komt mét turbo op 
zo’n 300 pk; toevallig evenveel 
als de nieuwe Volvo FM�-300.
Alleen is die laatste een 
vrachtwagen.   

Duiven schieten
Het Historisch Documentatie-
centrum voor het nederlands 
Protestantisme aan de Vrije 
universiteit hield eind april 
een congres met als thema: 
Strijd om de ziel, over het 
christendom en het commu-
nisme in de twintigste eeuw. 
Dr. Gerrit Voerman ging in op 
de SP en het christendom. Hij 

is er ten stelligste van over-
tuigd dat de partij “zich 
realiseerde dat haar traditio-
nele marxistische interpretatie 
van het socialisme de verdere 
electorale groei van de partij 
wel eens zou kunnen belemme-
ren”. en dus werd er de 
afgelopen verkiezingen flink 
onder “de duiven van het CDA 
geschoten’”. bewijs? “een
welwillend interview met 
bisschop De Jong van roer-
mond, samen met partijleider 
Marijnissen, in De Tribune van 
januari 2006, en het optreden 
van een gospelkoortje tijdens 
het verkiezingscongres van de 
SP in datzelfde jaar.”

Verbod clusterbom dichterbij
Voordat ze de grond raken, 
veranderen ze in talloze kleine 
bommetjes die over een grote 
terreinoppervlakte tot ontplof-
fing komen: clusterbommen. 
Vernietigend genoeg, zou je 
zeggen, maar het venijn van 
dit wapen zit ‘m vooral in de 
‘kleine broertjes’ die niét 
ontploffen. Die blijven als een 
soort landmijnen liggen. 
Volgens recent onderzoek van 
Handicap international zijn 
door het gebruik van deze 
submunitie (360 miljoen stuks 
wereldwijd) al meer dan 
100.000 burgerslachtoffers 
gevallen. De noorse minister 
Store van buitenlandse Zaken 
nam het initiatief om tot een 
internationaal verbod te komen 
op deze wapens en inmiddels 
hebben 46 landen zich aange-
sloten. Tot nu toe echter wees 
nederland ieder voorstel tot 
een stop op het gebruik van 
eigen clustermunitie van de 
hand. SP-Kamerlid Krista van 
Velzen bezocht eind mei in 
Peru een driedaagse conferen-
tie die een internationaal 
verbod op clusterbommen dich-
terbij beoogde te brengen. 
Volgens Van Velzen, die al 
jaren voor een verbod pleit, 

afschuimde om gemeenten, 
vakbonden, consumenten- en 
milieuorganisaties ervan te 
overtuigen dat het voorstel 

uropese Commissie 
desastreuze gevolgen zou 
krijgen. “Dat leidde ertoe dat 

russel mij steeds 
meer ging steunen en dat 
ook een deel van eurokritisch 
rechts aan de marktdwang 

n april 
nog onderhandelde de SP’er 

uropees 
Parlement en de vakministers 

-staten op één 
lijn te krijgen. Wat uiteinde-

ederland 
eu niet 

langer in de weg staat als 
steden en agglomeraties hun 
openbaar vervoer duurzaam 
door hun gemeentebedrijven 
willen laten uitvoeren. Dit 
wordt nu alleen nog belet 
door de Wet Personenvervoer 
2000, die vooruitliep op de 
verwachte uitkomst van de 

-wetgeving. De nieuwe 
-verordening maakt het 

ederland mogelijk deze 
eigen wet te wijzigen. 

oemer 
heeft inmiddels een voorstel 
klaarliggen om die wijziging 

immers al jaren om een brede 
maatschappelijke discussie 
over dit thema. Maar of de 
regering nu ook écht ervan 
doordrongen is dat marktwer-
king in de publieke sector de 
verkeerde weg is, is nog maar 
de vraag. Want voor een 
voorlopige ‘time-out’ voor 
nieuwe privatiseringsvoorstel-
len voelde Van der Hoeven 

ovendien noemde ze 

Verstoorde dromen

Profvoetbalclubs zijn nogal eens optimistisch als het 
om hun verwachte (internationale) doorbraak gaat. Als 
bijvoorbeeld europees voetbal wordt gehaald, is men snel 
geneigd ‘groot’ te gaan denken en daarbij hoort natuurlijk 
een nieuw en groter stadion. Maar niet zelden worden 
de dromen ruw verstoord door de werkelijkheid. Wat te 
denken van ADO Den Haag, dat een gloednieuw stadion 
kreeg en prompt degradeerde uit de eredivisie? Of Vitesse 
(Arnhem), dat zijn ambities met het hypermoderne Gelre-
dome onderstreepte, maar nog steeds wacht op de echte 
doorbraak? Ook VVV Venlo, zojuist gepromoveerd naar de 
eredivisie, wil een nieuw stadion. Het Venlose stadion 
De Koel heeft namelijk een capaciteit van slechts 6.000 
zitplaatsen. Maar voorlopig overweegt deze club voor 
grote wedstrijden, tegen bijvoorbeeld PSV of Ajax, uit te 
wijken naar de grote stadions van borussia Mönchenglad-
bach of MSV Duisburg, niet ver over de Duitse grens. een
creatief en realistisch idee, want wie garandeert dat de 
club komend seizoen niet meteen weer degradeert? en dat 
de belastingbetalende Venlonaar dan niet moet bijsprin-
gen om de miljoenen voor een veel te duur stadion op 
te hoesten, zoals dat in Den Haag en Arnhem gebeurde? 
Overigens: het genoemde borussia Mönchengladbach 
degradeerde onlangs uit de bundesliga. Het borussiapark-
stadion, plaats biedend aan 53.000 toeschouwers en één 
van de mooiste arena’s van Duitsland, werd amper drie jaar 
geleden opgeleverd. 

Het stadion van Borussia Mönchengladbach, binnenkort ook 
wedstrijden van VVV Venlo…?
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Steun voor koempels
in een authentieke mijnwerker-
soutfit, compleet met helm, 
sprak Wiel niks op 29 mei in 
Maastricht de Provinciale 
Staten van Limburg toe. Op die 
manier vestigde de woordvoer-
der van het Actiecomité 
Mijnwerkerspensioenen 
opnieuw de aandacht op de 
affaire rondom pensioenbedrijf 
AZL, dat voor 65 miljoen euro 
wordt verkocht aan inG. Dat 
geld zou gestoken worden in 
een leerstoel aan de universi-
teit Maastricht. Dit tot grote 
woede van het Actiecomité, 
dat vindt dat een deel van het 
geld rechtstreeks naar de oud-
mijnwerkers moet gaan (AZL-
poen is koempelpensioen, 
Tribune april). 
Het opzienbarende optreden 
van Wiel niks had succes, later 
die dag namen de Limburgse 
Staten unaniem een motie aan 
die de eis van het Actiecomité 
ondersteunde. Ook moeten 
initiatieven die het mijnverle-
den levend houden financieel 
gesteund worden en moet geld 
worden besteed aan de 
versterking van de werkgele-
genheid in de mijnstreek. Het 
provinciebestuur kreeg expli-
ciet de opdracht mee om 
overleg tot stand te brengen 
tussen de beheersstichting van 
de AZL-miljoenen en de 
koempels. Tot dan toe had die 
stichting namelijk iedere 
dialoog met de oud-mijnwer-
kers geweigerd.    

Bloemetje
Plus Magazine heeft een 
enquête onder gepensioneerde 
werknemers gehouden. Opmer-
kelijk is het verschil in 
afscheid tussen mannen en 
vrouwen. Mannen kunnen bij 
hun pensioen meestal rekenen 
op een cadeau en een af-
scheidsborrel, maar voor 
vrouwen kan er nauwelijks een 
bloemetje vanaf. Ook interes-

Doorbraak: marktdwang 
OV van de baan

bijna zeven jaar heeft 
het gevecht van SP-euro-
parlementslid erik Meijer 
geduurd, maar het resultaat 
is er een om u tegen te 
zeggen: gemeentelijke en 
provinciale bedrijven in het 
openbaar vervoer mogen 
gewoon blijven bestaan. 
Dankzij Meijer bepaalde 
het europees Parlement dat 
steden en provincies hun 
openbaar vervoer niet uit 
hoeven te besteden aan 
ondernemingen. Kortom: de 
marktdwang is eraf; de ‘het 
moet van europa’-vlieger 

gaat niet meer op.
erik Meijer werd in 2000 aan-
gesteld als rapporteur voor 
het voorstel van de europese 
Commissie om alle openbaar 
vervoer verplicht in handen 
te geven van particuliere 
bedrijven. “Vanaf het begin 
heb ik me voorgenomen 
een weg te vinden om dat 
plan te stoppen. Maar dat 
lukt je alleen als je in heel 
europa alle tegenkrachten 
daartegen kunt mobilise-
ren. Dat heeft uiteindelijk 
resultaat gehad”, aldus 
Meijer, die vervolgens europa 

afschuimde om gemeenten, 
vakbonden, consumenten- en 
milieuorganisaties ervan te 
overtuigen dat het voorstel 
van de europese Commissie 
desastreuze gevolgen zou 
krijgen. “Dat leidde ertoe dat 
links in brussel mij steeds 
meer ging steunen en dat 
ook een deel van eurokritisch 
rechts aan de marktdwang 
begon te twijfelen.” in april 
nog onderhandelde de SP’er 
wekenlang om het europees 
Parlement en de vakministers 
van de 27 eu-staten op één 
lijn te krijgen. Wat uiteinde-
lijk dus lukte. Voor nederland 
betekent dat, dat de eu niet 
langer in de weg staat als 
steden en agglomeraties hun 
openbaar vervoer duurzaam 
door hun gemeentebedrijven 
willen laten uitvoeren. Dit 
wordt nu alleen nog belet 
door de Wet Personenvervoer 
2000, die vooruitliep op de 
verwachte uitkomst van de 
eu-wetgeving. De nieuwe 
eu-verordening maakt het 
nederland mogelijk deze 
eigen wet te wijzigen. 
SP-Kamerlid emile roemer 
heeft inmiddels een voorstel 
klaarliggen om die wijziging 
af te dwingen.

sant: kinderen van gepensio-
neerden kunnen niet meer 
automatisch rekenen op oma 
en opa als makkelijke en 
goedkope oppas. Zestig procent 
geeft aan niet, of alleen in 
noodsituaties op de kleinkinde-
ren te willen passen.

Marktwerking onder de loep
Minister Van der Hoeven van 
economische Zaken gaat de 

effecten van marktwerking in 
de publieke sector onder de 
loep nemen. Deze toezegging 
deed zij tijdens een door de SP 
aangevraagd debat over de 
privatiseringen. Het onderzoek, 
dat eind dit jaar afgerond zal 
worden, zal zich richten op 
effecten voor zowel de burgers 
als de werknemers in de 
publieke sector. Dat klinkt 
veelbelovend: de SP roept 

immers al jaren om een brede 
maatschappelijke discussie 
over dit thema. Maar of de 
regering nu ook écht ervan 
doordrongen is dat marktwer-
king in de publieke sector de 
verkeerde weg is, is nog maar 
de vraag. Want voor een 
voorlopige ‘time-out’ voor 
nieuwe privatiseringsvoorstel-
len voelde Van der Hoeven 
niets. bovendien noemde ze 

Verstoorde dromen

Profvoetbalclubs zijn nogal eens optimistisch als het 
om hun verwachte (internationale) doorbraak gaat. Als 
bijvoorbeeld
geneigd ‘groot’ te gaan denken en daarbij hoort natuurlijk 
een nieuw en groter stadion. Maar niet zelden worden 
de dromen ruw verstoord door de werkelijkheid. Wat te 
denken van ADO Den Haag, dat een gloednieuw stadion 
kreeg en prompt degradeerde uit de eredivisie? Of Vitesse 
(Arnhem), dat zijn ambities met het hypermoderne Gelre
dome onderstreepte, maar nog steeds wacht op de echte 
doorbraak? Ook VVV Venlo, zojuist gepromoveerd naar de 
eredivisie, wil een nieuw stadion. Het Venlose stadion 
De Koel heeft namelijk een capaciteit van slechts 6.000 
zitplaatsen. Maar voorlopig overweegt deze club voor 
grote wedstrijden, tegen bijvoorbeeld PSV of Ajax, uit te 
wijken naar de grote stadions van 
bach of MSV Duisburg, niet ver over de Duitse grens. 
creatief en realistisch idee, want wie garandeert dat de 
club komend seizoen niet meteen weer degradeert? 
de belastingbetalende Venlonaar dan niet moet bijsprin
gen om de miljoenen voor een veel te duur stadion op 
te hoesten, zoals dat in Den Haag en Arnhem gebeurde? 
Overigens: het genoemde 
degradeerde onlangs uit de 
stadion, plaats biedend aan 53.000 toeschouwers en één 
van de mooiste arena’s van Duitsland, werd amper drie jaar 
geleden opgeleverd. 

Het stadion van Borussia Mönchengladbach, binnenkort ook 
wedstrijden van VVV Venlo…?

Erik Meijer FOTO SUZANNE VAN DE KERK
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vijf starters niet aan een 
hypotheek ‘helpen’, omdat er 
niet voldoende inkomen 
tegenover staat. Ze willen dat 
de maximale lening van 4,5 
keer het bruto jaarinkomen(!) 

natio-
udget-

ibud) lijkt dat - 
ook in het licht van de steeds 
groter wordende schuldenpro-
blematiek - een zeer slecht 
idee. “Zoek liever een goedko-
per huis”, adviseert Marcel 

ibud. Het 
probleem zou ‘m er namelijk 
vooral in zitten dat starters 
soms wel héle hoge eisen 

Steeds meer pensioenfondsen 
laten hun vermogensbeheer 
doen in Londen, tot verdriet 
van Agnes Jongerius, voorzitter 

k vind het 
navrant dat we een heel grote 
spaarder zijn op mondiaal 
niveau, maar tegelijkertijd 
goedbetaalde werkgelegenheid 
- nodig om al deze spaarcenten 
duurzaam en goed renderend te 
beleggen - aan onze neus 
voorbij laten gaan,” zei ze in 

C. Maar wie zaten er ook 
al weer in de besturen van de 

Vijfentwintig jaar dodencel

SP-Kamerlid Krista van Velzen heeft minister van buiten-
landse Zaken Verhagen opgeroepen om met andere europese 
landen te protesteren “tegen de doodstraf in het algemeen 
en in de zaak van Mumia Abu-Jamal in het bijzonder”. De 
Amerikaanse journalist Mumia Abu-Jamal zit al vijfentwintig 
jaar gevangen, in afwachting van zijn executie. Hij wordt er-
van beschuldigd een politieagent te hebben neergeschoten. 
Zowel de bewijsvoering als het verloop van de rechtszaak 
rammelen echter aan alle kanten, wat tot protesten heeft 
geleid van onder meer Amnesty international. Op 17 mei is 
zijn rechtszaak de (waarschijnlijk) laatste fase ingegaan, 
waarin de staat opnieuw de doodstraf eist. Verhagen heeft 
Van Velzen toegezegd in actie te komen als er een executie-
datum bekend wordt gemaakt.

NIEUWS

Mumia Abu-Jamal

pensioenfondsen? Juist ja: de 
vakbonden. 

Buitenspel
nrC Handelsblad wijdde op 9 
mei een hoofdcommentaar aan 
het feit dat de SP in geen 
enkel provinciaal bestuur 
vertegenwoordigd is, met als 
‘relativering’ dat ‘ruim 85 
procent van de nederlanders 
besloot in maart níet op de SP 
te stemmen. Van een massale 
roep om SP-bestuurders is geen 
sprake.’ bovendien begreep de 
kwaliteitskrant heel wel dat 
‘partijen die de afgelopen jaren 
naar eigen gevoel constructief 
hebben samengewerkt, niet de 
neiging zullen hebben plaats 
te maken voor nieuwkomers’. 
Met uitzondering dan toch voor 
‘nieuwkomer’ Cu, die niet 
eerder een gedeputeerde 
leverde en sinds de verkiezing 
van 7 maart in maar liefst zes 
van de twaalf provincies 
vertegenwoordigd is (Gronin-
gen, Drenthe, Friesland, Gelder-
land, Zeeland en Zuid-Holland). 
en dat - om met de nrC te 
spreken, terwijl zo’n 94 procent 
van de Nederlanders níet heeft 
gestemd op de orthodox 
christenen. Van een massale 
roep om CU-bestuurders is geen 
sprake. “ik ben er zelf verbaasd 

over, dat anderen het zo met 
ons zien zitten”, reageerde 
Cu-partijvoorzitter Peter 
blokhuis verheugd nadat ook 
Friesland ‘binnen’ was.

Gastarbeidersgetto
Dat geld de achtergrond is van 
het verplichte woonkamp voor 
Poolse werknemers in Arcen 
(Tribune mei) kon iedereen op 
zijn vingers natellen. Maar 
waar dat geld precies mee 
wordt verdiend, bleek uit de 
bezwarenprocedure bij de 
rechter. Meer dan de helft van 
de mensen werkt in Duitsland. 
Dan zet je die containers daar 
neer, zou een gewoon mens 
denken. nee, want in Duitsland 
mogen er maximaal twee 
volwassenen in dergelijk 
containers wonen, waarvoor ze 
dan ook nog eerst aangepast 
moeten worden. Terwijl dat er 
nu maar liefst zes worden, 
omdat de Polen tot toeristen 
zijn bestempeld. Het levert de 
gemeente Arcen een extra 
voordeel op: toeristenbelas-
ting! Wrang is ook dat de 
overbodig geworden containers 
afkomstig zijn van het COA, dat 
er asielzoekers in heeft 
gehuisvest. Toen was de 
richtlijn maximaal vier mensen 
per container. “Gastvrijheid 

heeft tenslotte grenzen”, zegt 
rené Kauffman cynisch. 
Kauffman, bestuurslid van de 
SP Venlo, wilde op vrijdag 
1 juni een kijkje nemen, samen 
met SP-Kamerlid Paul ulenbelt
en SP-Statenlid voor Limburg 

Thijs Coppus. Ze bleken niet 
welkom. Kauffman: “Toch 
vreemd dat volksvertegenwoor-
digers worden geweigerd bij 
een door de Arcense overheid 
gelegitimeerde instelling. Wat 
zou er te verbergen zijn?”

De 25-jarige Gijsbert Hout-
beckers uit Groningen is de 
nieuwe voorzitter van rOOD. 
Hij werd op 3 juni tijdens de 
rOOD-ledendag in rotterdam 
gekozen en nam daarmee het 
voorzittersstokje over van 
SP-Kamerlid renske Leijten. 
De kersverse voorman van de 
SP-jongeren formuleert alvast 
een drietal speerpunten voor 
de komende tijd: “Allereerst 

Gijsbert Houtbeckers 
nieuwe voorzitter ROOD

zijn jongeren met flexcontrac-
ten een punt van aandacht. 
Ook gaan we ons versterkt 
inzetten voor reclamevrije 
scholen en willen we onze 
‘Huisjesmelker van het Jaar’-
verkiezingen nog verder gaan 
uitbreiden. Ook werd op 3 
juni een nieuw rOOD-bestuur 
gekozen: Jamila Yahyaoui, 
Lynn epping, Leonie van Ton-
geren en bob van Vliet.

Het nieuwe ROOD bestuur v.l.n.r. Gijsbert Houtbeckers, Leonie van 
Tongeren, Jamila Yahyaoui, Bob van Vliet  en Lynn Epping
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gaat het de goede kant op. 
“Het ministerie van Defensie 
heeft al aangegeven, dat ze 
met aanvullende regelgeving 
komt wat betreft het gebruik 
van clusterwapens. Verder 
vindt er eind deze maand op 
mijn initiatief een hoorzitting 
van de Vaste Kamercommissie 
plaats, waarbij onder meer 
militairen en mensenrechtenor-
ganisaties uit binnen- en 
buitenland gehoord zullen 
worden”, aldus Van Velzen. 
“Het is tien jaar na het Verdrag 
van Ottawa, waarin een 
internationaal verbod op
landmijnen is geregeld. Hoog 
tijd om nu de clusterbom, die 
in effect weinig van dit wapen 
verschilt, ook te verbieden. Dat 
zal heel wat leed onder burgers 
voorkomen.”   

Schoonheidsideaal: vaas
Veel vrouwen staren zich blind 
op een schoonheidsideaal 

waaraan ze niet kunnen 
voldoen, betoogde filmmaker 
Sunny bergman in de Tribune 
van vorige maand. Die uit-
spraak heeft een nieuwe 
dimensie gekregen nu onder-
zoekster Debra Trampe van de 
rijksuniversiteit Groningen 
heeft ontdekt, dat veel 
vrouwen zichzelf niet alleen 
met andere vrouwen maar zelfs 
met objecten vergelijken. 
Trampe confronteerde vrouwen 
met een dikke en een dunne 
vaas. “De vrouwen die de dikke 
vaas te zien kregen behielden 
hetzelfde lichaamsbeeld. De 
vrouwen die de dunne vaas 
zagen voelden zich nadien nog 
ontevredener,’’ aldus Trampe in 
dagblad De Gelderlander. 

Hoge eisen
Al jaren klagen starters dat ze 
geen ‘betaalbaar’ huis in de 
randstad kunnen kopen. Sinds 
de aangescherpte Gedragscode 

vijf starters niet aan een 
hypotheek ‘helpen’, omdat er 
niet voldoende inkomen 
tegenover staat. Ze willen dat 
de maximale lening van 4,5 
keer het bruto jaarinkomen(!) 
wordt versoepeld. Het natio-
naal instituut voor budget-
voorlichting (nibud) lijkt dat - 
ook in het licht van de steeds 
groter wordende schuldenpro-
blematiek - een zeer slecht 
idee. “Zoek liever een goedko-
per huis”, adviseert Marcel 
Warnaar van het nibud. Het 
probleem zou ‘m er namelijk 
vooral in zitten dat starters 
soms wel héle hoge eisen 
stellen.

Krokodillentranen
Steeds meer pensioenfondsen 
laten hun vermogensbeheer 
doen in Londen, tot verdriet 
van Agnes Jongerius, voorzitter 
van het FnV. “ik vind het 
navrant dat we een heel grote 
spaarder zijn op mondiaal 
niveau, maar tegelijkertijd 
goedbetaalde werkgelegenheid 
- nodig om al deze spaarcenten 
duurzaam en goed renderend te 
beleggen - aan onze neus 
voorbij laten gaan,” zei ze in 
het nrC. Maar wie zaten er ook 
al weer in de besturen van de 
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pensioenfondsen? Juist ja: de 
vakbonden. 

Buitenspel
nrC Handelsblad wijdde op 9 
mei een hoofdcommentaar aan 
het feit dat de SP in geen 
enkel provinciaal bestuur 
vertegenwoordigd is, met als 
‘relativering’ dat ‘ruim 85 
procent van de 
besloot in maart níet op de SP 
te stemmen. Van een massale 
roep om SP-bestuurders is geen 
sprake.’ 
kwaliteitskrant heel wel dat 
‘partijen die de afgelopen jaren 
naar eigen gevoel constructief 
hebben samengewerkt, niet de 
neiging zullen hebben plaats 
te maken voor nieuwkomers’. 
Met uitzondering dan toch voor 
‘nieuwkomer’ C
eerder een gedeputeerde 
leverde en sinds de verkiezing 
van 7 maart in maar liefst zes 
van de twaalf provincies 
vertegenwoordigd is (Gronin
gen, Drenthe, Friesland, Gelder
land, Zeeland en Zuid-Holland). 
en dat - om met de 
spreken, 
van de Nederlanders níet heeft 
gestemd op de orthodox 
christenen. Van een massale 
roep om CU-bestuurders is geen 
sprake.

Historische maand voor 
‘Die Linke’
De maand mei heeft de Duitse socialis-
ten geen windeieren gelegd. Allereerst 
behaalde de Linkspartei op 13 mei bij 
de deelstaatverkiezingen in bremen 8,4 
procent van de stemmen, een winst van 
6,7 procent. Daarmee doet de partij 
voor het eerst haar intrede in een par-
lement van een West-Duitse deelstaat. 
‘’We zijn nu een echte nationale par-
tij”, concludeerde Gregor Gysi, één van 
de partijleiders. niet veel later gaven 
de leden van de Linkspartei en de in 
West-Duitsland gewortelde WASG groen 
licht voor de langverwachte fusie. Met 
96,6, respectievelijk 83,9 procent van 
de stemmen is de weg open voor de 
officiële oprichting van ‘ Die Linke’ op 
16 juni. 

Hypothecaire Financieringen 
van begin dit jaar is het 
helemaal bar en boos. Volgens 
de drie grootste adviesorgani-
saties, De Hypotheker, Hypo-
theek Shop en Huis en Hypo-
theek, kunnen zij één op de 

De 25-jarige Gijsbert Hout
beckers uit Groningen is de 
nieuwe voorzitter van 
Hij werd op 3 juni tijdens de 
rOOD-ledendag in 
gekozen en nam daarmee het 
voorzittersstokje over van 
SP-Kamerlid 
De kersverse voorman van de 
SP-jongeren formuleert alvast 
een drietal speerpunten voor 
de komende tijd: “Allereerst 

Gijsbert Houtbeckers 
nieuwe voorzitter ROOD

Peter Welleman
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verlening één Europa voor elkaar te 
krijgen. Pas rond 2000 lukte dat. Mügges 
conclusie: het waren de banken die de 
grootste invloed hadden. Ten tijde van 
de onderhandelingen eind jaren tachtig 
waren de meeste Europese banken (Groot-
Brittannië had de grenzen al eerder 
opengezet) nog steeds nationaal gericht. 
Zij waren bang dat open grenzen hen 
kwetsbaar zouden maken voor overnames 
en ‘overmatige’ concurrentie… Maar tien 
jaar later waren het juist ABN Amro, of 
ook Deutsche Bank, die zich met succes 
internationaler waren gaan oriënteren. Ze 
wilden maar wat graag de markt in Italië, 
Oostenrijk of Spanje veroveren; zonder 

daarbij gehinderd te worden door natio-
nale wetgeving. De regeling die tot stand 
kwam, zegt Mügge, onderstreept hun in-
vloed: nationale, restrictieve regelgeving 
werd nagenoeg compleet overboord gezet 
en overgedragen aan 'Brussel'. Terwijl 
een commissie van experts, in overleg 
met vooral de financiële wereld zelf, de 
invulling van de – Europese – wetgeving 
regelde. 

Heeft de gemiddelde Nederlander 
destijds kunnen weten wat er werd 
besloten en waarom? 
“Nee, tenzij je heel nauwkeurig het 
Financieel Dagblad las, of de Financial 

voorwaarden voor moet scheppen, maar 

Waarom dan ineens die opwinding 
over de verkoop van ABN Amro 
en bijvoorbeeld de suggestie dat 
minister van Financiën Bos zou 

“Toen ABN Amro zelf een deal had geslo-
ten met Barclays was er geen opwinding. 
Pas toen de Vereniging van Effecten-
bezitters naar de rechter stapte en er een 
hoger bod kwam van Fortis, Royal Bank 
of Scotland en Banco Santander stonden 
de media bol. Toen ook pas waarschuwde 
De Nederlandsche Bank. Uit het feit dat 
er niet eerder is geprotesteerd dat ABN 
Amro in buitenlandse handen komt, 
mag je concluderen dat het daar niet om 

“Eigenbelang. Voor de top van ABN Amro 
is het ongetwijfeld gunstiger als de 
deal met Barclays doorgaat. Natuurlijk 
blijft wat ik zeg speculatie, maar uit de 
geschiedenis van overnames weten we 
dat het daar zeer vaak om draait. Als 
je ziet hoe snel de zaak met Barclays 
was beklonken, wordt de positie van de 
top van ABN Amro waarschijnlijk nét zo 
‘coöperatief’ opgelost. Terwijl hun relatie 
met het consortium van de drie concur-
rerende banken natuurlijk behoorlijk is 
verziekt. Als die koop doorgaat, zie ik 
het niet zo snel gebeuren dat er wordt 
gezegd: hier heb jij nog een miljoentje 
of een mooie baan, want we hebben het 
zo prettig met elkaar geregeld. Daarom 
is het ook zo opmerkelijk dat er in-
eens wordt gewezen op het dreigende 
banenverlies. Elke fusie of splitsing 
gaat gepaard met verlies van banen. Als 

de politiek vindt dat de belangen van 
werknemers bij overnames beter moeten 
worden geregeld, moet ze dat vastleggen 
in regelgeving en niet doen alsof het 
een zaak is van de nieuwe, buitenlandse 
eigenaar.”

Maar waarom reageren SER-leden, 
VNO/NCW en zelfs De Nederlandsche 
Bank zo geschokt? Zij hebben toch 
geen persoonlijke belangen?
“Internationalisering, overnames van 
bedrijven en herstructurering zijn 
jarenlang gezien als iets wat in het 
voordeel was van Nederland. ABN Amro 
is overigens allang geen ‘Hollands bedrijf’ 
meer; het merendeel van de belangen 
ligt buiten Nederland en de gedachte dat 
het bedrijf in het belang van Nederland 
zou werken, is natuurlijk behoorlijk 
naïef. Maar kennelijk was het zelfs in die 
kringen niet echt doorgedrongen dat er 
geen grenzen meer zijn en dat het bedrijf 
zélf zou kunnen worden overgenomen. 
Het heeft waarschijnlijk ook te maken 
met de onderlinge vriendschappelijke 
banden. De top van ABN Amro heeft 
natuurlijk veel overleg met De Nederland-
sche Bank of met de top van het Minis-
terie van Financiën, wat ik niet negatief 
bedoel. Men kent elkaar uit een tijd dat 
het allemaal nog wat knusser ging. Dan 
leef je natuurlijk mee als de deal met 
Barclays niet door dreigt te gaan.” 

Het proefschrift dat Mügge over een 
paar maanden publiceert, gaat over de 
vraag hoe de financiële markt in de EU 
de afgelopen twintig jaar tot stand kwam 
en wie daar de grootste invloed op had. 
Nog begin jaren negentig probeerden 
ministers van Financiën, tevergeefs, ook 
op het gebied van de financiële dienst-
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Daniel Mügge
”Eigenbelang van 
de ABN Amro-top, 
daar draait het om”

Als ABN Amro in handen komt van Fortis, Royal Bank of Scotland 
en Banco Santander, staat Nederland aan de rand van de afgrond. 
Dat is althans de indruk die wordt gewekt. Politicoloog Daniel 
Mügge vindt dat de bank oogst wat hij zelf heeft gezaaid. Zijn 
boodschap? Het wordt tijd dat de discussie over economie en 
financiën weer terugkeert waar hij behoort: bij de politiek. 
“De vraag wie er van al die modernisering, efficiency of internatio-
nalisering profiteerde, is gemakshalve over de schutting gegooid.” 

TEkST eLMA VerHeY  FoTo’S SuZAnne VAn De KerK

”ABN Amro was een van de grootste 
pleitbezorgers van marktwerking en het 
slechten van drempels voor banken in 
Europa”, zegt Daniel Mügge. “Als je ver-
volgens zélf wordt overgenomen, moet je 
geen krokodillentranen huilen. Je oogst 
wat je hebt gezaaid.” 
Daniel Mügge (30) promoveert binnen-
kort op het financiële marktbeleid in de 
Europese Unie van de afgelopen twintig 
jaar. Als politiek wetenschapper wel te 
verstaan, dat is bijzonder. Zeker in Duits-
land, waar het vakgebied politieke 
economie tot begin jaren tachtig werd 
gedomineerd door marxisten, is de com-

binatie van politiek en economie “uit 
de mode” geraakt. Dat is ook de reden 
waarom Mügge van Berlijn naar de Uni-
versiteit van Amsterdam kwam, waar de 
laatste jaren weer aandacht is gekomen 
voor een kritische maar ondogmatische 
kijk op economie en politiek. Want 
laten we wel wezen, vindt Mügge: “De 
voorwaarden waaronder de economie 
functioneert, worden door de politiek 
bepaald. Er bestaat dus geen buiten-
politiek economisch gedrag.” Helaas is 
de discussie over ‘economie’ daarin wel 
terecht gekomen: “Alsof het een gesloten 
doos is waar de politiek alleen de ‘goede’ 

voorwaarden voor moet scheppen, maar 
verder geen invloed op heeft.”

Waarom dan ineens die opwinding 
over de verkoop van ABN Amro 
en bijvoorbeeld de suggestie dat 
minister van Financiën Bos zou 
moeten ingrijpen? 
“Toen ABN Amro zelf een deal had geslo-
ten met Barclays was er geen opwinding. 
Pas toen de Vereniging van Effecten-
bezitters naar de rechter stapte en er een 
hoger bod kwam van Fortis, Royal Bank 
of Scotland en Banco Santander stonden 
de media bol. Toen ook pas waarschuwde 
De Nederlandsche Bank. Uit het feit dat 
er niet eerder is geprotesteerd dat ABN 
Amro in buitenlandse handen komt, 
mag je concluderen dat het daar niet om 
draait.” 

Waar draait het wel om?
“Eigenbelang. Voor de top van ABN Amro 
is het ongetwijfeld gunstiger als de 
deal met Barclays doorgaat. Natuurlijk 
blijft wat ik zeg speculatie, maar uit de 
geschiedenis van overnames weten we 
dat het daar zeer vaak om draait. Als 
je ziet hoe snel de zaak met Barclays 
was beklonken, wordt de positie van de 
top van ABN Amro waarschijnlijk nét zo 
‘coöperatief’ opgelost. Terwijl hun relatie 
met het consortium van de drie concur-
rerende banken natuurlijk behoorlijk is 
verziekt. Als die koop doorgaat, zie ik 
het niet zo snel gebeuren dat er wordt 
gezegd: hier heb jij nog een miljoentje 
of een mooie baan, want we hebben het 
zo prettig met elkaar geregeld. Daarom 
is het ook zo opmerkelijk dat er in-
eens wordt gewezen op het dreigende 
banenverlies. Elke fusie of splitsing 
gaat gepaard met verlies van banen. Als 

de politiek vindt dat de belangen van 
werknemers bij overnames beter moeten 
worden geregeld, moet ze dat vas
in regelgeving en niet doen alsof het 
een zaak is van de nieuwe, buitenlandse 
eigenaar.”

Maar waarom reageren SER-leden, 
VNO/NCW en zelfs De Nederlandsche 
Bank zo geschokt? Zij hebben toch 
geen persoonlijke belangen?
“Internationalisering, overnames van 
bedrijven en herstructurering zijn 
jarenlang gezien als iets wat in het 
voordeel was van Nederland. ABN Amro 
is overigens allang geen ‘Hollands bedrijf’ 
meer; het merendeel van de belangen 
ligt buiten Nederland en de gedachte dat 
het bedrijf in het belang van Nederland 
zou werken, is natuurlijk behoorlijk 
naïef. Maar kennelijk was het zelfs in die 
kringen niet echt doorgedrongen dat er 
geen grenzen meer zijn en dat het bedrijf 
zélf zou kunnen worden overgenomen. 
Het heeft waarschijnlijk ook te maken 
met de onderlinge vriendschappelijke 
banden. De top van ABN Amro heeft 
natuurlijk veel overleg met De Nederland
sche Bank of met de top van het Minis
terie van Financiën, wat ik niet negatief 
bedoel. Men kent elkaar uit een tijd dat 
het allemaal nog wat knusser ging. Dan 
leef je natuurlijk mee als de deal met 
Barclays niet door dreigt te gaan.” 

Het proefschrift dat Mügge over een 
paar maanden publiceert, gaat over de 
vraag hoe de financiële markt in de EU 
de afgelopen twintig jaar tot stand kwam 
en wie daar de grootste invloed op had. 
Nog begin jaren negentig probeerden 
ministers van Financiën, tevergeefs, ook 
op het gebied van de financiële dienst
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Kenmerkend voor de discussie, vindt 
Mügge, is dat het debat niet gaat over 
de hamvraag: vinden wij het eigenlijk 
wel wenselijk dat het financiële systeem 
steeds meer wordt overgelaten aan par
ticuliere partijen? Zo is de vraag feitelijk 
al niet meer aan de orde of het wenselijk 
is dat de overheid (goedkope) kredieten 
verstrekt aan particulieren of bepaalde 
bedrijven (tijdelijk) zou willen helpen. 
Dat is tegen de Europese mededingings
regels die (oneerlijke) concurrentie 
verbiedt. “Ik wil beslist niet beweren dat 
je de Nederlandse textielindustrie van 
veertig jaar geleden in stand had moeten 
houden met overheidssubsidie. Maar het 
zou toch mogelijk moeten zijn om te 
bepraten of je een bedrijf – tijdelijk 
– overeind houdt? Of dat je, zoals in 

 hebt, waarbij de 
overheid goedkoop krediet verstrekt aan 
particulieren.” Op een indirecte manier 
staan er ook ingrijpende veranderingen 
op stapel in bijvoorbeeld het pensioen
stelsel, als gevolg van het uit handen 
geven van de financiële markt. “Zeker 
in Duitsland vindt men dat er veel meer 
particuliere producten moeten komen 
en dat mensen zelf moeten investeren 
in aandelen voor hun pensioenopbouw. 
Als je zegt: wij privatiseren het pensioen
stelsel, dan zeg je feitelijk dat de hoogte 
van pensioenen geen politieke kwestie 
meer is en dat men maar onder elkaar uit 
moet zien te vogelen hoe de beschikbare 

Dan kun je toch op je vingers natellen 
wie aan het langste eind trekt?

politieke 
kwestie geworden, waarin niet meer 
over belangen of belangentegenstellin
gen wordt gediscussieerd. Duitsland had 

democratische kanselier 
Schröder een minister van Financiën die 
‘de paperclip’ werd genoemd; als symbool 
voor de administratieve taak die hij had. 
Minister Zalm had natuurlijk ook die 
uitstraling: alsof hij boven de politiek 
stond. In een complexe samenleving 
kun je natuurlijk niet ‘even’ bepalen hoe 
de economie zou moeten werken; daar 
weten de communisten in de voormalige 

Unie alles van! Maar binnen de 
marges kun je natuurlijk wel degelijk 

belangen afwegen en keuzes maken. 
Neem het inflatiecijfer dat onder de twee 
procent zou moeten zitten. Natuurlijk is 
het ‘stom’ beleid om de inflatie te laten 
oplopen tot pakweg 20 procent. Zeker op 
langere termijn leidt dat waarschijnlijk 
tot werkloosheid, maar waarom is ‘goed’ 
beleid twee procent en niet ietsje hoger? 
Een lage inflatie is voordelig voor mensen 
met kapitaal, maar bij een hogere inflatie 
en een lage rente neemt de werkgelegen
heid toe. Volgens de gangbare econo
mische theorie is het zelfs ‘goed’ dat er 
een bepaalde mate van werkloosheid is, 
omdat die de looneisen en dus de inflatie 
laag houdt – waarmee de cirkel rond is. 
Zo’n cijfer is met andere woorden een 
politieke kwestie: welke baat heeft een 
werkgever erbij, een werknemer, een rijk 
gezin, een arm gezin? Dat zou de discus
sie moeten zijn. Te suggereren dat er één 
‘goed’ beleid bestaat, is onzin.” 

Komt die discussie ooit terug?
“Moeilijke vraag. Zeker is dat je inmiddels 
ook in Duitsland beweging ziet ter 
linkerzijde. De Linkspartei heeft onlangs 
bij de verkiezingen in Bremen flink 
gewonnen, dat dwingt de SPD natuurlijk 
ook. Die winst kun je niet één op één 
vergelijken met de verhouding SPPvdA: 
de Linkspartei heeft die band met de 
oude communisten in OostDuitsland, wat 
hun geloofwaardigheid veel moeilijker 
maakt. Neemt niet weg dat het kennelijk 
ook in Duitsland minder illegitiem wordt 
om te zeggen: hier ben ik het niet mee 
eens en het economische en financiële 
beleid is een kwestie van politiek. Wat 
ook meespeelt is dat het goed gaat met 
de Duitse economie. Jarenlang hebben de 
vakbonden zich neergelegd bij loon
matiging, omdat dat goed was voor de 
economie. Nu leeft duidelijk het idee: en 
wanneer mogen wij oogsten? De metaal
vakbond heeft 4,1 procent loonstijging 
uitonderhandeld, een cijfer dat dik boven 
de inflatie ligt.” 

Dus je bent optimistisch?
“Optimistisch waarover? Ik pleit voor 
discussie en ik realiseer me dat de domi
nante ideeën over wat een ‘goed’ econo
misch beleid is, heel sterk zijn: inflatie 
laag houden en het overheidstekort mag 
niet te groot worden. Maar je merkt 

dat mensen overal in Europa op punten 
steeds meer zaken ter discussie stellen, 
zoals de privatisering van het openbaar 
vervoer of de nutsbedrijven. Het idee dat 
dergelijke bedrijven vroeger niet buiten
gewoon goed bestuurd werden en niet 
efficiënt werkten, mag waar zijn geweest; 
het betekent nog niet dat privatisering 
en efficiency noodzakelijk in het voordeel 
van de burger is. Het zou wel eens vooral 
in het voordeel van de aandeelhouders 
kunnen zijn.”

Dat de burger daarvan profijt 
zou hebben werd als automatisme 
aangenomen?
“Zonder twijfel. Kijk, onder bepaalde 
omstandigheden werkt marktwerking in 
het belang van de klant. Maar als je praat 
over gas en licht of openbaar vervoer, dan 
heb je het niet over tien bakkers in een 
buurt die concurrerend hun brood aanbie
den. Het is overigens maar de vraag of je 
in alle gevallen marktwerking moet wil
len. Als consument ben je helemaal niet 
altijd in staat om te beoordelen of je wel 
waar voor je geld hebt gekregen, zoals bij 
de gezondheidszorg. Op heel veel punten 
zit de realiteit anders in elkaar dan de 

theoretische modellen van de economie 
veronderstellen. Helaas is het niet zo dat 
men de theorie is gaan aanpassen aan de 
werkelijkheid, nee, de werkelijkheid moet 
zich maar aanpassen aan de theorie.”

Hoe is het mogelijk dat linkse partijen 
daarin zijn meegegaan?
“Ik heb daar geen pasklaar antwoord 
op, alhoewel ik denk dat Tony Blair en 
Bill Clinton een belangrijke rol hebben 
gespeeld met hun ‘derde weg’, die de 
sociaaldemocratie moderner en efficiën
ter moest maken. Nuchter beschouwd is 
politiek natuurlijk een strijd tussen men
sen met verschillende belangen, die je 
in een democratisch systeem met elkaar
aangaat. Maar met het benadrukken van 
belangentegenstellingen kun je niet meer 
scoren, was de kennelijke gedachte. Dat 
riekte naar klassenstrijd en dat was, in 
het postcommunistische tijdperk, eng. 
‘Wir machen alles nicht anders, aber 
besser’, was de verkiezingsleus waarmee 
Schröder destijds de verkiezingen won. 
De vraag wie er van al die modernisering, 
efficiency of internationalisering profi
teerde, is gemakshalve over de schutting 
gegooid.” l

INTERVIEW
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Times. Ook daar ging het toch vooral over 
de uitkomsten van de onderhandelingen, 
niet of het wenselijk was. Iedereen was 
het er over eens dat er één Europese 
financiële markt moest komen, maar ook 
dat de uitwerking daarvan niet in het 
politieke debat thuishoorde. Dat was een 
beleidskwestie, die je maar beter kon 
overlaten aan experts. Natuurlijk werd 
er gekeken of het nog wel in lijn was 
met wat de politiek oorspronkelijk wilde, 
maar de invloed van buiten kwam vooral 
van deskundigen van banken.”

Je laat de kalkoen dus meepraten over 
het kerstmenu?
“Als je nieuwe regelgeving maakt, is het 
altijd verstandig om met experts uit de 
sector te overleggen. Als je zelf expert 
bent, bijvoorbeeld bij het Ministerie van 
Financiën, kun je wel onderscheid maken 
tussen verschillende ‘petten’. Maar de 
gemiddelde Europarlementariër die ont
zettend veel te doen heeft? De financiële 
markt is ingewikkelde materie en ik denk 
dat het voor zo iemand veel moeilijker 
te onderscheiden valt of je iemand over 
de vloer hebt met de pet op van expert, 
of van lobbyist van Goldman Sachs. Als 
gevolg van de technocratisering is er 
overigens nog maar weinig politiek debat 
– waarbij de insiders alsnog nauwkeurig 
op hun eigen belang letten.”

“In Brussel hoorde je eind jaren tachtig 
heel vaak: de binnenmarkt wil maar niet 
op gang komen, wat je kunt zien aan 
het feit dat er geen overnames zijn. Ik 
wil niet beweren dat overnames het doel 
waren, maar het is het duidelijke neven
effect van het Europese marktbeleid dat 
de afgelopen tien jaar is gevoerd.”

Is er een reëel gevaar als het consor-
tium ABN Amro overneemt, in plaats 
van Barclays?
“Niemand hoeft zich zorgen te maken 
over zijn spaarcentjes. En de financiële 
instabiliteit waarin Nederland terecht 
zou komen, zoals De Nederlandsche Bank 
heeft gesuggereerd? Ik zie het niet. Die 
indruk is vooral gewekt doordat Barclays 
als de witte ridder is voorgesteld, die ABN 
Amro uit de klauwen van ‘roofridders’ 
zou hebben gered. De deal met Barclays 
was natuurlijk al heel ver: ‘even’ LaSalle 

verkocht, waarmee de bank onaantrek
kelijk moest worden voor het consortium. 
Overeenstemming over het hoofdkan
toor in Amsterdam, en ook dat de bank 
althans voorlopig onder Nederlands 
toezicht bleef. Over al die uitkomsten was 
iedereen kennelijk erg tevreden, want re
ken maar dat minister van Financiën Bos 
in die tijd echt niet heeft zitten slapen.”

En dan komt Peter Paul de Vries met 
zijn Vereniging van Effectenbezitters 
en gooit roet in het eten?
“Maar in wiens eten? De VEB eiste terecht 
dat het een open deal werd waarbij ie
dereen kon meebieden, zodat de aandeel
houders een hogere prijs zouden krijgen. 
Zij doen niets anders dan de andere 
spelers in deze zaak: letten op hun eigen 
belang. Ik vind het dan ook bizar dat 
aandeelhouders nu ineens de schuld in de 
schoenen geschoven krijgen van het ‘ver
lies’ van ‘onze’ bank of van werkgelegen
heid; iets wat er bij dergelijke transacties 
zelden of nooit toe heeft gedaan. Daarom 
blijf ik zeggen dat het naar mijn idee 
vooral gaat om de positie van de top van 
ABN Amro.”

Kenmerkend voor de discussie, vindt 
Mügge, is dat het debat niet gaat over 
de hamvraag: vinden wij het eigenlijk 
wel wenselijk dat het financiële systeem 
steeds meer wordt overgelaten aan par
ticuliere partijen? Zo is de vraag feitelijk 
al niet meer aan de orde of het wenselijk 
is dat de overheid (goedkope) kredieten 
verstrekt aan particulieren of bepaalde 
bedrijven (tijdelijk) zou willen helpen. 
Dat is tegen de Europese mededingings
regels die (oneerlijke) concurrentie 
verbiedt. “Ik wil beslist niet beweren dat 
je de Nederlandse textielindustrie van 
veertig jaar geleden in stand had moeten 
houden met overheidssubsidie. Maar het 
zou toch mogelijk moeten zijn om te 
bepraten of je een bedrijf – tijdelijk 
– overeind houdt? Of dat je, zoals in 
Duitsland, Sparkassen hebt, waarbij de 
overheid goedkoop krediet verstrekt aan 
particulieren.” Op een indirecte manier 
staan er ook ingrijpende veranderingen 
op stapel in bijvoorbeeld het pensioen
stelsel, als gevolg van het uit handen 
geven van de financiële markt. “Zeker 
in Duitsland vindt men dat er veel meer 
particuliere producten moeten komen 
en dat mensen zelf moeten investeren 
in aandelen voor hun pensioenopbouw. 
Als je zegt: wij privatiseren het pensioen
stelsel, dan zeg je feitelijk dat de hoogte 
van pensioenen geen politieke kwestie 
meer is en dat men maar onder elkaar uit 
moet zien te vogelen hoe de beschikbare 
welvaart over twintig jaar wordt 
verdeeld.” 

Dan kun je toch op je vingers natellen 
wie aan het langste eind trekt?
“Financieel beleid is een apolitieke 
kwestie geworden, waarin niet meer 
over belangen of belangentegenstellin
gen wordt gediscussieerd. Duitsland had 
onder de sociaaldemocratische kanselier 
Schröder een minister van Financiën die 
‘de paperclip’ werd genoemd; als symbool 
voor de administratieve taak die hij had. 
Minister Zalm had natuurlijk ook die 
uitstraling: alsof hij boven de politiek 
stond. In een complexe samenleving 
kun je natuurlijk niet ‘even’ bepalen hoe 
de economie zou moeten werken; daar 
weten de communisten in de voormalige 
SovjetUnie alles van! Maar binnen de 
marges kun je natuurlijk wel degelijk 

belangen afwegen en keuzes maken. 
Neem het inflatiecijfer dat onder de twee 
procent zou moeten zitten. Natuurlijk is 
het ‘stom’ beleid om de inflatie te laten 
oplopen tot pakweg 20 procent. Zeker op 
langere termijn leidt dat waarschijnlijk 
tot werkloosheid, maar waarom is ‘goed’ 
beleid twee procent en niet ietsje hoger? 
Een lage inflatie is voordelig voor mensen 
met kapitaal, maar bij een hogere inflatie 
en een lage rente neemt de werkgelegen
heid toe. Volgens de gangbare econo
mische theorie is het zelfs ‘goed’ dat er 
een bepaalde mate van werkloosheid is, 
omdat die de looneisen en dus de inflatie 
laag houdt – waarmee de cirkel rond is. 
Zo’n cijfer is met andere woorden een 
politieke kwestie: welke baat heeft een 
werkgever erbij, een werknemer, een rijk 
gezin, een arm gezin? Dat zou de discus
sie moeten zijn. Te suggereren dat er één 
‘goed’ beleid bestaat, is onzin.” 

Komt die discussie ooit terug?
“Moeilijke vraag. Zeker is dat je inmiddels 
ook in Duitsland beweging ziet ter 
linkerzijde. De Linkspartei heeft onlangs 
bij de verkiezingen in Bremen flink 
gewonnen, dat dwingt de SPD natuurlijk 
ook. Die winst kun je niet één op één 
vergelijken met de verhouding SP
de Linkspartei heeft die band met de 
oude communisten in Oost
hun geloofwaardigheid veel moeilijker 
maakt. Neemt niet weg dat het kennelijk 
ook in Duitsland minder illegitiem wordt 
om te zeggen: hier ben ik het niet mee 
eens en het economische en financiële 
beleid is een kwestie van politiek. Wat 
ook meespeelt is dat het goed gaat met 
de Duitse economie. Jarenlang hebben de 
vakbonden zich neergelegd bij loon
matiging, omdat dat goed was voor de 
economie. Nu leeft duidelijk het idee: en 
wanneer mogen wij oogsten? De metaal
vakbond heeft 4,1 procent loonstijging 
uitonderhandeld, een cijfer dat dik boven 
de inflatie ligt.” 

Dus je bent optimistisch?
“Optimistisch waarover? Ik pleit voor 
discussie en ik realiseer me dat de domi
nante ideeën over wat een ‘goed’ econo
misch beleid is, heel sterk zijn: inflatie 
laag houden en het overheidstekort mag 
niet te groot worden. Maar je merkt 
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Duurzaam vissen 

“Mensen die vinden dat hier niet gevist 
mag worden, willen wel graag vis eten.”

Hoe kleinschaliger er wordt gevist, hoe gaver de vis
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TEksT Diny SchouTen  FOTO’s barbara GeerTSema

Duurzaam vissen 
in de Waddenzee
De harder- en zeebaarsvisserij van Jan en Barbara Geertsema 
kreeg als eerste Nederlandse vissersbedrijf een duurzaam-
heidskeurmerk. Tijdens het verkopen van hun vis en die van 
andere ‘goede vissers’ brengen ze de boodschap over: de 
waddenkustvisserij moet niet worden weggesaneerd, maar 
ingezet voor ecologisch beheer. Neem de Japanse oester-
plaag in de Waddenzee - onneembaar voor vogels en ze 
verdringen de inheemse schelpdieren. “Maar die plaag kun 
je ook opeten.”

Jan Geertsema: Eerste Nederlandse visser met duurzaamheidskeurmerk

Hoe kleinschaliger er wordt gevist, hoe gaver de vis
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Garnalenvangst:  bestemd voor het ‘Waddengoud’-assortiment
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“Het is precies zoals met boeren die, te-
gen de dwang van de schaalvergroting in, 
terug willen naar het op gezond verstand 
gebouwde gemengde bedrijf”

Hardervangst: meer jagen dan vissen Garnalenvangst:  bestemd voor het ‘Waddengoud’-assortiment
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TEksT Dineke De Zwaan FoTo’s GENUA HollanDse HoogTe/ConTrasTo/TransworlD FoTo YVoNNE sCHoLTEN suZanne Van De kerk

De schande van Genua

Genua 2001, na de G8-top. Vreedzame demonstranten in hun slaapzak en journalisten die hun werk 
doen worden overvallen. Mensen worden in elkaar geslagen, ribben gebroken, handen verbrijzeld. 
sommigen raken in coma. De media schonken geen aandacht aan het optreden van de Italiaanse 
politie, zonder Yvonne scholten was ook de rechtszaak aan Nederland voorbij gegaan. Voor haar 
radioverslag Genua – het vergeten proces (VPRo) ontving scholten in april 2007 een eervolle vermel-
ding: de Tegel voor kwaliteitsjournalistiek.

Radiomaakster Yvonne scholten schokt met 
‘Het vergeten proces’

“Als je het hebt over de G8-top in Genua 
2001, weet iedereen wel dat er een 23-
jarige jongen is doodgeschoten en dat er 
gemat werd”, zegt Yvonne Scholten. De 
freelance-radioverslaggeefster en voor-
malig Italië-correspondente maakte een 
aangrijpend radioverslag van de rechts-
gang. “Veel mensen denken: die jongens 

en meisjes waren ook geen lieverdjes. 
Om eerlijk te zijn, dat beeld had ik ook. 
Totdat ik in 2006, vijf jaar na dato, op 
internet tegen een artikel over het pro-
ces tegen 29 hoge politiefunctionarissen 
aanliep. Ze zijn in staat van beschuldi-
ging gesteld vanwege zware geweldple-
ging, machtsmisbruik en het vervalsen 

van bewijzen.” Na afloop van de G8-top, 
op 21 juli 2001, vielen zo’n 200 politie-
agenten de Diaz-school binnen, door de 
gemeente Genua gereserveerd als slaap-
plaats voor demonstranten. Ze mishan-
delden de demonstranten op brute wijze. 
Er vielen 92 gewonden, waaronder enkele 
zeer ernstig: sommigen belandden in het 
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De manier waarop Jan en Barbara har-
ders vangen lijkt meer op jagen dan op 
vissen

“Net als nomaden bezitten kleine 
kustvissers het gebied waarvan ze leven 
niet. Hun bestaansrecht is hen gemak-
kelijk te ontnemen”

l

REPORTAGE

De kokkel uit het zicht…
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wanhopig probeert dit proces onder de 
aandacht te brengen. Het comité vraagt 
Europarlementariërs en journalisten om 
een paar dagen bij het proces aanwezig 
te zijn, maar dat valt allesbehalve mee. 
Europarlementariërs kunnen weinig 
doen, omdat de zaak nog onder de 
rechter is. Zolang dat het geval is, heeft 
de pers evenmin iets te melden. Het is 
idioot ingewikkelde materie. Ik neem het 
collega’s niet kwalijk dat ze daar geen 
tijd voor kunnen vrijmaken. Dat kon ik 
ook alleen maar omdat ik gepensioneerd 

Ook in de Italiaanse pers verschijnt ech-
ter nauwelijks nieuws over het lopende 
proces tegen de verantwoordelijk geachte 
hogere politiefunctionarissen. Scholten: 
“Italië is procesmoe. Na de actie Schone 
Handen is er ontzettend veel naar boven 
gekomen over fraude en steekpenningen. 
De gemiddelde Italiaan heeft inmiddels 
zoiets van: nou ja, het zal wel.” In 
andere buitenlandse kranten is er ook 
niet over gepubliceerd, behalve in de 
Britse pers, omdat BBC-journalist Bill 
Hayton het werken onmogelijk werd 
gemaakt tijdens de politie-inval. “Maar 
in de Britse sensatiepers werd de zwaar 
mishandelde en volkomen onschuldige 
fotograaf en journalist Marc Covell, 
terwijl hij in het ziekenhuis in coma lag, 
afgeschilderd als terrorist.” Covell werkte 
voor Indymedia, een onafhankelijk 
netwerk van nieuwssites. Kennelijk was 
dat voor collega’s van de sensatiepers 
voldoende om hem in het verdachten-

Voor haar reportage spitte Scholten een 
duizend pagina’s tellend dossier door, 

waarin zo’n honderd getuigenissen van 
slachtoffers en getuigen zijn vastgelegd. 
Scholten: “Ik heb dus veel gehad aan de 
officier van justitie, Zucca, die vijf jaar 
aan het vooronderzoek heeft gewerkt. 
Heel dapper, want hij is daardoor bin-
nen het ministerie volstrekt geïsoleerd 
geraakt en naar nieuw werk kan hij 
fluiten.” De Italiaanse vrijwilligersorgani-
satie Sociaal Forum, die in de rechtszaal 
geluidsopnames mocht maken en voor 
juridische bijstand van de demonstranten 
zorgt, gaf Scholten veertig uur geluids-
materiaal van de rechtszaak. “Daar heb 
ik voor mijn radioverslag van 31 minuten 
uiteindelijk drie minuten met fragmen-
ten uit gekozen.” 

“Ik had acht gebroken ribben, een 
vernielde long, twee gebroken botten 
en ik verloor tien tanden” 

Het eerste slachtoffer dat we horen is 
Marc Covell, die al twee dagen onafge-
broken in het perscentrum aan het werk 
was en dus zelfs niet aanwezig kón zijn 
geweest op de plek waar zich eerder 
rellen afspeelden. Hij vertelt: “Het was 
tien voor twaalf, vierenhalf uur nadat 
de demonstratie was afgelopen. Ik had 
informatie bewerkt en foto’s gedownload. 
Ik stond buiten met een paar vrienden 
een sigaretje te roken, toen een van de 
Italianen riep dat er een politie-inval 
was. Samen met een vriend besloot ik 
terug te gaan naar het mediacentrum om 
een bericht te maken. Toen ik de weg 
overstak, kwam er een mobiele eenheid 

Op 5 mei jl. werden in Utrecht ruim honderd fietsers gearresteerd, die deelnamen 
aan een fietskaravaan tegen de G8-top in Duitsland. Formele aanleiding voor de ar-
restatie: ze reden niet op het fietspad! Een politiebus reed de fietsers klem, waarna 
ze werden opgewacht door aanstormende politie te paard, bussen ME’ers en agenten 
in burger. Iedereen werd gearresteerd en met klaarstaande stadsbussen afgevoerd 
naar het gerechtsgebouw. Mensen die een identiteitsbewijs overlegden werden 
desalniettemin langer dan zes uur vast gehouden, zelfs kinderen van 14 jaar en 
jonger. Ze zaten met 25 mensen in een cel van vier bij vier, zonder eten of drinken, 
zonder te mogen bellen of naar het toilet te kunnen. Ondertussen werden de fiets-
sloten doorgezaagd en hun fietsen op een vrachtwagen gesmeten. De media toonden 
opvallend weinig belangstelling. Zelfs niet toen een aantal van hen een ‘Duitsland-
verbod’ kreeg. 
Het radioverslag ‘Genua – het vergeten proces’ is terug te vinden op 
www.ochtenden.nl/afleveringen/25204400/ 

Bevrijdingsdag in Utrecht

van zo’n 250 man op me af. Ik riep ‘pers, 
pers’, toen de eerste acht me te grazen 
namen. Ze trapten me in mijn rug en 
gebruikten me als voetbal. Ik had acht 
gebroken ribben en een van mijn longen 
is vernield; niet doorboord maar echt 
vernield! In mijn linkerhand waren twee 
botten gebroken en mijn ruggengraat 
was gedraaid. Terwijl ik op de grond lag, 
kwamen er nog meer agenten. Eén sloeg 
me met een wapenstok op mijn hoofd, 
een andere trapte me in mijn gezicht, 
waardoor ik tien tanden verloor.” Daarna 
verloor hij het bewustzijn en uiteindelijk 
werd hij in kritieke toestand in een Itali-
aans ziekenhuis opgenomen, waar hij 25 
uur in coma lag. Toen hij bij bewustzijn 
kwam, bleek hij te worden bewaakt: “Als-
of ik een gevaarlijke misdadiger was.” 
Na twaalf dagen is hij overgebracht naar 
Londen, waar hij verder werd behandeld. 
“Ik heb nog steeds nachtmerries”, vertelt 
hij. Collega Bill Hayton, de BBC-journa-
list wiens telefoon in hetzelfde 
mediacentrum werd weggegrist omdat hij 
melding wilde maken van de bloedplas-
sen die hij in de Diaz-school had gezien, 
getuigt dat Covell zelfs niet in de buurt 
is geweest van de rellen in het centrum 
van Genua, en beslist niet behoorde tot 
de relschoppers waar de politie het ken-
nelijk op had voorzien.

Al in 2008 zal de zaak verjaard zijn

Een Duitse activiste beschrijft hoe ze 
dacht dat haar laatste uur had geslagen. 
Nadat ze zag hoe volstrekt weerloze 

demonstranten in slaapzakken in elkaar 
werden geslagen, verstopte ze zich in 
een bezemkast. Ze werd ontdekt, aan 
haar haren uit de kast gesleurd en keer 
op keer tegen een muur met kapstok
haken gedrukt. Ze vreesde dat ze ge-
spietst zou worden. Daarna werd ze van 
de trap gegooid en kwam ze op een berg 
andere demonstranten terecht, waarvan 
ze niet wist of die nog leefden. Ze hield 
zich dood en gilde pas weer toen de poli-
tie haar in een zak probeerde te stoppen.
Over de bodybags waarin de politie 
gewonde demonstranten probeerde af 
te voeren, getuigen ook andere demon-
stranten. Het was voor officier van Justi-
tie Zucca ‘slechts’ een detail. Belangrijker 
was bijvoorbeeld het achteraf door de 
politie gefabriceerde bewijsmateriaal. Zo 
bleek de bewering onwaar dat demon-
stranten in de school onder meer molo-
tovcocktails bezaten, die waren elders 
buitgemaakt. Zo was ook de ‘aanslag’ op 
een politieofficier (bedreiging met een 
mes) door de politie zelf in elkaar gezet. 
In Scholtens reportage horen we hoe 
advocaten van de politie er alles aan 
gelegen is om de procesgang te vertra-
gen, zodat strafvervolging straks on-
mogelijk is. Volgens nieuwe wetten van 
Berlusconi zal de zaak in 2008 verjaard 
zijn. De Italiaanse media hoor je daar 
niet over. “Niet zo vreemd,” aldus 
Scholten: “veertig procent is in handen 
van Berlusconi.”  l

Yvonne Scholten: “Ik dacht eerst ook: het 
zal wel aan de demonstranten zelf hebben 
gelegen.”

Het mediacentrum in de Pascoli-school nadat de carabinieri heeft huisgehouden
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ziekenhuis met een schedelbasisfractuur 
of in coma. Scholten: “Ook las ik over 
martelingen van demonstranten die uit 
de school waren overgebracht naar de 
Bolzaneto-kazerne. Ze werden door be-
wakers gedwongen fascistische kreten te 
roepen, zoals ‘Viva il Duce’ of ‘Joden aan 
het gas’. Ik dacht: dit kan niet! Je houdt 
het toch niet voor mogelijk dat zoiets in 
de Europese Unie gebeurt. Ik besloot me 
in het onderwerp vast te bijten.” 

De zoon van een vakbondssecretaris 
werd doodgeschoten en overreden door 
een politiejeep

Anders dan in Heiligendamm, waar de 
top plaatsvond in een sjiek en rustiek 
Grand Hotel aan de Oostzeekust, werd 
de top in Genua midden in het stads-
centrum gehouden. Stalen hekken en 
18.000 politiemensen en carabinieri 
moesten de nauwe straatjes van de bin-
nenstad ‘onneembaar’ maken, wat zo’n 
40.000 inwoners het ergste deed vrezen. 
Ze ontvluchtten de stad. Gelijk hadden 
ze: op foto’s is duidelijk te zien hoe de 
23-jarige Carlo Giuliani, zoon van een 
vakbondssecretaris, werd doodgeschoten 
en vervolgens overreden door een politie-
jeep. Dit slachtoffer haalde het nieuws, 
veel andere gewelddadige voorvallen 
niet. Demonstranten werden bijvoorbeeld 
opgepakt in een huis waar ze bescher-
ming zochten tegen het angstaanjagende 
politieoptreden op straat, gemarteld en 
dagenlang zonder aanklacht opgesloten. 
Ze kregen geen juridische bijstand en 
werden onder druk gezet een verklaring 
te ondertekenen dat ze ‘goed behandeld’ 
waren; anders kwamen ze de gevange-
nis niet uit. Vijfhonderdzestig demon-
stranten zouden in het ziekenhuis zijn 
opgenomen.
Scholtens radioverslag concentreert zich 
op de slachtoffers in de scholen. Genua 
had in een buitenwijk twee scholen be-
schikbaar gesteld voor demonstranten en 
pers, ver buiten de ‘rode zone’ waar de 
G8-top werd gehouden. In de ene school 
zouden ze kunnen overnachten, in de 
tweede school werd het mediacentrum 
geïnstalleerd. Vlak voor middernacht, 
nota bene na het einde van de G8-top, 
viel een politiemacht van 200 personen 
de Diaz-school binnen en knuppelde 

wanhopig probeert dit proces onder de 
aandacht te brengen. Het comité vraagt 
Europarlementariërs en journalisten om 
een paar dagen bij het proces aanwezig 
te zijn, maar dat valt allesbehalve mee. 
Europarlementariërs kunnen weinig 
doen, omdat de zaak nog onder de 
rechter is. Zolang dat het geval is, heeft 
de pers evenmin iets te melden. Het is 
idioot ingewikkelde materie. Ik neem het 
collega’s niet kwalijk dat ze daar geen 
tijd voor kunnen vrijmaken. Dat kon ik 
ook alleen maar omdat ik gepensioneerd 
ben.” 
Ook in de Italiaanse pers verschijnt ech-
ter nauwelijks nieuws over het lopende 
proces tegen de verantwoordelijk geachte 
hogere politiefunctionarissen. Scholten: 
“Italië is procesmoe. Na de actie Schone 
Handen is er ontzettend veel naar boven 
gekomen over fraude en steekpenningen. 
De gemiddelde Italiaan heeft inmiddels 
zoiets van: nou ja, het zal wel.” In 
andere buitenlandse kranten is er ook 
niet over gepubliceerd, behalve in de 
Britse pers, omdat BBC-journalist Bill 
Hayton het werken onmogelijk werd 
gemaakt tijdens de politie-inval. “Maar 
in de Britse sensatiepers werd de zwaar 
mishandelde en volkomen onschuldige 
fotograaf en journalist Marc Covell, 
terwijl hij in het ziekenhuis in coma lag, 
afgeschilderd als terrorist.” Covell werkte 
voor Indymedia, een onafhankelijk 
netwerk van nieuwssites. Kennelijk was 
dat voor collega’s van de sensatiepers 
voldoende om hem in het verdachten-
bankje te plaatsen. 
Voor haar reportage spitte Scholten een 
duizend pagina’s tellend dossier door, 

waarin zo’n honderd getuigenissen van 
slachtoffers en getuigen zijn vastgelegd. 
Scholten: “Ik heb dus veel gehad aan de 
officier van justitie, Zucca, die vijf jaar 
aan het vooronderzoek heeft gewerkt. 
Heel dapper, want hij is daardoor bin
nen het ministerie volstrekt geïsoleerd 
geraakt en naar nieuw werk kan hij 
fluiten.” De Italiaanse vrijwilligersorgani
satie Sociaal Forum, die in de rechtszaal 
geluidsopnames mocht maken en voor 
juridische bijstand van de demonstranten 
zorgt, gaf Scholten veertig uur geluids
materiaal van de rechtszaak. “Daar heb 
ik voor mijn radioverslag van 31 minuten 
uiteindelijk drie minuten met fragmen
ten uit gekozen.” 

“Ik had acht gebroken ribben, een 
vernielde long, twee gebroken botten 
en ik verloor tien tanden” 

Het eerste slachtoffer dat we horen is 
Marc Covell, die al twee dagen onafge
broken in het perscentrum aan het werk 
was en dus zelfs niet aanwezig kón zijn 
geweest op de plek waar zich eerder 
rellen afspeelden. Hij vertelt: “Het was 
tien voor twaalf, vierenhalf uur nadat 
de demonstratie was afgelopen. Ik had 
informatie bewerkt en foto’s gedownload. 
Ik stond buiten met een paar vrienden 
een sigaretje te roken, toen een van de 
Italianen riep dat er een politie-inval 
was. Samen met een vriend besloot ik 
terug te gaan naar het mediacentrum om 
een bericht te maken. Toen ik de weg 
overstak, kwam er een mobiele eenheid 

Op 5 mei jl. werden in Utrecht ruim honderd fietsers gearresteerd, die deelnamen 
aan een fietskaravaan tegen de G8-top in Duitsland. Formele aanleiding voor de ar
restatie: ze reden niet op het fietspad! Een politiebus reed de fietsers klem, waarna 
ze werden opgewacht door aanstormende politie te paard, bussen ME’ers en agenten 
in burger. Iedereen werd gearresteerd en met klaarstaande stadsbussen afgevoerd 
naar het gerechtsgebouw. Mensen die een identiteitsbewijs overlegden werden 
desalniettemin langer dan zes uur vast gehouden, zelfs kinderen van 14 jaar en 
jonger. Ze zaten met 25 mensen in een cel van vier bij vier, zonder eten of drinken, 
zonder te mogen bellen of naar het toilet te kunnen. Ondertussen werden de fiets
sloten doorgezaagd en hun fietsen op een vrachtwagen gesmeten. De media toonden 
opvallend weinig belangstelling. Zelfs niet toen een aantal van hen een ‘Duitsland-
verbod’ kreeg. 
Het radioverslag ‘Genua – het vergeten proces’ is terug te vinden op 
www.ochtenden.nl/afleveringen/25204400/ 

Bevrijdingsdag in Utrecht

zestig van de negentig aanwezigen neer. 
Handen werden verbrijzeld. Mensen 
raakten in coma. Ze werden van de trap 
gegooid en door groepjes agenten in 
elkaar geslagen. “In alle talen van de 
wereld hoorde je mensen om hun moeder 
roepen”, getuigt een 63-jarige Italiaanse 
demonstrant, die door het politiegeweld 
in de Diaz-school een half jaar in een 
rolstoel belandde. In het tegenoverlig-
gende mediacentrum in de Pascoli-school 
werden ondertussen computers stuk
geslagen. BBC-journalist Bill Hayton, die 
verslag wilde doen van het bloedbad bij 
de Diazschool, werd dertig seconden voor 
uitzending de telefoon uit handen 
gerukt. Hij en de overige aanwezigen 
in het mediacentrum werden gedwon-
gen met de handen in de nek een half 
uur tegen de muur te staan. In allerijl 
gewaarschuwde Europarlementariërs, 
journalisten en advocaten die vanachter 
een politieafzetting tien meter boven 
hun hoofd helikopters zagen cirkelen, 
beschreven de angstaanjagende politie-
actie als een oorlogssituatie: “Chili onder 
Pinochet, daar leek het op.”

“Italië is procesmoe. Veel Italianen 
denken inmiddels: nou ja, het zal wel”

Hoe bestaat het dat kranten, bladen, 
radio en tv hier nauwelijks over hebben 
bericht? Scholten: “Weet je dat ik me dat 
ook afvroeg? Hoe komt het dat er geen 
belangstelling is van de Nederlandse pers 
als mensenrechten in Europa op zo’n 
brute wijze geschonden worden? Laat 
ik vooropstellen dat het comité Verità-
Giustizia (‘Waarheid en Gerechtigheid’) 

Het mediacentrum in de Pascoli-school nadat de carabinieri heeft huisgehouden
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Zwart tegen zwart: racisme in Zuid-Afrika

van rassenhaat. De zwarte bevolking wijst steeds vaker naar nieuwkomers uit andere Afrikaanse landen 

Midden op de stoffige binnenplaats 
van Bonne Espérance staat een enorme 
elektriciteitsmast. Twee vrouwen wassen 
hun kleren in een tobbe en gebruiken de 
mast als droogrek. Schuw kijken ze naar 
de zanderige grond. In praten hebben 
ze weinig trek; ze antwoorden in korte 

“De meeste vrouwen zijn getraumati
seerd”, legt Mshengu uit. “Ze hebben 
te maken gehad met mishandeling, ver
krachting en veelal de gewelddadige dood 
van een echtgenoot.” De vrouwen mogen 
maximaal zes maanden in Bonne Espé

mogelijk 
bestaan op 

bouwen”, zegt Mshengu terwijl we 
de crèche binnenlopen. Een dertigtal 
kleuters ligt op matrasjes op de grond. 
Een enkele durfal gluurt nieuwsgierig 

onder de deken naar het bezoek. 
Adolphine Mulanga, zelf tien jaar geleden 
uit Congo gevlucht, houdt een oogje in 
het zeil. “We willen de moeders zoveel 
mogelijk ontlasten en de kinderen een 

zorgeloze tijd geven.” Zij krijgen in de 
tussentijd Engelse les, worden zo nodig 
medisch behandeld en krijgen training 
in huishoudelijke taken. Mshengu: “De 
meesten zullen als huishoudster of 
schoonmaakster in een hotel aan het 
werk gaan.”

”Zwarte Zuid-Afrikanen vinden dat we 
hun banen inpikken. Een vriend van 
me is neergeschoten omdat hij het 
aanlegde met een Zuid-Afrikaanse”

Het prestigieuze hotel Mount Nelson in 
hartje Kaapstad lijkt een echo uit het 
koloniale verleden. Bij de ingang, die 
opgesierd is met imposante Griekse 
zuilen, houdt Tresor Rwarwa de wacht. 
Hij begroet de gasten met een militair 
saluut. “Eén nachtje hier zou mij een 
maandloon kosten”, grijnst hij. 
Met een Angolese moeder en een Sene
galese vader heeft Rwarwa al heel wat 
van Afrika gezien. Toen zijn moeder in 
2004 overleed, vertrok hij naar ZuidAfri
ka in de hoop op een beter bestaan. Maar 
het leven hier valt tegen. “Zwarte Zuid
Afrikanen mogen ons niet. Ze vinden 
dat we hun banen inpikken. Een vriend 
van me is neergeschoten omdat hij het 
aanlegde met een ZuidAfrikaanse. In de 
townships word je constant in de gaten 
gehouden. Als zíj vinden dat jij een fout 
begaat, ben je er geweest. Ze gooien je zó 
uit een rijdende trein.”
In het Zoeloe is er zelfs een – zeer kwet
send – woord voor de nieuwkomers: ama
kwerekwere. Het betekent zoveel als: volk 
dat vreemde geluiden maakt. Rwarwa: 

“Blanke ZuidAfrikanen negeren ons, 
maar zwarten behandelen ons als vuil. Ik 
merk dat ook hier in het hotel, aan col
lega’s of zwarte gasten. Ik snap dat niet. 
We zijn toch allemaal Afrikaan? One love, 
weet je wel?”
Rwarwa woont in de binnenstad van 
Kaapstad, voor iemand met zijn loon 
nauwelijks op te brengen. “We delen 
één kamer met z’n zessen. Dat betekent 
ruzies, geen privacy, noem maar op. Maar 
we zijn met vluchtelingen onder elkaar. 
Alles is beter dan de townships.”

Het raciale geweld waar Rwarwa op doelt, 
liegt er niet om. Alleen al in de zwarte 
woonwijken rond Kaapstad zijn in zes 
maanden tijd veertig buitenlandse winkel
eigenaren vermoord. Vooral de Somalische 
gemeenschap in de arme wijken van de 
relatief welvarende provincie Westkaap 
moet het ontgelden. Maar ook elders kent 
het geweld tegen deze groep, die vaak 
met buurtwinkeltjes een redelijk suc
cesvol bestaan weet op te bouwen, geen 
grenzen. In februari werden in de haven
stad Port Elizabeth 36 Somaliërs gedood 
door buurtbewoners.
In het door geweld geteisterde Zuid
Afrika kan raciaal geweld gemakkelijk 
onder de pet worden gehouden. Ook al 
constateren (internationale) hulpver
leningsorganisaties en belangengroepe
ringen ‘xenofobie’, de politie houdt het 
doorgaans op een ordinaire ‘beroving’. 
“Misdaad gebeurt nou eenmaal”, rea
geerde nationaal politiewoordvoerder 
Phuti Setati op de golf van moorden op 
buitenlanders. “Politiemensen moeten 
politiewerk doen. Met vreemdelingenhaat 
houden we ons niet bezig.”

Stereotypes te over: Nigerianen 
zitten in drugshandel en prostitutie, 
Zimbabwanen plegen roofovervallen, 
Mozambikanen zijn inbrekers

De ZuidAfrikaanse media verdenken de 
politie zélf ervan niet vrij te zijn van 
xenofobe trekken. Talloos zijn de berich
ten over agenten die papieren van zwarte 
buitenlanders verscheuren, steekpennin
gen eisen, willekeurige arrestaties uitvoe
ren of ‘lastige’ vluchtelingen intimideren 
met valse aanklachten. Jody Kollapen, 
hoofd van de Human Rights Commission,

vreest dat de huidige vreemdelingenhaat 
het gevolg is van het staatsracisme dat 
de zwarte bevolking jarenlang ingepe
perd kreeg. “Blanke Europese immigran
ten worden met rust gelaten, omdat zij 
dankzij de stereotypering van de apart
heid worden gezien als mensen die geld, 
kennis en investeringen brengen. Maar 
zwarte buitenlanders worden gezien als 
bedreiging.” De naar schatting 42 procent 
werkloosheid, plus de angstaanjagende 
misdaadcijfers, wakkeren het ‘antibui
tenlanderklimaat’ nog verder aan. Hoewel 
slechts drie procent van de gevangenen 
in ZuidAfrika van buitenlandse afkomst 
is , wordt de misdaad in de schoenen van 
de ama kwerekwere geschoven. Kollapen 
somt de stereotypes op: “Nigerianen 
zitten in de drugshandel en de prosti
tutie, Zimbabwanen plegen roofovervallen 
en Mozambikanen zijn inbrekers.”  

In een winkelcentrum in Kaapstad houdt 
een rijzige, donkere man de wacht. Hij 
stelt zich voor als Papy Chishugi uit Con
go, universitair opgeleid en gevlucht om
dat hij niet wilde worden geronseld voor 
de gewapende strijd in zijn land. “Baan
tjes als deze liggen voor het oprapen voor 
hoogopgeleide buitenlanders, maar iets 
vinden op je eigen opleidingsniveau is 
onmogelijk.” Voor minder dan acht euro 
staat hij twaalf uur achter elkaar op de 
benen. Hij vindt dat er nogal wat schort 
aan het arbeidsethos van zijn ZuidAfri
kaanse ‘kleurgenoten’. “Blanke werkgevers 
vinden ook dat we harder werken dan 
de lokale bevolking. Zodra die betaald 
krijgen, nemen ze de volgende dag verlof. 
Wij werken dag en nacht. Dat maakt ons 
geliefd bij de baas, maar gehaat door de 
zwarte bevolking. Maar ja, wij proberen 
ook maar gewoon een bestaan op te 
bouwen.” l

Naschrift: Eind april kwam opvangcentrum 
Bonne Espérance op treurige wijze in het 
nieuws. Veertien kinderen uit de crèche, 
tussen de zes en veertien jaar oud, werden 
gemolesteerd door talloze leeftijdsgenoten 
uit de omgeving. Ze werden vastgebonden, 
geslagen met stokken, bekogeld met stenen 
en bedreigd met messen. Volgens ooggetui-
gen handelden de zeer jeugdige daders uit 
racistische motieven. Hun buit? Een paar 
snoepjes. 

 in Kaap de Goede Hoop. Eind april werden de kinderen gemolesteerd door Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenootjes
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Bonne Espérance. Het lijkt een toepas-
selijke naam voor een plek waar vrouwen 
en kinderen worden opgevangen die naar 
Kaap de Goede Hoop zijn gevlucht. Het 
complex, bestaande uit een paar beton-
nen woonblokken, staat midden in de 
zwarte woonwijk Philippi – pal tegenover 
het politiebureau. “Dat is geen toeval,” 
legt manager Nzwaki Mshengu uit, “er 
heerst in deze buurt veel vreemdelingen-
haat. We hebben bescherming nodig.”
Mshengu, Zuid-Afrikaanse, krijgt veel 
vijandige reacties van haar landgenoten. 
“Op elk verjaardagsfeestje krijg ik te 
horen dat ‘types zoals ik’ werkloosheid 
en misdaad in de hand werken door op te 
komen voor Afrikaanse vluchtelingen.” 
Maar ze snapt als geen ander waar de 
wortel van het probleem ligt. “Vreemde-
lingenhaat vindt plaats aan de onderste 
treden van de maatschappelijke ladder, 
waar de struggle for survival het felst 
woedt. Iedereen wil een beter leven. 
Als dat niet lukt, is het verleidelijk een 
zondebok te zoeken.” 

Zwart tegen zwart: racisme in Zuid-Afrika
Bij racisme en Zuid-Afrika denk je onmiddellijk aan zwart en wit, maar er broeit een nieuwe vorm 
van rassenhaat. De zwarte bevolking wijst steeds vaker naar nieuwkomers uit andere Afrikaanse landen 
als veroorzakers van misdaad en werkloosheid. Vooral in de townships, de zwarte woonwijken, zijn 
vluchtelingen uit landen als Somalië, Congo of Zimbabwe hun leven daarom niet zeker. 

TEkST en FoTo’S ronald kenndy

140.000 vluchtelingen wachten op een 
status. Een aantal dat wereldwijd alleen 
door de VS wordt overtroffen

Sinds de eerste democratische verkiezin-
gen in 1994 heeft Zuid-Afrika de grenzen 
opengesteld voor vluchtelingen. Veel 
van de voormalige bondgenoten van het 
ANC, het Afrikaans Nationaal Congres dat 
sinds 1912 de belangen van zwarten in 
Zuid-Afrika behartigt, zijn na de afschaf-
fing van de apartheid zelf brandhaarden 
geworden. Zoals Congo, Zimbabwe en 
Angola. Per jaar komen er zes miljoen 
vreemdelingen binnen, het overgrote 
deel illegaal. Wie de vluchtelingenstatus 
aanvraagt, moet volgens de wet binnen 
veertien dagen uitsluitsel krijgen. In de 
praktijk duurt het meestal jaren. Volgens 
de internationale vluchtelingenorgani-
satie UNHCR wachtten eind 2005 ruim 
140.000 vreemdelingen op de uitslag, een 
aantal dat wereldwijd alleen overtroffen 
wordt door de VS. Elk jaar neemt de ach-
terstand met bijna 25.000 dossiers toe. 

Midden op de stoffige binnenplaats 
van Bonne Espérance staat een enorme 
elektriciteitsmast. Twee vrouwen wassen 
hun kleren in een tobbe en gebruiken de 
mast als droogrek. Schuw kijken ze naar 
de zanderige grond. In praten hebben 
ze weinig trek; ze antwoorden in korte 
zinnen. 
“De meeste vrouwen zijn getraumati-
seerd”, legt Mshengu uit. “Ze hebben 
te maken gehad met mishandeling, ver-
krachting en veelal de gewelddadige dood 
van een echtgenoot.” De vrouwen mogen 
maximaal zes maanden in Bonne Espé-
rance blijven. “We willen zoveel mogelijk 
vrouwen helpen een beter bestaan op 
bouwen”, zegt Mshengu terwijl we 
de crèche binnenlopen. Een dertigtal 
kleuters ligt op matrasjes op de grond. 
Een enkele durfal gluurt nieuwsgierig 
van onder de deken naar het bezoek. 
Adolphine Mulanga, zelf tien jaar geleden 
uit Congo gevlucht, houdt een oogje in 
het zeil. “We willen de moeders zoveel 
mogelijk ontlasten en de kinderen een 

zorgeloze tijd geven.” Zij krijgen in de 
tussentijd Engelse les, worden zo nodig 
medisch behandeld en krijgen training 
in huishoudelijke taken. Mshengu: “De 
meesten zullen als huishoudster of 
schoonmaakster in een hotel aan het 
werk gaan.”

”Zwarte Zuid-Afrikanen vinden dat we 
hun banen inpikken. Een vriend van 
me is neergeschoten omdat hij het 
aanlegde met een Zuid-Afrikaanse”

Het prestigieuze hotel 
hartje Kaapstad lijkt een echo uit het 
koloniale verleden. Bij de ingang, die 
opgesierd is met imposante Griekse 
zuilen, houdt Tresor Rwarwa de wacht. 
Hij begroet de gasten met een militair 
saluut. “Eén nachtje hier zou mij een 
maandloon kosten”, grijnst hij. 
Met een Angolese moeder en een Sene
galese vader heeft Rwarwa al heel wat 
van Afrika gezien. Toen zijn moeder in 
2004 overleed, vertrok hij naar Zuid-Afri
ka in de hoop op een beter bestaan. Maar 
het leven hier valt tegen. “Zwarte Zuid-
Afrikanen mogen ons niet. Ze vinden 
dat we hun banen inpikken. Een vriend 
van me is neergeschoten omdat hij het 
aanlegde met een Zuid-Afrikaanse. In de 
townships word je constant in de gaten 
gehouden. Als zíj vinden dat jij een fout 
begaat, ben je er geweest. Ze gooien je zó 
uit een rijdende trein.”
In het Zoeloe is er zelfs een – zeer kwet
send – woord voor de nieuwkomers: 
kwerekwere
dat vreemde geluiden maakt. Rwarwa: 

INTERVIEW

Vluchtelingenkamp Bon Espérance in kaap de Goede Hoop. Eind april werden de kinderen gemolesteerd door Zuid-Afrikaanse leeftijdsgenootjes
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GESPOT

HOrEn BElEvEn

OSmOSiS
Kaz Lux is meer dan eens uitgeroepen tot 
beste nederlandse popzanger. De stem 
van de ex-voorman van de legendarische 
formatie brainbox, waar ook Jan Akkerman 
deel van uitmaakte, herken je uit duizen-
den. Zo ook op Osmosis, de nieuwe van 
Kaz Lux. De nummers zitten razend knap 
in elkaar, met een hoog gehalte blues en 
folk. instrumentaal is er een hoofdrol voor 
HotchPotch, een groep akoestische musici, 
die Osmosis verrijkt met onder meer banjo, 
piano en klarinet. Maar het blijft toch die 
stem van Lux die deze cd de meeste glans 
geeft. niet die ‘hoor mij hier eens rauw en 
doorleefd klinken’-attitude die anderen in 
dit genre nogal eens aan de dag leggen. 

Kaz lux and HotchPotch – Osmosis 
Yellowstone records 
www.tryourmusic.com

DE vErwOESTE STaD
Geconfronteerd met het verwoeste hart 
van rotterdam beeldhouwde Ossip Zadkine 
‘Jan Gat’, of ‘Jan met de handjes’, zoals 
rotterdammers het noemden. “Moet mijn 
stad verlamd worden door deze zes meter 
hoge bezetene?” vond de directeur Ge-
meentewerken. ‘Sentimenteel gedoe’ paste 
niet in de wederopbouwideologie. in 2004 
werd het beeld van de sokkel gehaald om 
te worden ‘gerenoveerd’. Maar nu is het 
terug en dat werd tijd. Zelfs rotterdam-
mers blijken niet meer te weten wat 14 
mei 1940 voor hun stad heeft betekend. 
Schande! De lijn die moet markeren welk 
gebied er tijdens het bombardement werd 
verwoest, is er nog niet. Ga uit van het 
beeld en volg alle bouwwerken rondom 
van na 1945.

Ossip Zadkine, De verwoeste stad 
leuvenhaven, rotterdam

JESuS CamP
De meermaals bekroonde documentaire 
Jesus Camp schetst een onthutsend beeld 
van een zomerkamp voor Amerikaanse 
kinderen van born again christians. De 
op de kinderen toegepaste trainingsme-
thoden van deze politieke beweging, die 
de scheiding tussen kerk en staat wil 
opheffen, verbijsteren. een verontruste 
christelijke radiomaker schetst de tactiek: 
“iedere twee dagen richten ze een nieuwe 
kerk op. Het gaat nu al om 25 procent van 
de Amerikaanse bevolking, tachtig miljoen 
aanhangers. Ze nemen het Witte huis, het 
Congres en het rechtssysteem over.” 
Zeer de moeite waard om even te laten 
bezinken.

Heidi Ewing en rachel Grady, 
Jesus Camp Te zien vanaf 17 juni in 
de bioscoop

ZiEn

De bilderberg-conferentie, jarenlang voorgezeten door wijlen Prins bernhard, is altijd goed 
geweest voor spannende complottheorieën. Wie daar liever aan vasthoudt, kan het boek van 
niOD-onderzoeker Gerard Aalders maar beter overslaan. Want de geheimzinnige, jaarlijkse bijeen-
komst van politici, bankiers, captains of industry, maar ook vakbondsmensen of journalisten uit 
de hele wereld blijkt een hoop gebakken lucht. Toegegeven: de CiA was in 1952 betrokken bij de 
oprichting en communisten kwamen er destijds niet in, maar daar houdt het complot op. in 1976 
werd bernhard door de bilderbergers zelfs aan de kant gezet, vanwege de Lockheed-affaire. Geheel 
andere koek dan de mantel der liefde die hij in nederland omgehangen kreeg! Op de conferentie 
lichten deskundigen – die van opvatting verschillen – kwesties toe als de spanningen in het Mid-
den-Oosten, de globalisering of de oorlog in irak, waarna de zaal een duit in het zakje mag doen. 
Dat iedereen geacht wordt zijn mond te houden over de bijeenkomst is vooral bedoeld om het 
enorme ik-hoor-erbij-imago te cultiveren. bij de boekpresentatie in de Amsterdamse balie waren 
ook voormalig FnV-voorzitter Lodewijk de Waal en oud-minister Frank de Grave aanwezig. elkaar 
giebelend aanstotend konden ze de zaal bevestigen dat zij inderdaad een keertje waren uitgeno-
digd – veel zinnigs kwam er verder niet uit. Of, zoals de Duitse oud-minister Andreas von bülow in 
het nawoord schrijft: “Qua saaiheid wordt de bilderberg Groep slechts door het Wereld economisch 
Forum in Davos overtroffen. erbij zijn is echter alles. Wie niet uitgenodigd wordt, is out, mega-
out, of, indien iets jonger, nog vol hoop.”

lEZEn

DE BilDErBErG-COnfErEnTiES: vEEl GEBaKKEn luCHT - Elma vErHEY

Gerard aalders, 
De Bilderberg-conferenties, 
uitg. van Praag

Gerard 
ties, u
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Moeders fatsoeneren de jurkjes van de meisjes met bloemenmandjes. Leden van de parochieraad torsen het baldakijn, met daaronder de 
nunhem 

ij de Magnificatkapel wordt halt gehouden, op 
og een kapel, en weer richting kerk. De plechtigheid eindigt met 
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Meimaand processiemaand • Foto’s: Roel Visser 

Moeders fatsoeneren de jurkjes van de meisjes met bloemenmandjes. Leden van de parochieraad torsen het baldakijn, met daaronder de 
pastoor met het Heilig Sacrament. begeleid door melancholieke fanfareklanken zet de stoet zich in beweging. in het Limburgse nunhem 
wordt de traditionele meiprocessie gehouden, ter ere van beschermheilige Sint Servatius. bij de Magnificatkapel wordt halt gehouden, op 
de Servaasberg vindt de Heilige Mis plaats en gaat men ter communie. nog een kapel, en weer richting kerk. De plechtigheid eindigt met 
feestelijke muziek. Kermis en café volgen.

TR0607A.indd   28 08-06-2007   14:37:32



31juni 2007 Tribune

  

PUZZEL

Horizontaal
5. is positief geploegd (4)
8. Geen tegenslag op de zeereis (10)

10. Frisse kleur is nog wat onervaren (5)
11. Hokjesgeest (14)
12. Man heeft (tijdelijk) land te pacht (4)
13. Was erbij, maar niet helemaal tot tevredenheid (10)
14. Op de achterste benen gaan staan om een stellage   
  te bouwen (9)
15. Log water (5)
17. Letterlijk genomen ben je je visinstrument kwijt  (10)
19. De prijs van levensonderhoud (4)
20. Dwergvarkens, lammetjes en pasgeboren geitjes (8)
21. Onnozel insekt (4)

Verticaal
1. Zijn dit de fundamenten van gevechten te land? (11)
2. Het is een slagveld op de bühne (11)
3. Confectie een maatje te klein gekocht? (5,2,3,3)
4. Koffielepeltjes (8,8)
6. Met hier en daar een bui ridderordes (12)
7. Hier worden bomen gekapt voor kruidenthee (7)
9. Moeder is het zonnetje in huis (10)

16. Zondige handeling in de kerk? (7)
18. Voorschriften voor het schoenmakersvak (4)

Oplossingen cryptogram mei 2007

Horizontaal
4. Kraaneiland 8. inflatie 9. Vrijwel 10. Keerpunt 11. rijtuig 
12. Ontspruiten 15. regeerzucht  18. uitwas 20. Tekort 
21. Tegenstelling 22. Akte
Verticaal
1. Taalgrens 2. bestuurscrisis 3. universiteit 4. Klinkende Munt 
5. Leest 6. beleg 7. Lijntje 13. regelneef 14. bit 16. Zakenbank 
17. Hotline 19. Weer

Alle oplossingen: uitsluitend per brief, vóór woensdag 4 juli sturen naar de Puzzelredactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 
3032 SC rotterdam. Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een boek verloot uit de SP-boekenstal. Houdt u wel van een 
spelletje? Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.
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Oplossingen historische kruiswoordtest mei 2007

Horizontaal
1. boon 3. intifada 9. Steen 11. Gelre 13. Mir 14. ur
15. Huurling 16. banier 17. Aletta 19. eSA 20. Vote 24. Kader 
25. nóbrega 26. nar 27. noormannen
Verticaal
2. OeSO 4. Tigris 5. Fall Gelb 6. Doema 7. rerum novarum
8. Sarawak 10. norbertijnen 12. Duinkerken 16. brand 
18. Tasman 21. Abbé 22. reM 23. nero

©Henry en Lucas, FLW juni 2007 

Opgaven
1) Aproscoop
2) nieuwluider
3) Gewagsproeier
4) Tintelaar
5) Dignitariaat
6) Simulkarig

7) Genfan
8) Gyromaan
9) Stijltrommelaar
10) Polymaal
11) relitelg
12) Aqualoon

CRYPTOGRAM

IMAGINAIRE WOORDENLIJST
De bedoeling is een zo spitsvondig, interessant of verrassend mogelijke betekenis te vinden voor de 20 – tot op heden onbestaande – 
woorden onder ‘Opgaven’. De meest originele inzendingen worden door de redactie als prijswinnaar bestempeld.

13) Onderplaats
14) expansievogel
15) euroversiteit
16) Pluchevernieuwing
17) Klimaatafschrijving
18) Anonimiteitstraining

Winnaar van cryptogram Tribune mei is geworden: mevr. D.A.M. Vermeulen-van Gorp uit Roosendaal.

19) Groene school
20) Lawaaidenker

©Henry en Lucas, FLW juni 2007 
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LINKSVOOR

Hoe lang ben je al lid van de SP?
“Ongeveer een jaar.”

Heb je hobby’s?
“Politiek. Ik ben vrijwilliger in de afdeling Amsterdam en volg 
diverse SP-scholingen. Verder lees ik graag.”

Welk SP-moment is je altijd bijgebleven?
“Het verschijnen van Nieuw Optimisme van Jan Marijnissen. 
Dat boek is een soort bijbel voor me. Het gaat over het zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen. Dat spreekt me 
aan. Bovendien deden de reacties op de Irak-actie me goed. Veel 
mensen zeiden: Eindelijk een politieke partij die openheid wil.”

Wat is je favoriete plek op deze wereld?
“Bestaat voor mij niet. Mijn droom is dat mensen in solidariteit 
met elkaar samen leven. Wat maakt het uit wáár dat is?”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?
“Oorlog. Oorlogen worden met belastingcenten gevoerd. 
Voor de prijs van één raket zou je al heel wat kunnen doen aan 
armoedebestrijding of in het onderwijs.”

Maakt het feit dat je uit Iran komt je extra betrokken bij 
het thema oorlog?
“Dat denken veel mensen, maar dat is niet zo. Het gaat me
niet om Iran, het gaat om idealen: menselijke waardigheid en 
solidariteit. Oorlog is ellende en regeringen die oorlog voeren 
moeten daarover verantwoording afleggen.”

Mo Kazemi (44) is in Amsterdam Oost/Watergraafsmeer de grote aanjager van de handtekeningenactie 
‘Openheid over irak’. Zijn tomeloze inzet staat los van zijn geboorteland, het eveneens door oorlog bedreig-
de iran. “Het gaat niet om landen, maar om idealen.”

FOtO KAren VeldKAmp
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“Een PvdA die de voorkeur geeft aan 
samenwerking met GroenLinks boven de 
SP, weet niet meer waar ze voor staat”, 
zegt communicatiedeskundige en par-
tijstrateeg Jacques Monasch. Met Zeven 
Nieuwe Veren hoopt hij de PvdA weer op 
de juiste koers te krijgen. “De PvdA is 
haar traditionele achterban én de mid-
denklasse kwijt.” 

12
In dit extra dikke zomernummer:

Verslag uit een tot de tanden bewapend 
Heiligendamm, dat een voorproefje leek 
van de toekomst zoals die op de Alter-
natieve G8 wordt voorspeld: de happy
few, gesponsord door Mercedes-Benz, 
versus demonstranten die met hekken, 
ID-scans en een overmacht aan politie 
‘buiten’ worden gehouden.

16

De Tribune trok een aantal dagen op 
met Kartika Liotard, lid van het Euro-
pees Parlement voor de SP. Een verhaal 
over de geldverslindende maandelijkse 
verhuizing van Brussel naar Straatsburg, 
achterdeuren en achterkamers, het 
gebrek aan debat en het grote verschil 
tussen anti en kritisch.

25
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elma Verhey

‘Gatver, TWEE pagi-

na’s met foto’s van 

een processie! Wat 

doen die in vredesnaam in de Tribune’, 

schreef Marga Doodeman verontwaar-

digd. De aandacht van de Tribune voor 

‘meimaand processiemaand’ heeft heel 

wat losgemaakt. 

Het bezwaar gold niet zozeer de foto’s, 

maar het feit er geen waarschuwende 

teksten bij stonden als: ‘Godsdienst is 

opium voor het volk’, of: ‘De rooms-

katholieke kerk is een bolwerk van 

onderdrukking’ (citaten uit brieven). 

Eerlijk gezegd zijn dergelijke ‘bijslui-

ters’ niet in ons hoofd opgekomen. 

De SP respecteert geloofsuitingen van 

joden, moslims, hindoes enz. En niet 

van katholieken???? 

De foto’s zijn geplaatst omdat we ze 

mooi en interessant vinden. Processies 

worden in ere hersteld. En of dat komt 

doordat mensen het een mooie traditie 

vinden, of omdat men echt in de heil-

zame werking ervan gelooft? Wie zal het 

zeggen? Nog afgezien van de vraag of 

het houvast vinden in geloof een slechte 

zaak zou zijn. Wij hebben slechts wil-

len laten zien wat er zoal in Nederland 

speelt - op plekken waar misschien geen 

overmaat aan SP aanwezig is. 

Roel Visser heeft deze maand een 

fotoreportage van de jaarlijkse Game 

Fair, de verkoopmarkt voor mensen die 

dol zijn op jagen. Daar hebben we wél 

een mening over. Lach, huil of verbaas 

u. Maak u kwaad, of ga de volgende keer 

protesteren. Maar schiet niet de bood-

schapper neer - die slechts heeft willen 

signaleren.

Don’t shoot the 
messenger

Ontwerpbureau Thonik heeft de tweejaarlijkse, prestigieuze Designprijs van de 
stad Rotterdam gewonnen. De internationale jury was erg gecharmeerd van 
het werk dat het bureau de laatste anderhalf jaar ten behoeve van de SP heeft 
gemaakt: drie campagnes en een nieuwe huisstijl. Zij koos unaniem voor het 

Alweer prijs voor Thonik

Agnes Kant (SP), Tijl Akkermans, Jeroen Bruijn, Thomas Widdershoven (allen Thonik) 
en Hans van Heijningen (SP) tijdens de nominatie voor de Designprijs bij Museum 
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Tot 19 augustus is hier de expositie van alle 

35 Fotoreportage:
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Ontwerpbureau Thonik heeft de tweejaarlijkse, prestigieuze Designprijs van de 
stad Rotterdam gewonnen. De internationale jury was erg gecharmeerd van 
het werk dat het bureau de laatste anderhalf jaar ten behoeve van de SP heeft 
gemaakt: drie campagnes en een nieuwe huisstijl. Zij koos unaniem voor het 
Amsterdamse bureau.

Alweer prijs voor Thonik

Agnes Kant (SP), Tijl Akkermans, Jeroen Bruijn, Thomas Widdershoven (allen Thonik) 
en Hans van Heijningen (SP) tijdens de nominatie voor de Designprijs bij Museum 
Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Tot 19 augustus is hier de expositie van alle 
nominaties te zien.
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Op 3 juli, op het symbolische tijdstip van vijf voor twaalf, hebben Openheid over Irak, Stop de Oorlog, SP en GroenLinks de Eerste 
Kamer opgeroepen tot het instellen van een parlementaire enquête inzake de Nederlandse betrokkenheid bij de Irak-oorlog. De 140 
SP-afdelingen verzamelden samen 100.000 handtekeningen. Maar kampioen is de Rotterdammer Gerard van der Voort (69), die in zijn 
eentje goed was voor 6.700 handtekeningen. Zó vaak was de beroepsactivist met zijn protestmobiel op de Coolsingel te vinden, dat de 
politie hem bekeurde wegens ‘venten zonder vergunning’. 

FOtO: bas sToffelsen6.700 van de 137.555

�juni 2007 Tribune
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ACTUEEL

oorlogen bestaan niet. Je zult ook altijd 
onontplofte munitie hebben. Dat is niet 
alleen zo met clusterbommen, maar met 

Het nadeel van clusterbommen is echter 
dat het percentage niet ontplofte bom-
men zo groot is. “Tussen de 5 en 25 
procent van alle clustermunitie ontploft 
niet”, stelt de Britse wapenspecialist 
Colin King. Hij werkte twintig jaar voor 
de Britse Explosieven Opruimings Dienst 
en geldt als expert op het gebied van 
mijnen en clusterbommen. “Clusterbom-
men hebben een slechte reputatie en dat 
is volkomen terecht. Het zijn de slechtst 
ontworpen wapens die ik ooit gezien 
heb. Clusterbommen werken te vaak niet 
zoals ze bedoeld zijn. Het is moeilijk te 
voorspellen of ze afgaan of niet. Ik ben 
net terug uit Afghanistan. Daar heb ik 
plekken gezien waar bijna 100 procent 
van de clustermunitie gefaald heeft.”

Explosieven-opruimer Kapetanovic 
verloor een groot deel van zijn armen 

Wapenfabrikanten beweren dat moderne 
clusterbommen een stuk betrouwbaarder 

zijn, maar King hecht geen waarde aan de 
onderzoeken waar wapenfabrikanten mee 
zwaaien. “Die onderzoeken zijn onder de 
meest ideale omstandigheden gedaan. 
Neem de oorlog vorig jaar in Libanon. 
Israël heeft in het conflict met Hezbollah 
4,4 miljoen stuks moderne clustermunitie 
afgeschoten. Naar schatting liggen er in 
het zuiden van Libanon ongeveer een 
miljoen niet ontplofte clusterbommen. 
Het is en het blijft een onbetrouwbaar 
wapen.” 
Hoe verraderlijk clusterbommen zijn, 
weet ook Branislav Kapetanovic. Hij 
werkte jarenlang voor de Explosieven 
Opruimings Dienst in Servië. Tot hij op 
een dag wat gras opzij schoof om een 
niet ontplofte clusterbom beter te kun-
nen bekijken. De clusterbom ontplofte 
en Branislav verloor een groot deel van 
zijn armen en benen. Maandenlang 
balanceerde Branislav op het randje van 
de dood. Er waren vier jaar revalidatie 
en twintig operaties voor nodig eer 
Branislav het ziekenhuis mocht verlaten. 
Sindsdien zet hij zich in voor een verbod 
op het wapen dat zijn leven verwoestte: 
de clusterbom. “Eigenlijk doe ik nu niets 
anders dan voor mijn ongeluk”, zegt hij. 
“Ik heb altijd gestreden tegen de cluster-
bom, alleen doe ik dat nu op een andere 
manier.”

Tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 bombar-
deerden Navo-straaljagers uit de Verenig-
de Staten, Groot-Brittannië en Nederland 
ruim twee maanden lang doelen in 
Servië. Die bombardementen moesten er-
voor zorgen dat het Servische leger zich 
terugtrok uit Kosovo. Er werden duizen-
den clusterbommen afgeworpen, waarvan 
vele niet ontploften. “We waren iedere 
dag bezig om clusterbommen te ruimen”, 
vertelt Branislav Kapetanovic. “Ik denk 
dat ik zelf in totaal meer dan 2.000 niet 
ontplofte clusterbommen vernietigd heb.”
Een gebeurtenis die grote indruk maakte 
op Branislav, was het bombardement op 
Nis. In plaats van het plaatselijke vlieg-
veld, troffen de Navo-bommenwerpers 
de stad zelf. Honderden clusterbommen 
ontploften midden in de stad. “Ik was in 
Nis toen het gebeurde”, vertelt Branislav. 
“Ik zag hoe de bommen op het zieken-
huis, op de markt en in een buitenwijk 
terechtkwamen. Met tientallen doden 

en gewonden tot gevolg.” Samen met 
zijn collega’s ging hij meteen aan het 
werk. “We moesten de onontplofte bom-
men meteen ruimen, voor er nog meer 
onschuldige slachtoffers zouden vallen. 
We moesten letterlijk over de lijken heen 
springen om bommen onschadelijk te 
maken. Dat beeld zal ik mijn leven lang 
nooit vergeten.”

De oorlog is voorbij, maar er blijven 
slachtoffers vallen

Na 78 dagen bombarderen trok het 
Servische leger zich terug uit Kosovo en 
stopten de aanvallen. Maar Servië kampt 
tot op de dag van vandaag met de gevol-
gen. “Ondanks onze inspanningen liggen 
er nog steeds duizenden onontplofte 
clusterbommen in Servië. Nog steeds 
vallen daardoor slachtoffers.” Anderhalf 
jaar na het einde van de Kosovo-oorlog 
maakte een clusterbom een einde aan het 
werk van Branislav. “Ik heb geluk gehad 
dat ik het overleefd heb. Onderweg naar 
het ziekenhuis kreeg ik een hartstilstand, 
maar de dokters hebben me weer tot 
leven kunnen wekken.” Leven met zijn 
handicaps valt niet mee. “Ik blijf het 
moeilijk vinden om me aan te passen. Er 
zijn zo veel dingen die ik nu niet meer 
kan. Ik moest ook leren omgaan met de 

manier waarop mensen naar mij kijken, 
maar ik doe mijn best om er het beste 
van te maken.”
Toch ziet Branislav zichzelf niet als 
slachtoffer. “Ik was een militair en deed 
mijn werk. Maar de meeste slachtoffers 
van clusterbommen zijn burgers, kin-
deren vaak.” Om die reden zet hij zich 
in voor een wereldwijde ban op cluster-
bommen. “Als je één keer een stedelijk 
gebied hebt gezien dat getroffen is door 
clusterbommen, weet je dat er geen gel-
dig excuus is om deze wapens nog langer 
te gebruiken.”

Minister Middelkoop van Defensie heeft 
in antwoord op een brief van SP-Kamerlid 
Krista van Velzen een voorlopig morato-
rium op het gebruik van clusterbommen 
door het Nederlandse leger aangekon-
digd. Branislav is daar blij mee: “Maar 
het is slechts een eerste stap. Ik ben 
ervan overtuigd dat Nederland uiteinde-
lijk een totaal verbod op clusterbommen 
zal afkondigen.”
Ook SP-Kamerlid Van Velzen vindt dat 
een moratorium niet ver genoeg gaat. 
“We moeten geen halve maatregelen 
nemen. Clusterbommen veroorzaken 
onacceptabel leed onder burgers. Ze moe-
ten met onmiddellijke ingang verboden 
worden.” l

Clusterbommen: het gevaarlijkst 

Zuid-Libanon: centimeter voor centimeter 
wordt op clusterbommen onderzocht FOTO: landmine acTion
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Een clusterbom bestaat uit een container 
die gevuld is met een groot aantal kleine 
bommetjes. Deze containers worden 
vanuit vliegtuigen afgeworpen, of via 
artillerie afgeschoten. In de lucht breekt 
de container open en komen de kleine 
bommetjes vrij. Doordat de bommen over 
een groot gebied verspreid worden, raken 
ze vrijwel nooit alleen militaire doelen. 
Bovendien hebben clusterbommen als 
nadeel dat een gedeelte van de bommen 
niet ontploft. Deze niet ontplofte bom-
men werken als een soort landmijn. De 
geringste aanraking kan ervoor zorgen 
dat een bom alsnog ontploft. Het zijn 
met name burgers die door clusterbom-
men om het leven komen. De laagste 
schattingen gaan uit van (inmiddels) 

Clusterbommen hebben de afgelopen dertig jaar voor meer 
dan 100.000 burgerdoden gezorgd. Vandaar dat er wereldwijd 
gewerkt wordt aan een verbod. Op initiatief van SP-Kamerlid 
Krista van Velzen hield de Tweede Kamer eind juni een 
hoorzitting over nut en noodzaak van clusterbommen. “Het is 
het slechtst ontworpen wapen dat ik ooit heb gezien.”

2800 slachtoffers in Afghanistan, 5.500 
in Irak, 300 in Kosovo en 900 in Libanon. 
Generaal b.d. Frank van Kappen, adviseur 
van de Navo, betoogde tijdens de hoorzit-
ting in de Tweede Kamer echter dat dat 
geen argumenten zijn om clusterbom-
men te verbieden. “Wapens zijn altijd 
erg, want ze zijn allemaal bedoeld om te 
doden. Clusterbommen zijn verschrik-
kelijke wapens, maar het zijn wel wapens 
met militair nut. Je gebruikt clusterbom-
men als je veel militaire doelen bij elkaar 
hebt staan. Ze zijn bedoeld om grote 
groepen militairen te doden.” Dat er 
bij het gebruik van clusterbommen ook 
burgerslachtoffers vallen, is volgens Van 
Kappen onvermijdelijk. “Je zult altijd 
burgerslachtoffers hebben. Altijd. Schone 

oorlogen bestaan niet. Je zult ook altijd 
onontplofte munitie hebben. Dat is niet 
alleen zo met clusterbommen, maar met 
alle bommen.”
Het nadeel van clusterbommen is echter 
dat het percentage niet ontplofte bom-
men zo groot is. “Tussen de 5 en 25 
procent van alle clustermunitie ontploft 
niet”, stelt de Britse wapenspecialist 
Colin King. Hij werkte twintig jaar voor 
de Britse Explosieven Opruimings Dienst 
en geldt als expert op het gebied van 
mijnen en clusterbommen. “Clusterbom-
men hebben een slechte reputatie en dat 
is volkomen terecht. Het zijn de slechtst 
ontworpen wapens die ik ooit gezien 
heb. Clusterbommen werken te vaak niet 
zoals ze bedoeld zijn. Het is moeilijk te 
voorspellen of ze afgaan of niet. Ik ben 
net terug uit Afghanistan. Daar heb ik 
plekken gezien waar bijna 100 procent 
van de clustermunitie gefaald heeft.”

Explosieven-opruimer Kapetanovic 
verloor een groot deel van zijn armen 
en benen 

Wapenfabrikanten beweren dat moderne 
clusterbommen een stuk betrouwbaarder 

zijn, maar King hecht geen waarde aan de 
onderzoeken waar wapenfabrikanten mee 
zwaaien. “Die onderzoeken zijn onder de 
meest ideale omstandigheden gedaan. 
Neem de oorlog vorig jaar in Libanon. 
Israël heeft in het conflict met Hezbollah 
4,4 miljoen stuks moderne clustermunitie 
afgeschoten. Naar schatting liggen er in 
het zuiden van Libanon ongeveer een 
miljoen niet ontplofte clusterbommen. 
Het is en het blijft een onbetrouwbaar 
wapen.” 
Hoe verraderlijk clusterbommen zijn, 
weet ook Branislav Kapetanovic. Hij 
werkte jarenlang voor de Explosieven 
Opruimings Dienst in Servië. Tot hij op 
een dag wat gras opzij schoof om een 
niet ontplofte clusterbom beter te kun
nen bekijken. De clusterbom ontplofte 
en Branislav verloor een groot deel van 
zijn armen en benen. Maandenlang 
balanceerde Branislav op het randje van 
de dood. Er waren vier jaar revalidatie 
en twintig operaties voor nodig eer 
Branislav het ziekenhuis mocht verlaten. 
Sindsdien zet hij zich in voor een verbod 
op het wapen dat zijn leven verwoestte: 
de clusterbom. “Eigenlijk doe ik nu niets 
anders dan voor mijn ongeluk”, zegt hij. 
“Ik heb altijd gestreden tegen de cluster
bom, alleen doe ik dat nu op een andere 
manier.”

Tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 bombar
deerden Navo-straaljagers uit de Verenig
de Staten, Groot-Brittannië en Nederland 
ruim twee maanden lang doelen in 
Servië. Die bombardementen moesten er
voor zorgen dat het Servische leger zich 
terugtrok uit Kosovo. Er werden duizen
den clusterbommen afgeworpen, waarvan 
vele niet ontploften. “We waren iedere 
dag bezig om clusterbommen te ruimen”, 
vertelt Branislav Kapetanovic. “Ik denk 
dat ik zelf in totaal meer dan 2.000 niet 
ontplofte clusterbommen vernietigd heb.”
Een gebeurtenis die grote indruk maakte 
op Branislav, was het bombardement op 
Nis. In plaats van het plaatselijke vlieg
veld, troffen de Navo-bommenwerpers 
de stad zelf. Honderden clusterbommen 
ontploften midden in de stad. “Ik was in 
Nis toen het gebeurde”, vertelt Branislav. 
“Ik zag hoe de bommen op het zieken
huis, op de markt en in een buitenwijk 
terechtkwamen. Met tientallen doden 

Clusterbommen: het gevaarlijkst 
als de oorlog voorbij is

TEKST PaTrick arink

FOTO: JOOST VAn dEn BrOEK / HOLLAndSE HOOgTE

Branislav Kapetanovic: ‘We waren elke dag bezig om clusterbommen te ruimen’
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inHolland wordt. Tijd voor 
actie, meende rOOD. De 
volgende ochtend ging er een 
persbericht uit: ‘Huidig 
directeur Jos elbers verdient 
223.063 euro per jaar. Dales 
zal minimaal hetzelfde gaan 
verdienen. rOOD, jong in de 
SP, gaat daarom overal in het 
land protesten van inHolland-
studenten tegen dit topsalaris 
verzamelen.’ De aftrap zou 
plaatsvinden in rotterdam. 
Maar diezelfde ochtend stond 
er in het Algemeen Dagblad 
dat Dales genoegen neemt met 
150.000 euro. Hij wil het 
goede voorbeeld geven voor 
anderen in de semi-publieke 
sector. 

ROOD in actie/2
Meer succes had rOOD met het 
afzetten van de hoofdvestiging 
van de Abn Amro in Gronin-
gen. Mede dankzij de belang-
stelling van de politie, was de 
bijval van het publiek groot. 
“We stonden hier in 2003 ook 
al”, aldus rOOD-woordvoerder 
Leon botter. “Toen waren het 
clusterbommen, nu is het 
verboden wapenhandel, 
vervuilende industrie en 
kinderarbeid. Het wordt tijd 
dat de banken hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid 
serieus nemen en zich niet 
meer met zulke misdadige 
zaken inlaten.” Toegegeven: de 
keuze voor Abn Amro was niet 
gehéél willekeurig. “We hadden 
inderdaad ook de inG kunnen 
pakken, die zijn net zo fout 
bezig.”

Groninger Forum nu al 
duurder
Je kunt er de klok op gelijk 
zetten: zodra het startsein is 
gegeven, vallen de kosten van 
omstreden projecten tegen. Zo 
ook in Groningen, waar 31,25 
miljoen euro is uitgetrokken 
voor het Groninger Forum, een 
eigentijds cultuurpaleis aan de 

Grote Markt. Helaas pindakaas: 
het archeologisch bodemonder-
zoek en de verplaatsing van 
een school zijn vergeten. 
Kosten: vijf miljoen euro. De 
SP, die altijd tegen het 
prestigeproject is geweest maar 
zich bij de uitslag van het refe-
rendum onder de Groningse 
bevolking heeft neergelegd, 
houdt de poot voorlopig stijf. 
raadslid eelco eikenaar zegt te 
weten dat die kosten wel 
degelijk bekend waren. er moet 
‘elders’ geld worden gevonden. 
Maar ja. Waar?

Zorgen om zorgfusie
Wat ook te voorspellen viel, is 
de fusie van verzekeraars 
Achmea en Agis. Daarmee 
ontstaat de grootste zorgverze-
keraar van nederland, met 4,7 
miljoen verzekerden. Het is de 
derde fusie tussen zorgverzeke-
raars in een paar jaar tijd. niks
‘concurrentie’, zoals bij de 
privatisering van de gezond-
heidszorg in 2006 werd 
beloofd, maar juist het 
ontstaan van enorme machts-
concentraties. na de aanvanke-
lijke daling van de premie, zal 
die stijgen nu de markt 
eenmaal is verdeeld, vreest SP-
Kamerlid Henk van Gerven. ‘’De 
zorgverzekeraars hebben in het 
begin gestunt met hun premies 
en ingeteerd op hun reserves. 
Die rekening moet een keer 
worden betaald.’’

Klein is fijn - maar niet 
volgens de VNG
Wel eens geprobeerd per 
digitale ‘snelweg’ in contact te 
komen met uw gemeente? 
nooit antwoord gekregen? Dan 
bent u de enige niet. ernst & 
Young stuurde alle gemeenten 
een mailtje en drukte de 
stopwatch in. een derde van de 
456 gemeenten had na twintig 
dagen nog altijd niet gerea-
geerd. Van de grote gemeenten 
kon er zelfs niet één binnen 

op poten waarin hij Plasterk 
maant een toontje lager te 
zingen. Directies van scholen, 
aldus Duif, ‘die zeker geen 
fortuin verdienen en niet 
functioneren als een bestuur-
lijke kleilaag, voelen zich 
behoorlijk miskent door uw 
uitlatingen.’ Het stond er echt: 

Blij met een dooie mus - 
beter gezegd: een kapotte 

Volgens Gedeputeerde Staten 
van Friesland zou vervoersbe-
drijf Connexxion een heel wat 
‘betere’ vervoerder zijn dan de 
voormalige concessiehouder 
Arriva. Laat het de Friezen niet 

ushaltes zijn opgehe-
ven, diensten uitgekleed en 
stakingen vanwege slecht 
materieel of het ontduiken van 
de CAO of de rust- en rijtijden-
wet zijn aan de orde van de 
dag. SP-fractieleider Ad van de 
Kolk in Friesland: “Connexxion 
heeft Fryslân blij gemaakt met 
een dooie mus, beter gezegd: 
een kapotte bus.” Het roer 
moet om, nu de privatisering 
duidelijk een mislukking is 

uropese 
regelgeving toestaat dat de 
overheid busvervoer weer in 
eigen hand neemt. Van de 
Kolk: “Aan de SP zal het niet 
liggen. Wij hebben liever 
vandaag dan morgen een Frysk 

ekenkamer, die 
een onderzoek heeft gedaan 
naar de alsmaar oplopende kos-
ten van de HSL-lijn Zuid, 
concludeert dat het ministerie 
van Verkeer er een potje van 
heeft gemaakt. Wanneer de lijn 
opengaat is nog altijd niet 
duidelijk, maar zeker is volgens 

ekenkamer al wel dat de 
spoorlijn nooit rendabel wordt. 
SP-verkeerswoordvoerder emile
oemer vindt dat oud-minister 

Barclays in de strijd 
om de Nederlandse 
harten

De britse bank barclays is 
druk bezig met een charme-
offensief. Zo heeft topman 
Frits Seegers Amsterdam een 
financieel opleidingscentrum 
à la Harvard beloofd, met 
“tienduizenden studenten”. 
Breaking news! Maar op de 
bijeenkomst van de interna-
tional business Foundation 
Amsterdam, daags ervoor, 
had Seegers het nog over 
“tienduizend medewerkers 
van over de hele wereld” 
die de hoofdstad met een 
bezoek zouden vereren - wat 
toch wel even iets anders is. 
barclays Londen kon geen 
opheldering verschaffen en 
ook de university of Chicago, 

Barclay logo: verkeerde associaties?

waar Seegers zelf studeerde 
en waarmee hij het oplei-
dingscentrum wil opzetten, 
zei van niets te weten. nog
een ideetje van Seegers: 
barclays gaat het huidige 
logo met de blauwe adelaar 
vervangen. Dat zou door 
nederlanders te veel worden 
geassocieerd met de Duitse 
adelaar die de nazi’s als sym-
bool gebruikten in de Tweede 
Wereldoorlog. Maar volgens 
niOD-woordvoerder David 
barnouw zit de bank fout: 
de adelaar stond voor het 
Duitse Keizerrijk. Hét Duitse 
symbool van de Tweede 
Wereldoorlog was geen vogel 
maar een hakenkruis.

Karla Peijs, inmiddels Commis-
saris van de Koningin in 
Zeeland, haar functie zou 
moeten neerleggen: “Volgens 
het staatsrecht zou ik de 
nieuwe minister eurlings 
moeten wegsturen, maar dat 
zou niet uit te leggen zijn, die 

zit er net en wil juist schoon 
schip maken.” 

Sorry Geert
Op donderdag 13 juni werd 
bekend dat Geert Dales, 
burgemeester van Leeuwarden, 
voorzitter van Hogeschool 
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Koempels laten 
zich niet kisten

in Heerlen vond medio juni 
de slotmanifestatie plaats 
van de actie Mijnwerkers-
pensioenen (Tribune april 
en juni). Maar de 27.000 
ingezamelde handtekenin-
gen konden niet worden 
overhandigd; AZL/De 
Weijerhorst, die de 65 
miljoen euro liever in een 
hoogleraarstoel steekt, liet 
het afweten. Argument: 
het actiecomité baseert 
zich op (verkeerde) senti-

De schande van Genua
De rechtszaak tegen 29 
politiefunctionarissen die 
verantwoordelijk worden 
gehouden voor het brute 
geweld tegen betogers bij de 
G�-top in Genua (Tribune juni), 
heeft een onverwachte 
wending genomen. Michelan-
gelo Fournier, een van de 
aangeklaagden, heeft voor de 
rechtbank toegegeven dat de 

op poten waarin hij Plasterk 
maant een toontje lager te 
zingen. Directies van scholen, 
aldus Duif, ‘die zeker geen 
fortuin verdienen en niet 
functioneren als een bestuur-
lijke kleilaag, voelen zich 
behoorlijk miskent door uw 
uitlatingen.’ Het stond er echt: 
MiSKenT.

Blij met een dooie mus - 
beter gezegd: een kapotte 
bus
Volgens Gedeputeerde Staten 
van Friesland zou vervoersbe-
drijf Connexxion een heel wat 
‘betere’ vervoerder zijn dan de 
voormalige concessiehouder 
Arriva. Laat het de Friezen niet 
horen! bushaltes zijn opgehe-
ven, diensten uitgekleed en 
stakingen vanwege slecht 
materieel of het ontduiken van 
de CAO of de rust- en rijtijden-
wet zijn aan de orde van de 
dag. SP-fractieleider Ad van de 
Kolk in Friesland: “Connexxion 
heeft Fryslân blij gemaakt met 
een dooie mus, beter gezegd: 
een kapotte bus.” Het roer 
moet om, nu de privatisering 
duidelijk een mislukking is 
gebleken en de europese 
regelgeving toestaat dat de 
overheid busvervoer weer in 
eigen hand neemt. Van de 
Kolk: “Aan de SP zal het niet 
liggen. Wij hebben liever 
vandaag dan morgen een Frysk 
Ferfier bedriuw.”

Weg met Karla Peijs
De Algemene rekenkamer, die 
een onderzoek heeft gedaan 
naar de alsmaar oplopende kos-
ten van de HSL-lijn Zuid, 
concludeert dat het ministerie 
van Verkeer er een potje van 
heeft gemaakt. Wanneer de lijn 
opengaat is nog altijd niet 
duidelijk, maar zeker is volgens 
de rekenkamer al wel dat de 
spoorlijn nooit rendabel wordt. 
SP-verkeerswoordvoerder emile
roemer vindt dat oud-minister 

FOTO SP-HEERLEN

politie “weerloze mensen in 
elkaar sloeg”. De Diaz-school, 
waar de politie ‘s nachts na 
afloop van de G� top binnen-
viel, leek na de inval wel “een 
Mexicaanse slagerij”, vanwege 
alle bloed. Hij was er getuige 
van “dat vier politiemensen 
insloegen op een meisje, 
waarvan het hoofd openlag. Ze 
lag op de grond in een plas 
bloed.” Fournier zegt tot nu 

toe gezwegen te hebben, uit 
schaamte en loyaliteit met zijn 
collega’s. De bekentenis bracht 
in italië een enorme schok 
teweeg. italiaanse politici 
eisen een parlementair 
onderzoek.

Het gelijk van Vergeer
Het Onderwijsblad van de 
Algemene Onderwijsbond heeft 
aangetoond wat voormalig SP-
Kamerlid Fenna Vergeer al van 
de daken riep: Onderwijsassi-
stenten mogen, zoals het 
woord al zegt, alleen assiste-
ren. Toch staat 60 procent van 
de onderwijsassistenten 
regelmatig de hele dag alleen 
voor de klas - dat spaart dure 
onderwijskrachten uit. Volgens 
hetzelfde Onderwijsblad blijkt 
ook haar andere boodschap 
helaas waar: het ‘rugzakjesbe-
leid’ is een farce. De miljoenen 
euro’s die kinderen met 
handicaps meekrijgen voor 
extra begeleiding in het 
reguliere onderwijs, verdwijnen 
in ‘management’, zoals zo veel 
van het onderwijsbudget. De 
bank blijkt een ander favoriet 
‘doel’. Het voortgezet onderwijs 
bezat eind 2005 samen ruim 1 
miljard euro aan spaargeld en 
daarnaast bijna 500 miljoen 
euro aan beleggingen. en maar 
zeuren over een tekort aan 
geld.

Het gelijk van Vergeer/2
Gelukkig zet de nieuwe 
Minister van Onderwijs, ronald 
Plasterk, forse vraagtekens bij 
de ‘kleilaag’ in het onderwijs. 
Hij wil dat de leerling weer 
centraal komt te staan, en de 
leerkracht die goed onderwijs 
moet kunnen geven. Precies 
waar Vergeer altijd voor heeft 
gepleit. Ton Duif, voorzitter 
van de Algemene Vereniging 
van Schoolleiders, stoort zich 
aan de kritiek van de minister 
op het management in het 
onderwijs en schreef een brief 

menten. net als de Staten 
van Limburg overigens, of 
de raad van Aanbeveling 
(met negen Limburgse bur-
gemeesters). “Schande”, 
vond SP-Kamerlid Jan 
de Wit. Comitévoorzit-
ter Wiel niks had ook een 
antwoord: “Als de hoge 
heren niet naar Heerlen 
komen, dan gaan wij op de 
mijnfiets naar Venlo! Onze 
strijd gaat door.” Wordt 
dus vervolgd.

Barclays in de strijd 
om de Nederlandse 
harten

De b
druk bezig met een charme
offensief. Zo heeft topman 
Frits Seegers Amsterdam een 
financieel opleidingscentrum 
à la Harvard beloofd, met 
“tienduizenden studenten”. 
Breaking news!
bijeenkomst van de 
tional 
Amsterdam, daags ervoor, 
had Seegers het nog over 
“tienduizend medewerkers 
van over de hele wereld” 
die de hoofdstad met een 
bezoek zouden vereren - wat 
toch wel even iets anders is. 
barclays Londen kon geen 
opheldering verschaffen en 
ook de 

Barclay logo: verkeerde associaties?

Karla Peijs, inmiddels Commis
saris van de Koningin in 
Zeeland, haar functie zou 
moeten neerleggen: “Volgens 
het staatsrecht zou ik de 
nieuwe minister 
moeten wegsturen, maar dat 
zou niet uit te leggen zijn, die 
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Teken de petitie ook, op www.

Blame it on the media
egin juni arresteren de 
ederlandse strijdkrachten in 
ruzgan een gezochte Taliban-

en zegen voor de 
ee. Want ze laten de 

man – die contactgegevens van 
andere hooggeplaatste Taliban-
strijders in zijn mobieltje heeft 
staan – vervolgens lopen. 
eden? Het loopt de militairen 

wat dun door de broek na de 
ophef over de ‘martelprimeur’ 
en het daarop volgende ‘gedoe’ 
in de Tweede Kamer, zo lezen 
we in een onthulling van 

lsevier. De naam 
van de arrestant die niet 
genoemd wordt, is bekend bij 
westerse inlichtingendiensten, 

lsevier te melden. een
‘zeer ervaren militair’ licht in 
het verhaal toe: ‘Ze willen geen 
gedonder in de pers en de 
Tweede Kamer. Ze vinden dat 

ruzgan volgens de 
regeltjes van het ganzenbord 
moeten spelen. Alsof we bezig 
zijn op de kermis van Abbe-
kerk.’ Topmilitairen maken zich 
in het stuk verder zorgen over 
hun imago en denken dat ze 
voortaan te boek staan als 
‘verschrikkelijke watjes’. 
Generaal b.d. Frank van Kappen 
houdt het op ‘een foute 
beslissing’. Het is onbekend of 
minister Van Middelkoop op de 
hoogte was van de vrijlating.

“Soms zijn het net bouwvak-
aalter SP-

raadslid Willy Lourenssen in de 
Tribune van juli 2005. Daarmee 
doelde hij op de bestuurscul-
tuur van de Overijsselse 
gemeente: “Koortsachtig gaan 
ze aan de slag om de dreigende 

Wat was het geval? Lourenssen 
had de burgemeester schrifte-
lijk om opheldering gevraagd 

NIEUWS

over een wel erg riante, doch 
geheime vertrekregeling voor 
een (vrijwillig!) vertrekkende 
gemeentesecretaris. Lourens-
sens brief kwam bij de media 
terecht, vermoedelijk door een 
blunder op het gemeentehuis. 
Prompt werd aangifte tegen de 
SP’er gedaan wegens ‘lekken’ 
en kreeg hij bijna de hele 
plaatselijke politiek over zich 
heen. uiteindelijk werd hij 
veroordeeld tot een boete van 
400 euro. Twee jaar later is de 
zaak in een nieuw daglicht 
komen te staan. Op 27 juni jl. 

moest de gemeente raalte
onder druk van een WOb-proce-
dure informatie verstrekken 
over de vertrekregeling van de 
genoemde gemeentesecretaris 
plus twee andere topambtena-
ren. Lourenssen voelt zich 
gerehabiliteerd. immers: de 
gemeente heeft de ‘geheime’ 
informatie nu zelf openbaar 
gemaakt. “Misschien kan de 
gemeente nu die 400 euro 
boete voor me betalen”, 
merkte hij triomfantelijk op. 
Overigens: de vertrekregelingen 
kostten de gemeente zes ton.

Speculeren moet!
Halal bankieren is populair. 
Volgens investeringsbank 
Goldman Sachs verdubbelt de 
omvang binnen vijf jaar tot 
duizend miljard dollar, vooral 
door de toegenomen belang-
stelling buiten het Midden-
Oosten en Afrika (waar van 
oudsher veel moslims wonen). 
Halal bankieren voldoet aan de 
wetten van de koran. uitgangs-
punt is dat rente een onaan-
vaardbare vorm van vermo-
gensvermeerdering is en dat er 
geen zaken gedaan mogen 

worden met ‘onethische’ 
bedrijven. De beleggingsindex 
bestaat dan ook uit bedrijven 
die niets te maken hebben met 
seks, muziek, gokken, wapens, 
alcohol en varkensvlees. 
Speculeren is verboden. in
nederland is onlangs de eerste 
halal verzekering van de markt 
geweerd, wegens ‘oneerlijke 
concurrentie’. Speculeren of 
rente vragen moet!

Olympische kinderarbeid

in China worden ‘olympische 
spullen’ zoals petjes, tassen en 
sjaals geproduceerd in fabrie-
ken waar kinderarbeid plaats-
vindt. Dat zegt Playfair, een 
organisatie van wereldwijde 
vakbonden. Playfair heeft 
onderzoek gedaan in vier 
fabrieken in het zuiden van 
China, die allemaal een vergun-
ning hebben om prullaria voor 
de Spelen van 2008 te produ-
ceren. Playfair constateerde 
ook zaken als betaling onder 
het minimumloon, geen 
vergoeding voor overwerk en 
slechte werkomstandigheden. 
echt opzienbarend is het 
natuurlijk niet, want 
(kinder)uitbuiting komt in 
China helaas veel voor. neemt
niet weg dat de Spelen een 
goede gelegenheid zijn om 
daar de aandacht op te 
vestigen. Het internationaal 
Olympisch Comité vindt van 
niet en beweert niets te 
kunnen doen.

in de Amsterdamse rode Hoed is zondagmiddag 1 juli de rooie reus-prijs uitgereikt, genoemd 
naar Dirk de Vroome. Dit jaar was het thema: rooie reuzen tegen rauw kapitalisme. na span-
nende debatten en wervende betogen koos de zaal uiteindelijk voor Antoinette Hertsenberg. Ze 
zei de prijs in ontvangst te nemen namens alle gedupeerden van LegioLease, de affaire waardoor 
ze werd genomineerd. “Voor al die heel gewone mensen die zich hebben laten misleiden door de 
‘witte-sokkenbrigade’ die deze mensen om moest praten – zo werden ze genoemd – hebben ik en 
mijn redactie het allemaal gedaan.” De prijs van 2.500 euro zal worden besteed aan onderzoek 
van het programma radar. “Zeer welkom,” aldus Hertsenberg, “er zijn zoveel zaken waarvoor we 
geen budget hebben.”

Rooie Reus-prijs naar Antoinette 
Hertsenberg en Tros Radar 

De weduwe van Dirk de Vroome - de Rooie Reus - reikt de prijs uit aan Antoinette Hertsenberg

FOTO PAUL PETERS
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Teken de petitie ook, op www.
wi-care.nl.

Blame it on the media
begin juni arresteren de 
nederlandse strijdkrachten in 
uruzgan een gezochte Taliban-
leider. een zegen voor de 
troepen? nee. Want ze laten de 
man – die contactgegevens van 
andere hooggeplaatste Taliban-
strijders in zijn mobieltje heeft 
staan – vervolgens lopen. 
reden? Het loopt de militairen 
wat dun door de broek na de 
ophef over de ‘martelprimeur’ 
en het daarop volgende ‘gedoe’ 
in de Tweede Kamer, zo lezen 
we in een onthulling van 
weekblad elsevier. De naam 
van de arrestant die niet 
genoemd wordt, is bekend bij 
westerse inlichtingendiensten, 
weet elsevier te melden. een
‘zeer ervaren militair’ licht in 
het verhaal toe: ‘Ze willen geen 
gedonder in de pers en de 
Tweede Kamer. Ze vinden dat 
we in uruzgan volgens de 
regeltjes van het ganzenbord 
moeten spelen. Alsof we bezig 
zijn op de kermis van Abbe-
kerk.’ Topmilitairen maken zich 
in het stuk verder zorgen over 
hun imago en denken dat ze 
voortaan te boek staan als 
‘verschrikkelijke watjes’. 
Generaal b.d. Frank van Kappen 
houdt het op ‘een foute 
beslissing’. Het is onbekend of 
minister Van Middelkoop op de 
hoogte was van de vrijlating.

Gerehabiliteerd
“Soms zijn het net bouwvak-
kers”, zei het raalter SP-
raadslid Willy Lourenssen in de 
Tribune van juli 2005. Daarmee 
doelde hij op de bestuurscul-
tuur van de Overijsselse 
gemeente: “Koortsachtig gaan 
ze aan de slag om de dreigende 
bres te dichten.”
Wat was het geval? Lourenssen 
had de burgemeester schrifte-
lijk om opheldering gevraagd 

NIEUWS

over een wel erg riante, doch 
geheime vertrekregeling voor 
een (vrijwillig!) vertrekkende 
gemeentesecretaris. Lourens
sens brief kwam bij de media 
terecht, vermoedelijk door een 
blunder op het gemeentehuis. 
Prompt werd aangifte tegen de 
SP’er gedaan wegens ‘lekken’ 
en kreeg hij bijna de hele 
plaatselijke politiek over zich 
heen. 
veroordeeld tot een boete van 
400 euro. Twee jaar later is de 
zaak in een nieuw daglicht 
komen te staan. Op 27 juni jl. 

Handen af van 
de Iraakse olie

in basra, in het zuiden van 
irak, gingen op 4 juni 600 
arbeiders van de Oil Pipeline 
Company in staking. inzet: 
hogere lonen en betere ar-
beidsomstandigheden. Maar 
reden is ook de privatisering 
van de olie-industrie, die 
min of meer verordonneerd 
is door de Verenigde Staten 
en Groot-brittannië. De 
iraakse regering stuurde 
het leger op de stakers af 
en gelastte de arrestatie 
van de vakbondsleiding, 
wegens het “saboteren van 
de iraakse economie”. Ook 
in het iraakse parlement is 
verzet tegen de privatise-
ring. Vroeger kwamen de 
oliegelden ten goede aan 
dictator Saddam Hoessein en 
zijn kliek. Daar komen olie-

twee dagen tenminste het 
(automatische) antwoord 
geven dat de brief in behande-
ling was. Van de gemeenten 
met minder dan twintigduizend 
inwoners antwoordde echter 41 
procent nog dezelfde dag – en 
uitvoerig. Toeval of niet: de 
Vereniging van nederlandse 
Gemeenten (VnG) maakte 
vrijwel tegelijkertijd bekend 
dat het aantal gemeenten 
terug moet naar 200. Kleine 
gemeentes mogen dan ‘slag-
vaardig en efficiënt’ zijn voor 

maatschappijen als Shell en 
bP voor in de plaats, vinden 
woordvoerders van soenniti-
sche, shi’itische en Koerdi-
sche bevolkingsgroepen, die 
eindelijk ook wel eens iets 
van de oliewinst willen zien. 
een verslaggever van de new 
York Times was erbij toen de 
militaire commandant van 
de VS in het Midden-Oosten, 
vergezeld van de Amerikaan-
se ambassadeur, de iraakse 
premier nouri al-Maliki on-
langs opdroeg een einde te 
maken aan de protesten en 
de wet door het parlement 
te loodsen. Zie voor meer 
informatie Hands of iraqi 
Oil, (www.handsoffiraqioil.
org), het britse platform dat 
zich tegen de privatisering 
keert.

de burger; dat zet natuurlijk 
geen zoden aan de dijk voor 
een béétje ambtenaar of 
burgemeester met ‘ambitie’. 

Ruud Vreeman en 
de bijbanen
nu het rapport over de PvdA-
verkiezingscampagne klaar is, 
gaat burgemeester ruud 
Vreeman van Tilburg op 
verzoek van minister van 
Justitie Hirsch ballin onder-
zoeken hoe mensen meer 
vertrouwen in de rechtsstaat 

kunnen krijgen. Hans Smolders, 
fractievoorzitter van Lijst 
Smolders, herinnert de Tribune 
eraan dat Vreeman zélf heeft 
gezorgd voor deukjes in het 
rechtsgevoel. De burgervader 
van Tilburg is al maanden 
verwikkeld in een miljoenen-
claim – erfenis van een ander 
‘klusje’: zijn commissariaat bij 
Vos Logistics. De grootste 
nederlandse transportonderne-
ming staat sinds begin juni 
zelfs in de uitverkoop vanwege 
de onverantwoorde overnames 
de afgelopen jaren, waarvoor 
Vreeman medeverantwoordelijk 
is. 

Gehandicapten in de kou
Wilma van Ommeren van Wi-
Care, een bedrijf dat aange-
paste kleding maakt voor 
gehandicapten, heeft de strijd 
aangebonden met het uWV en 
het CWi. Deze instanties 
blijken niet bij machte om 
gehandicapte werknemers te 
leveren voor haar bedrijf. “Al 
twee jaar doe ik verwoede 
pogingen om een betaalde 
kracht te vinden”, vertelt 
Wilma. “Wie kan er in mijn 
zaak nu beter de telefoon 
aannemen en vragen beant-
woorden dan iemand die zelf 
bijvoorbeeld in een rolstoel 
zit?!” Maar geen reïntegratie-
bureau blijkt in staat mensen 
met een handicap aan te 
bieden, terwijl deze bureaus 
van de rijksoverheid aanzien-
lijke bijdragen krijgen om 
gehandicapten aan een 
betaalde baan te helpen. Het 
CWi beweert zelfs dat er geen 
(geschikte) gehandicapten 
zijn! Maar gehandicapten zelf 
zeggen op een muur van 
bureaucratie te stuiten voor 
bijvoorbeeld een aangepaste 
werkplek. Van Ommeren is een 
petitie gestart waarin minister 
Donner van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op de 
problematiek wordt gewezen. 

in de Amsterdamse 
naar Dirk de Vroome. Dit jaar was het thema: 
nende debatten en wervende betogen koos de zaal uiteindelijk voor Antoinette Hertsenberg. Ze 
zei de prijs in ontvangst te nemen namens alle gedupeerden van LegioLease, de affaire waardoor 
ze werd genomineerd. “Voor al die heel gewone mensen die zich hebben laten misleiden door de 
‘witte-sokkenbrigade’ die deze mensen om moest praten – zo werden ze genoemd – hebben ik en 
mijn redactie het allemaal gedaan.” De prijs van 2.500 euro zal worden besteed aan onderzoek 
van het programma 
geen budget hebben.”

Rooie Reus-prijs naar Antoinette 
Hertsenberg en Tros Radar 

De weduwe van Dirk de Vroome - de Rooie Reus - reikt de prijs uit aan Antoinette Hertsenberg
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INTERVIEW

marktkooplui van de Albert Cuyp ging 
- de markt was en is de economische 
motor van de buurt, maar ook veroorza-
ker van problemen, zoals de verkeersover-
last. “Naar die fascisten gaan wij niet”, 
kreeg hij te horen. Zijn ervaringen in de 
Pijp – “daar heb ik meer geleerd dan in 
acht jaar Den Haag, zoals het feit dat je 
grootste vijanden in je eigen partij zit-
ten” – zorgden ervoor dat hij een warm 
pleitbezorger werd van vernieuwing in 
de sociaal-democratie. Door de Britse 
Labourleider Tony Blair verwoord met: 
‘Afscheid nemen van loony left’. Monasch: 
“Sociaal-democratische partijen hadden 
zichzelf opgesloten op de ultra-linkse 
vleugel. Er werd niet meer nagedacht over 
vragen als: willen wij ook nog gewone 

mensen vertegenwoordigen, of willen 
wij nog besturen en regeren? Het ging 
slechts over hoe internationale bedrijven 
aan moesten worden gepakt of hoe de 
Verenigde Staten voor de laatste maal 
konden worden gewaarschuwd.” 
Partijcoryfee Van Kemenade schreef begin 
jaren negentig een vernietigend rap-
port. Conclusie: het kader van de PvdA 
vertegenwoordigt niemand meer, behalve 
zichzelf.
Het roer moest om. Monasch: “De sociaal-
democratie moest weer een factor van 
betekenis worden, daarvoor moest de 
middenklasse worden veroverd. Om die 
reden moest de doorgeschoten partij-
democratie worden teruggedraaid, die 
vernieuwing tegenhield, en werden er 

er geen onderzoek naar Irak kwam, in 
plaats van te vertellen wat je wél hebt 
binnengesleept; het niet aanpakken van 
de topinkomens door Bos, of minister Vo-
gelaar die zegt: ‘Boerka’s op straat, daar 
heb ik geen problemen mee.’ De schade is 
niet berokkend door critici of de opposi-
tie, maar door het voortdurend schieten 
in eigen voet van de PvdA-top zelf.”

Vreeman, over de oorzaken van 
het verkiezingsverlies, constateert 
op heel wat punten hetzelfde als wat 
jij zegt. Waarom die boodschap nog 

“Mijn manifest was er eerder en is los 
daarvan geschreven. Kijk, Vreeman maakt 

een prima analyse over het gebrek aan 
koers en schrijft de fouten keihard op. 
Maar de PvdA kennende weet ik wat de 
top van de partij daarmee doet: we on-
derschrijven de conclusies en vervolgens 
gaat men over tot de orde van de dag. 
Dat kan niet meer. Ik denk dat de PvdA 
die fase voorbij is. Er zal een inhoudelijk 
antwoord moeten komen.”

Jacques Monasch is ‘groot geworden’ in 
de PvdA. Zijn eerste partijstappen zette 
hij in de Pijp, destijds hét bolwerk van 
de Amsterdamse PvdA, waar ‘partijtijgers’ 
als Walter Etty, Bouwe Olij en Michael 
van der Vlis woonden. Op een van de 
eerste vergaderingen die hij meemaakte, 
vroeg hij wie er naar het overleg met de 

Jacques Monasch in zijn Amsterdamse galerie voor realistische Russische kunst
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Jacques Monasch
“Als de PvdA de topinkomens 
niet aanpakt, kan ze elke 
andere actie wel in de 
prullenbak gooien” 

Zeven Nieuwe Veren. Zo kan het niet langer met de PvdA! Dat is de 
titel van het manifest waarmee communicatiedeskundige en par-
tijstrateeg Jacques Monasch zijn partij wil veranderen. Het doorge-
schoten geloof in de globalisering, de marktwerking of de schaal-
vergroting moet afgelopen zijn. Een gesprek over hoe het zo ver 
heeft kunnen komen, de kansen op verandering, en natuurlijk over 
hoe dit alles zich verhoudt met het succes van de SP. “Een PvdA 
die de voorkeur geeft aan samenwerking met GroenLinks boven de 
SP, weet niet meer waar ze voor staat.”” 

TEkST elma Verhey  FoTo’S Suzanne Van de KerK

“Zo kan het niet langer”, vond Jacques 
Monasch. “De PvdA is zó bezig haar 
eigen gedachtegoed te verkwanselen en 
in de uitverkoop te zetten, ik moet iets 
doen!” Het was de avond waarop het 
kabinet-Balkenende IV zich na 100 dagen 
‘ontdekkingstocht’ door het land presen-
teerde. Monasch: “Eerst kwam het bericht 
dat PvdA-fractieleider Tichelaar zich in 
een interview in Opzij vernietigend had 
uitgelaten over Wouter Bos. Even later 
zag ik Bos in de talkshow bij Andries 
Knevel. Op de vraag: ‘En wat zou u over 
vier jaar bereikt willen hebben?’, kwam 
de leider van de PvdA niet verder dan: 
‘Dat moet u de andere ministers vragen. 
Als minister van Financiën ga ik op de 
centen passen.’ Gechargeerd samengevat, 

leverde dat bij mij het beeld op van: we 
hebben de gloeilamp afgeschaft, daar zijn 
we tegen, en dat is het dan! Toen heb ik 
de pen gepakt.” 

Kon dat niet anders? Het is toch 
beschadigend als de oud-campagne-
strateeg van de PvdA zo’n vernietigend 
rapport in de openbaarheid brengt? 
“Ik zou denken: wees blij dat er leden 
zijn die inhoudelijk willen meedenken. 
De schade die de PvdA is aangedaan, 
wordt door de leiding zelf veroorzaakt. 
De verkiezingscampagne is een opeensta-
peling van fouten geweest. Maar vanaf 
het moment dat men klaar was met de 
kabinetsformatie, ging dat gewoon door. 
Neem het benadrukken van Tichelaar dat 

er geen onderzoek naar Irak kwam, in 
plaats van te vertellen wat je wél hebt 
binnengesleept; het niet aanpakken van 
de topinkomens door Bos, of minister Vo-
gelaar die zegt: ‘Boerka’s op straat, daar 
heb ik geen problemen mee.’ De schade is 
niet berokkend door critici of de opposi-
tie, maar door het voortdurend schieten 
in eigen voet van de PvdA-top zelf.”

Het rapport van de commissie-
Vreeman, over de oorzaken van 
het verkiezingsverlies, constateert 
op heel wat punten hetzelfde als wat 
jij zegt. Waarom die boodschap nog 
eens ingewreven?
“Mijn manifest was er eerder en is los 
daarvan geschreven. Kijk, Vreeman maakt 

een prima analyse over het gebrek aan 
koers en schrijft de fouten keihard op. 
Maar de PvdA kennende weet ik wat de 
top van de partij daarmee doet: we on
derschrijven de conclusies en vervolgens 
gaat men over tot de orde van de dag. 
Dat kan niet meer. Ik denk dat de PvdA 
die fase voorbij is. Er zal een inhoudelijk 
antwoord moeten komen.”

Jacques Monasch is ‘groot geworden’ in 
de PvdA. Zijn eerste partijstappen zette 
hij in de Pijp, destijds hét bolwerk van 
de Amsterdamse PvdA, waar ‘partijtijgers’ 
als Walter Etty, Bouwe Olij en Michael 
van der Vlis woonden. Op een van de 
eerste vergaderingen die hij meemaakte, 
vroeg hij wie er naar het overleg met de 

Jacques Monasch in zijn Amsterdamse galerie voor realistische Russische kunst
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moet terug naar de menselijke maat.’ 
Wat ik zag, waren burgemeesters die niet 
meer met elkaar spraken over veilig-
heid, maar over ‘politieregio’s’ en wie er 
welke ‘competentie’ had. Dat ondertussen 
de politieposten uit de dorpen aan het 
verdwijnen waren, daar hoorde je ze niet 
over. Bij woningbouwcorporaties zag je 
precies hetzelfde: het ging niet meer over 
hoe je goeie woningen kon realiseren, 
maar over fusies. Voor mijn ideeën van 
toen was geen draagvlak. Men herkende 
het wel, maar de PvdA werd gedomineerd 
door de generatie van Wallage, Netelen-
bos, Ritsen, Van Kemenade – die waren 
ervan overtuigd dat het zo moest. Er was 
geen tegenkracht van mensen die vanuit 

“De partij zal wel móéten bewegen. Het 
aantal zetels waar Bos nu op staat, is 
een historisch dieptepunt: evenveel als 
Melkert er had op de dag voor de moord 
op Pim Fortuyn. Maar Melkert had tot 
dat moment nooit lager gestaan dan 
Balkenende. Kijk, natuurlijk zullen de 
dominante krachten in de PvdA zeggen: 
‘Jongens, we zitten in het kabinet, we 
gaan met mooie voorstellen komen, over 
vier jaar hebben we het vertrouwen terug 
zodat Wouter Bos alsnog kan proberen 
premier te worden.’ Maar dan zal je keu-
zes moeten maken. Het veroveren van de 

middenklasse waar alle verandering mee 
begon, is niet meer aan de orde. De PvdA 
is haar traditionele achterban én de mid-
denklasse kwijt.”

Dan zal ze de harten van de SP-kiezers 
moeten zien terug te veroveren. 
Maar in Zeven Nieuwe Veren lees ik 
dat er met dédain op hen wordt neer-
gekeken.
“Toen ik in 1996 Nieuwe Rozen schreef, 
waren de lokale Leefbaarheidspartijen 
booming. Je zag toen hetzelfde type 
reactie: ‘Makkelijk roepen, staan buiten 
het bestuur, praten de mensen naar de 
mond.’ Allemaal bezweringsformules en 
reflexen van mensen in het defensief. 
Mijn verhaal is altijd geweest: leer luiste-
ren. Wat proberen mensen te zeggen? Het 
slechtste wat je kunt doen, is afgeven op 
partijen en leiders waar het wél goed mee 
gaat. Maar elke dag is er wel een PvdA’er 
die tegen mij zegt: ‘De SP is een enge 
conservatieve partij.’ Ze luisteren dus nog 
steeds niet en blijven beweren dat hún 
boodschap de juiste is, die de kiezer niet 
goed heeft begrepen. Dat ze waarschijn-
lijk een verkeerd verhaal hebben, wil er 
niet in.”

Wat bindt je nog aan de PvdA?
“Trouw, en dat ik in de sociaal-democra-
tie geloof. De SP kan wel handenwrijvend 
aan de zijlijn staan, maar de weerbarstig-
heid van partijen met een lang verleden 
is groot, net als de wispelturigheid van 
het electoraat. In 1994 werd de PvdA ook 
min of meer opgegeven. Toen was D66 
dé links-liberale partij waar iedereen het 
over had. Van D66 is niks meer over en 
de PvdA is nog altijd de tweede partij 
van het land. Wat me wel zorgen baart, 
is dat het oudere electoraat lijkt te zijn 
overgestapt naar de SP. Ik krijg veel mail-
tjes van mensen die schrijven: ‘Jacques, 
ik wens je veel succes, maar ik ben nu 
lid van de SP.’ Ouderen zijn je bastion, 
de mensen die trouw gaan stemmen, 
jongeren zijn veel wispelturiger in hun 
stemgedrag.”

Jongeren moesten toch voor de ge-
wenste vernieuwing zorgen?
“Het is geen kwestie van leeftijd alleen, 
maar van de ‘jolie vivre’-cultuur, waardoor 
de traditionele achterban afhaakt. De 

partijtop wordt bevolkt door sociaal-libe-
ralen, libertijnen en libertairachtigen, die 
zo min mogelijk overheidsingrijpen willen 
en een heilig geloof hebben in de kracht 
en de zelfstandigheid van het individu. 
Tekenend is natuurlijk dat Wouter Bos 
een voorkeur heeft voor samenwerking 
met GroenLinks. Femke Halsema is een 
exponent van het sociaal-libertaire 
denken: ze vindt bijvoorbeeld het debat 
over normen en waarden maar ‘vertrut-
ting’. Op onderdelen zoals het milieu is 
die partij wel een bondgenoot, maar dat 
is niet je kern. Als je dat niet begrijpt en 
aan GroenLinks de voorkeur geeft boven 
samenwerking met de SP, begrijp je niet 
waar je staat.”

Dat het schort aan besef waar sociaal-
democraten voor zouden behoren te 
staan, blijkt volgens Monasch vooral uit 
de kwestie rond de topinkomens. “Er had 
een plan klaar moeten liggen wat er met 
de topinkomens moest gebeuren. Als de 
PvdA die zaak niet aanpakt, kan ze elke 

andere actie wel in de pullenbak gooien. 
Inkomenssolidariteit is zó wezenlijk voor 
de sociaal-democratie! Je kunt niet een 
oud-partijleider (Kok - red.) zijn eigen 
commissariaat met achttien procent meer 
laten belonen, die ook nog eens al die 
bonussen sanctioneert, terwijl de huidige 
leider zegt: ‘Ik kan er niets aan doen.’ En 
die heeft moord en brand geschreeuwd 
tijdens de verkiezingen? Het valt niet te 
verdedigen dat de lonen van de laagstbe-
taalden niet omhoog kunnen, omdat dat 
de concurrentiepositie van Nederland zou 
aantasten, – marktwerking! – terwijl je 
topmanagers elk jaar met tienduizenden 
euro’s meer laat wegkomen. Want let wel: 
bedrijven trekken het af van de winst, 
dus de belastingbetaler krijgt de rekening 
gepresenteerd.”

Waarom doet Bos niets aan de 
topinkomens?
“Ik weet het niet. Echt, ondanks al mijn 
politieke ervaring heb ik daar geen ant-
woord op.” l
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‘moderne’ termen omarmd als marktwer-
king, efficiency en privatisering.” 

Met alle gevolgen van dien. De SP is er 
groot door geworden. 
“In die jaren zat de sociaal-democratie 
overal in Europa vast in de overheidsbu-
reaucratie van ‘planmatig denken’. Dat 
moest absoluut worden doorbroken. Maar 
mijn punt is altijd geweest: wat wil je als 
sociaal-democraat bereiken? Als interna-
tionale samenwerking het beste middel 
is, moet je het doen. Maar het moet geen 
doel in zichzelf worden. Dat geldt ook 
voor privatisering of schaalvergroting. De 
fout die de PvdA heeft gemaakt, is dat 
de bestuurlijke cultuur veel te dominant 
is geworden. In plaats van dat men zei: 
‘hier hebben we marktwerking nodig 
en daar zou de overheid veel efficiënter 
moeten gaan werken met andere prik-
kels’, is men achter dat soort bestuurs-
vormen gaan aanlopen.”

En niemand die op de gevolgen wees? 
“Te weinig en met te weinig resultaat. 
Daarom vind ik ook dat er discussie moet 
losbarsten. In de PvdA die mij voor ogen 
staat, horen een heleboel mensen die het 
nu voor het zeggen hebben niet meer 
thuis. En als ík die strijd verlies? Pech 
gehad. Dat zie ik dan wel weer.”

Of Wouter Bos zou moeten vertrekken, 
danwel de ‘vertrouwelingen’ om hem 
heen, is niet eens meer de vraag als 
Monasch wijst op de ‘Woutertapes’: de 
documentaire film die de VPRO maakte 
over de verkiezingscampagne. “Wie zag je 
daar? Allemaal jongeren van eind twintig, 
begin dertig, veertig. Fysiek en geestelijk 
jong, well-to-do, met goedbetaalde banen, 
die zich nergens zorgen over hoeven te 
maken. Mensen voor wie de globalise-
ring een ‘uitdaging’ is en die bij ‘Europa’ 
alleen maar denken: dat is een deel van 
die grote, internationale wereld, waar 
je ópen voor moet staan. Yup zijn, dat 
vinden ze het toppunt van emancipatie. 
Die houding mag je best hebben. Maar 
je bent out of touch als je meent dat de 
meerderheid zo leeft of denkt. Die komt 
thuis met een klein inkomen voor een 
heel gezin waar misschien ook nog eens 
schulden van moeten worden afbetaald. 
Maar wat zegt dat elitaire groepje over 

mensen die niet zo denken als zij? Ze 
kunnen de grote internationale ont-
wikkelingen niet aan, ze zijn bang en 
denken provinciaals.” 

De PvdA is toch altijd een partij van 
hoger geschoolden geweest, die voor-
uit liepen op de ‘massa’? 
“De beste illustratie voor het verschil met 
vroeger is dat de PvdA, die altijd ‘de par-
tij van de onderwijzers’ werd genoemd, 
zijn onderwijzers is kwijtgeraakt. Die 
zitten nu bij de SP. Men heeft geen oog 
meer voor de onderwijzers, maar voor de 
managers van de onderwijzers. Er is het 
beeld ontstaan dat via managers en via 
organisaties problemen kunnen worden 
opgelost: een verwording van het idee 
van planmatig denken. Sociaal-democra-
ten willen iets veranderen en wat gaan ze 
doen? Ze gaan sleutelen aan organisaties 
waar ze nog wél grip op hebben: 
bestuursvormen. Dat idee moet uit de 
partij verbannen worden.” 

Het is niet de eerste keer dat Monasch 
de PvdA een spiegel voorhoudt. In 1996 
– hij werkte toen voor de Wiardi Beck-
manstichting, het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA – publiceerde hij 
een boek met de titel Nieuwe Rozen, 
waarin hij ook pleitte voor een drastische 
wijziging in koers, cultuur en organisatie. 
Monasch: “Daarin schreef ik: ‘De PvdA 

moet terug naar de menselijke maat.’ 
Wat ik zag, waren burgemeesters die niet 
meer met elkaar spraken over veilig-
heid, maar over ‘politieregio’s’ en wie er 
welke ‘competentie’ had. Dat ondertussen 
de politieposten uit de dorpen aan het 
verdwijnen waren, daar hoorde je ze niet 
over. Bij woningbouwcorporaties zag je 
precies hetzelfde: het ging niet meer over 
hoe je goeie woningen kon realiseren, 
maar over fusies. Voor mijn ideeën van 
toen was geen draagvlak. Men herkende 
het wel, maar de PvdA werd gedomineerd 
door de generatie van Wallage, Netelen-
bos, Ritsen, Van Kemenade – die waren 
ervan overtuigd dat het zo moest. Er was 
geen tegenkracht van mensen die vanuit 
burgers naar problemen keken.” 

Is dat draagvlak er nu wel?
“De partij zal wel móéten bewegen. Het 
aantal zetels waar Bos nu op staat, is 
een historisch dieptepunt: evenveel als 
Melkert er had op de dag voor de moord 
op Pim Fortuyn. Maar Melkert had tot 
dat moment nooit lager gestaan dan 
Balkenende. Kijk, natuurlijk zullen de 
dominante krachten in de PvdA zeggen: 
‘Jongens, we zitten in het kabinet, we 
gaan met mooie voorstellen komen, over 
vier jaar hebben we het vertrouwen terug 
zodat Wouter Bos alsnog kan proberen 
premier te worden.’ Maar dan zal je keu-
zes moeten maken. Het veroveren van de 

middenklasse waar alle verandering mee 
begon, is niet meer aan de orde. De PvdA 
is haar traditionele achterban én de mid
denklasse kwijt.”

Dan zal ze de harten van de SP-kiezers 
moeten zien terug te veroveren. 
Maar in Zeven Nieuwe Veren lees ik 
dat er met dédain op hen wordt neer
gekeken.
“Toen ik in 1996 Nieuwe Rozen schreef, 
waren de lokale Leefbaarheidspartijen 
booming
reactie: ‘Makkelijk roepen, staan buiten 
het bestuur, praten de mensen naar de 
mond.’ Allemaal bezweringsformules en 
reflexen van mensen in het defensief. 
Mijn verhaal is altijd geweest: leer luiste
ren. Wat proberen mensen te zeggen? Het 
slechtste wat je kunt doen, is afgeven op 
partijen en leiders waar het wél goed mee 
gaat. Maar elke dag is er wel een PvdA’er 
die tegen mij zegt: ‘De SP is een enge 
conservatieve partij.’ Ze luisteren dus nog 
steeds niet en blijven beweren dat hún 
boodschap de juiste is, die de kiezer niet 
goed heeft begrepen. Dat ze waarschijn
lijk een verkeerd verhaal hebben, wil er 
niet in.”

Wat bindt je nog aan de PvdA?
“Trouw, en dat ik in de sociaal-democra
tie geloof. De SP kan wel handenwrijvend 
aan de zijlijn staan, maar de weerbarstig
heid van partijen met een lang verleden 
is groot, net als de wispelturigheid van 
het electoraat. In 1994 werd de PvdA ook 
min of meer opgegeven. Toen was D66 
dé links-liberale partij waar iedereen het 
over had. Van D66 is niks meer over en 
de PvdA is nog altijd de tweede partij 
van het land. Wat me wel zorgen baart, 
is dat het oudere electoraat lijkt te zijn 
overgestapt naar de SP. Ik krijg veel mail
tjes van mensen die schrijven: ‘Jacques, 
ik wens je veel succes, maar ik ben nu 
lid van de SP.’ Ouderen zijn je bastion, 
de mensen die trouw gaan stemmen, 
jongeren zijn veel wispelturiger in hun 
stemgedrag.”

Jongeren moesten toch voor de ge
wenste vernieuwing zorgen?
“Het is geen kwestie van leeftijd alleen, 
maar van de
de traditionele achterban afhaakt. De 
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Heiligendamm: uitzicht 

De G8-top in Heiligendamm was meer dan een onderonsje van acht wereldleiders. Op de Alternatieve 

G8 in Rostock legden deskundigen uit heel de wereld uit hoe zij tegen vraagstukken als armoede of 

milieu aankijken. Een sfeerverslag uit een tot de tanden bewapend Heiligendamm, dat een voorproef-

, gesponsord door Mercedes-

Benz, versus demonstranten die met behulp van hekken, ID-scans, dreigende helikopters en veelal 

Voor het gehoor in de relatieve koelte 
van de Nicolaskirche in Rostock, waar de 
Alternatieve G8 wordt gehouden, hoeft 
Shiva het apocalyptische toekomstbeeld 
niet meer tot in detail uiteen te zetten. 
Spreker na spreker heeft het woord ‘feo-
daal’ gebruikt en vooral een onbezorgde 

toekomst voor de happy few voorspelt 
– of het nou om de macht van de nieuwe 
communicatiegiganten in het Westen, 
de werkomstandigheden in het Oos-
ten, of de privatisering van drinkwater 
ging. De happy few zal toegang blijven 
houden tot basisbehoeften die steeds 
schaarser en duurder worden – waar 
zij op de eerste plaats zelf voor heeft 
gezorgd – terwijl de rest, geïsoleerd door 
een muur van repressie, zal creperen in 
het vuil en de resten van de doordende-
rende ‘economie’. De sprekers, waaronder 
behalve Vandana Shiva, Jean Ziegler, 
rapporteur voor de VN op het gebied van 
Recht op Voedsel en Annelies Bunten-
bach van de Duitse vakbondfederatie, 
uiten vooral hun verbazing dat het gros 
van de mensen mee blijft werken aan 

hun eigen ondergang. Vol bewondering 
zelfs, en met een bijna religieus vertrou-
wen in de goedheid van diegenen die uit 
eigenbelang de toekomst van anderen 
aan het vernietigen zijn – waaronder die 
van henzelf.

De boodschap is duidelijk: Gaat u vooral 
niet naar ‘buiten’, want geloof ons, daar 
gloort de hel...

Waar of niet waar: het toekomstbeeld dat 
op de Alternativgipfel wordt geschetst, 
komt angstwekkend overeen met de sci-
ence fictionachtige werkelijkheid van de 
G8-top zelf. De politieke representanten 
van de rijkste landen, gesponsord door 
onder andere Mercedes-Benz, hebben 
zich verschanst in een opgepoetst, net 

badplaatsje. Een haag van marineschepen 
en politie te water schermt het baaitje 
met privéstrand af. Op de laatste dag 
zal een politiespeedboot een boot van 
Greenpeace, die een brief over klimaat-
verandering aan de leiders wil overhan-
digen, pontificaal overvaren. Die zinkt 
en zes activisten raken (wonder boven 
wonder) slechts licht gewond. Maar 
bondskanselier en gastvrouw Angela 
Merkel behandelt de zaak alsof het om 
een uit de hand gelopen computerspel 
gaat: Weten die lui van Greenpeace wel 
hoeveel CO2 hun boten uitstoten? En dat 
terwijl Merkel het kennelijk volstrekt 
‘normaal’ vindt om de G8-leiders indivi-
dueel per helikopter naar een diner op 
een slot even buiten Heiligendamm te 
vervoeren.
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Heiligendamm: uitzicht 
op de apocalyps
De G8-top in Heiligendamm was meer dan een onderonsje van acht wereldleiders. Op de Alternatieve 

G8 in Rostock legden deskundigen uit heel de wereld uit hoe zij tegen vraagstukken als armoede of 

milieu aankijken. Een sfeerverslag uit een tot de tanden bewapend Heiligendamm, dat een voorproef-

je leek van de toekomst die in Rostock wordt voorspeld: de happy few, gesponsord door Mercedes-

Benz, versus demonstranten die met behulp van hekken, ID-scans, dreigende helikopters en veelal 

misplaatste arrestaties ‘buiten’ worden gehouden.

“Waar het op neerkomt is dit,” vat 
de Indiase natuurkundige, milieu- en 
mensenrechtenactiviste Vandana Shiva 
‘Heiligendamm’ in haar eindspeech sa-
men, “ook al beweren de rijke landen en 
hun leiders aandacht te hebben voor de 
oneerlijke verdeling tussen arm en rijk, 
feitelijk gaat de discussie daar al lang 

niet meer over. Het financiële gewin van 
een piepkleine minderheid is blijkbaar 
belangrijker dan een leefbaar bestaan 
voor de rest van de mensheid op deze 
planeet. Het zal ertoe leiden dat er voor 
het overgrote deel van de mensen over 
veertig jaar geen leven meer mogelijk is 
zoals wij dat kennen, of waar wij nu naar 

streven voor iedereen.” 
Voor het gehoor in de relatieve koelte 
van de Nicolaskirche in Rostock, waar de 
Alternatieve G8 wordt gehouden, hoeft 
Shiva het apocalyptische toekomstbeeld 
niet meer tot in detail uiteen te zetten. 
Spreker na spreker heeft het woord ‘feo-
daal’ gebruikt en vooral een onbezorgde 

toekomst voor de 
– of het nou om de macht van de nieuwe 
communicatiegiganten in het Westen, 
de werkomstandigheden in het Oos
ten, of de privatisering van drinkwater 
ging. De happy few zal toegang blijven 
houden tot basisbehoeften die steeds 
schaarser en duurder worden – waar 
zij op de eerste plaats zelf voor heeft 
gezorgd – terwijl de rest, geïsoleerd door 
een muur van repressie, zal creperen in 
het vuil en de resten van de doordende
rende ‘economie’. De sprekers, waaronder 
behalve Vandana Shiva, Jean Ziegler, 
rapporteur voor de VN op het gebied van 
Recht op Voedsel en Annelies Bunten
bach van de Duitse vakbondfederatie, 
uiten vooral hun verbazing dat het gros 
van de mensen mee blijft werken aan 
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Tsjechen. Zeer welkom, want ze verkopen 
van thuis meegebracht goedkoop bier en 

De toekomstvisie zoals die in Rostock 
wordt geschilderd, lijkt ook hier alvast 
werkelijkheid: schoon water en sani-
taire voorzieningen zijn geen vanzelf-
sprekendheid, terwijl het ‘afval’ van de 
consumptiemaatschappij kniehoog ligt 
opgestapeld. Water- en bierflessen, sap-
pakken, foldermateriaal en plastic liggen 
lukraak neergesmeten. Werkelijk overal 
is rotzooi, het ergste bij de blokkades op 
de belangrijkste toegangshekken, waar 
zowel demonstranten als politieagenten 
zich niks blijken aan te trekken van de 

 wereld waarvoor beiden zeggen 

De organisatie Block-G8 heeft voor de 
‘legal-

‘chillout-vans’,
en internetten kan ook. Maar de rom-
mel? Dat moet maar worden opgelost 
door ‘de overheid’ die zo wordt gemin-
acht en gewantrouwd. In de bosranden 
naast de blokkades overheerst al op de 
eerste dag de penetrante lucht van urine 
en uitwerpselen - zakdoekjes en wc-pa-
pier op elke paar meter. Daar begint het 
oudere echtpaar op Birkenstock gezond-
heidssandalen niet aan, dat zo nu en 
dan op eigen initiatief hoofdschuddend 

vuilniszakken met rotzooi vult en aan 
bomen zet. 
Discussies onder de demonstranten gaan 
vooral over de ‘strategie’, waarmee de 
aloude tegenstelling tussen ‘harde actie’ 
en ‘geweldlozen’ wordt bedoeld – met alle 
schakeringen daartussen. Proberen gaten 
in het hek te knippen is algemeen geac-
cepteerd, maar iemand die een bierfles 
gooit naar de politie-linie wordt al snel 
weggesist. De ‘Black Blockers’, die zich 
op de zaterdag voorafgaand aan de top 
in Rostock flink lieten gelden en waar 
de camerapers gretig op hoopt, vertonen 
zich nauwelijks: Ze hebben zich toege-
legd op nachtelijke acties en kortdurende 
wegversperringen. 

Overal staan fuiken met ID-scans, waar 
willekeurige demonstranten worden 
gefilmd die staande zijn gehouden

Ondanks de astronomische veiligheids-
maatregelen is over sommige dingen 
slecht nagedacht. Zo is het hek – in een 

poging om het wat te verdoezelen – over 
de gehele lengte afgeschermd met rub-
berachtige groene matten, die ook nog 
eens gemakkelijk te verwijderen blijken. 
Tot vreugde van demonstranten die er 
hangmatten van knopen, waarin ze 
kunnen soezen of vrijen. De overkill aan 
‘gezag’ wordt pijnlijk duidelijk door de 
overal opduikende actieclowns. ’The Rebel 
Clown Army’ is een relatief nieuw feno-
meen in de ‘protestwereld’ van kleurig 
uitgedoste hippie-narren. Ze zijn op het 
irritant onschuldige af. Neemt niet weg 
dat als er veertig clowns midden in een 
weiland aan het vergaderen zijn, zo nu 
en dan koppeltje duikelend of radslagen 
makend, een haag van honderd behelmde 
ordetroepen hen omsingelt. Om ze 
vervolgens te achtervolgen – terwijl de 
clowns, met hoge stemmetjes kwetterend 
of op fluitjes blazend, hun weg vervol-
gen. Met opengesperde ogen bekijkt een 
clown de weggesmeten officiële G8-
frisbee: een wel heel goedkoop ogende 
witte plastic schijf met een G8-sticker in 

het midden. “Oooooohhhh!!! Kijk eens, 
is het niet eeeeerg, zoooo zien zij de 
weeeeereld!”, kirt ze.

Echt ernstige vormen neemt de repres-
sie aan als president Bush arriveert. De 
chauffeur en de inzittenden van de bus 
van de Nederlandse Theaterstraat kunnen 
er over meepraten. Ze worden aangehou-
den. Iedereen, zo’n veertig personen, 
moet uitstappen, wordt gefouilleerd en 
van handboeien voorzien. Uitgerekend 
op dat moment begint het te regenen. 
Desalniettemin zal het een uur of vier 
duren voor ze worden afgevoerd naar po-
litiebureau Rostock Industriestrasse, waar 
ze in ‘holdingkooien’ op isolatiematrasjes 
worden vastgehouden. Terwijl er niets 
anders in de bus gevonden is dan een 
paar handschoenen en een skibril. 
Onder de arrestanten is een moeder 
met een anderhalf jaar oud kind. Waar 
tegenin gebracht kan worden dat het 
niet zo’n slim idee is om je peuter mee te 
nemen naar een dergelijke demonstratie. 

De Alternatieve G8: ‘Over veerrig jaar geen leven meer zoals wij dat kennen’
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In Kuelingsborn, een belendend bad-
plaatsje ten westen van Heiligendamm, 
is een enorm mediacentrum uit de grond 
gestampt. Hier uw accreditatie halen, 
benadrukt het legioen ‘voorlichters’ dat 
elke arriverende journalist of fotograaf 
bespringt. En hier, neemt u vooral nog 
een glaasje lokale, gesponsorde Mecklen-
burg-Pommern-sekt van het lokale be-
drijfsleven, dat – ach, het  smaakt! – ook 
een graantje probeert mee te pikken. 
Dáár zijn de gratis terminals voor het 
internet. Wij zorgen voor de ‘briefings’ en 
de ‘fotopools’. Néé, sorry, u kunt niemand 
spreken - alleen de grote mediaspelers 
mogen op en neer met het Molli-
treintje naar Heiligendamm zelf. Maar u 
kunt wél intekenen voor een bustochtje 
naar het hertenpark, met aansluitende 
stoelmassage! Gemütlich! De boodschap 
is duidelijk: híér blijven. En vooral niet 
naar ‘buiten’ gaan, want geloof ons, daar 
gloort de hel...

Proberen gaten in het hek te knippen 
is algemeen geaccepteerd, maar iemand 
die een bierfles gooit naar de politie-
linie wordt al snel weggesist

Een hel ja, daar heeft ‘buiten’ wel iets 
van weg. Aan de landzijde rond Hei-
ligendamm staat het vier meter hoge, 

twintig kilometer lange hek. Daarboven 
het geluid van talloze stationair draai-
ende helikopters over de hele lengte van 
het  hek. Daaromheen Bullen uit alle 
windrichtingen van Duitsland. Zó veel 
dat elke crimineel, of nog erger: Osama 
bin Laden himself inclusief de complete 
Taliban, moeiteloos het stadscentrum van 
München zou moeten kunnen innemen. 
Geen kat die het merkt, want elke Duitse 
diender lijkt naar Heiligendamm te zijn 
verordonneerd. Op de glooiende weg 
tussen Bad Doberan en Kuehlingsborn 
staat in de zinderende hitte een file 
van groen-witte en groene politiebusjes 
die tot de horizon reikt. Op de trottoirs 
en fietspaden ernaast trekken plukjes 
mensen van de ene naar de andere plek. 
Rugzak om, waterfles in de aanslag en 
turend naar kaartjes. Demonstranten in 
alle vormen en maten, maar het grootste 
deel voldoet aan het bekende anders-
globalistenbeeld: knoopharig, gepiercet 
en voorzien van t-shirts met kreten. 
Ze kletsen, zingen, stappen opgewekt 
door of slepen zich zwijgend, zwetend 
en verbeten voort – al naar gelang de 
oplopende temperatuur. 
De meesten komen uit Duitsland, maar er 
zijn ook veel Britten, Fransen, Span-
jaarden, en zelfs Grieken. En nieuw: 
Oost-Europeanen, met voorop Polen en 

Tsjechen. Zeer welkom, want ze verkopen 
van thuis meegebracht goedkoop bier en 
sigaretten. 
De toekomstvisie zoals die in Rostock 
wordt geschilderd, lijkt ook hier alvast 
werkelijkheid: schoon water en sani-
taire voorzieningen zijn geen vanzelf-
sprekendheid, terwijl het ‘afval’ van de 
consumptiemaatschappij kniehoog ligt 
opgestapeld. Water- en bierflessen, sap-
pakken, foldermateriaal en plastic liggen 
lukraak neergesmeten. Werkelijk overal 
is rotzooi, het ergste bij de blokkades op 
de belangrijkste toegangshekken, waar 
zowel demonstranten als politieagenten 
zich niks blijken aan te trekken van de 
‘saubere’ wereld waarvoor beiden zeggen 
te staan. 
De organisatie Block-G8 heeft voor de 
tienduizenden demonstranten ‘legal-
teams’ georganiseerd en ‘chillout-vans’,
en internetten kan ook. Maar de rom-
mel? Dat moet maar worden opgelost 
door ‘de overheid’ die zo wordt gemin-
acht en gewantrouwd. In de bosranden 
naast de blokkades overheerst al op de 
eerste dag de penetrante lucht van urine 
en uitwerpselen - zakdoekjes en wc-pa-
pier op elke paar meter. Daar begint het 
oudere echtpaar op Birkenstock gezond-
heidssandalen niet aan, dat zo nu en 
dan op eigen initiatief hoofdschuddend 

vuilniszakken met rotzooi vult en aan 
bomen zet. 
Discussies onder de demonstranten gaan 
vooral over de ‘strategie’, waarmee de 
aloude tegenstelling tussen ‘harde actie’ 
en ‘geweldlozen’ wordt bedoeld – met alle 
schakeringen daartussen. Proberen gaten 
in het hek te knippen is algemeen geac
cepteerd, maar iemand die een bierfles 
gooit naar de politie-linie wordt al snel 
weggesist. De ‘
op de zaterdag voorafgaand aan de top 
in Rostock flink lieten gelden en waar 
de camerapers gretig op hoopt, vertonen 
zich nauwelijks: Ze hebben zich toege
legd op nachtelijke acties en kortdurende 
wegversperringen. 

Overal staan fuiken met ID-scans, waar 
willekeurige demonstranten worden 
gefilmd die staande zijn gehouden

Ondanks de astronomische veiligheids
maatregelen is over sommige dingen 
slecht nagedacht. Zo is het hek – in een 

Even zij aan zij: ‘The Rebel Clown Army’ en een ‘Edwin’

De Alternatieve G8: ‘Over veerrig jaar geen leven meer zoals wij dat kennen’
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Het is 13 juni, winter op het zuidelijk 
halfrond, maar het ochtendzonnetje 
staat hoog aan de hemel in Kaapstad. 
In Pleinstraat, voor de hekken van het 
parlement, staan drie pantservoertuigen 

‘Amandla! De macht aan het volk!’
Zuid-Afrika heeft in juni de grootste stakingen in haar democratische geschiedenis meegemaakt. 
Ontevreden onderwijzers en ziekenhuispersoneel hebben bijna de gehele maand hun werk neergelegd. 
Het resultaat: hoogzwangere vrouwen die zelf hun kind ter wereld moeten brengen, scholieren die hun 
examens niet op tijd kunnen voltooien en soldaten die in ziekenhuizen medische handelingen 
verrichten. Maar ondanks deze ongeregeldheden – die in het Zuid-Afrikaanse nieuws de boventoon 
voerden – doet de ‘warme winter’ in Zuid-Afrika erg denken aan de ‘hete herfst’ van 2003 in 
Nederland.

TEksT EN fOTO’s ronald kennedy

geparkeerd. Tientallen agenten wach-
ten op wat komen gaat: de grootste 
vakbondsbetoging in post-apartheid 
Zuid-Afrika. Landelijk zijn vandaag zo’n 
half miljoen Zuid-Afrikanen de straat op 

gegaan: niet alleen verplegers en onder-
wijzers maar ook ‘solidariteitsstakers’ uit 
het transport en andere sectoren doen 
mee. Bij het parlement regelt een gezette 
dame in uniform druk het verkeer. Ze 
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Er zijn overigens nogal wat kinderen aan-
wezig op de kampen en de bezettingen, 
sommige met heldhaftige Zorro-capejes 
en gekleurde bivakmutsjes. Maar toch: 
waarom een peuter tot middernacht op-
sluiten in een politiecel? Waar is de ver-
denking tegen de moeder op gebaseerd? 
Nergens op, zo blijkt als de Theaterstraat 
tegen de ochtend weer wordt vrijgelaten 
– mét het bevel om te verdwijnen uit de 
omgeving van Rostock. 

De meeste Nederlanders zitten op kamp 
Redderlich. Onder hen de grijze kraak- en 
actieveteraan Simon. Hij is komen fietsen 
en heeft daar drie weken over gedaan. 
Héérlijk rustig. En dan dit gekkenhuis 
hier. Hij is niet van plan te gaan blok-
keren. “Mooie bloemetjes hier, en oude 
bomen.” Op het veld achter hem hebben 
veganistische ‘volkskeukens’ uit verschil-
lende landen de handen ineengeslagen. 
Meters lang staan reusachtige pannen 
tot de rand toe gevuld met groenten te 
garen. Op de kampen wordt wél afval 
ingezameld, gescheiden zelfs. Maar 
fotografen worden niet meer toegelaten 
sinds het vermoeden bestaat dat onder 
hen politieverkenners zijn, op zoek naar 
‘verdachten’. 
Overal staan fuiken met ID-scans, waar 
willekeurige demonstranten worden 
gefilmd die staande zijn gehouden 
– waarna hun gelaatstrekken vergeleken 

worden met bestaande bestanden. Als 
ze nog een boete uit hebben staan, of 
ze lijken op iemand die gezocht wordt, 
worden ze gearresteerd en afgevoerd. 
Voor de nieuwe generatie demonstranten 
is Big Brother een vanzelfsprekende rea-
liteit, die ze weten te ontwijken of waar-
door ze zich niet laten intimideren. Zoals 
op een veldje vlak bij een van de toe-
gangspoorten naar Heiligendamm, waar 
demonstranten die verdreven zijn van de 
blokkade zich hebben gehergroepeerd. 
Enkelen in de groep van zo’n driehonderd 
hebben blijkbaar in het hek geknipt. 
Maar ze laten zich niet uiteen halen en 
niet opjagen door kleine charges. Vier 
peletons langzaam in rijen oprukkende 
‘Edwins’ zoals de ME in Duitsland heet, 
en twee waterkanonnen komen er aan te 
pas om hen te verdrijven. Samen blijven 
ze zo lang als mogelijk staan, hakken 
stevig op de grond, handen in de lucht. 

”Zes jaar geleden is ons veertig miljard 
toegezegd voor hetzelfde, en geen orga-
nisatie die zich in Afrika met gezond-
heid bezighoudt, heeft er nog een cent 
van gezien” 

Diezelfde avond op de G8 juichen de 
briefings dat er een ‘doorbraak’ is op het 
gebied van het klimaat en viert Europees 
chauvinisme hoogtij: Merkel, ‘onze’ kei, 
heeft Bush geknecht! Hij heeft toch maar 

mooi iets toegezegd wat tenminste in 
de buurt komt van waar zijn voorganger 
Clinton in 1997 in Kyoto al voor heeft 
getekend!  Op de Alternatieve top wordt 
ondertussen, tussen twee sprekers door, 
een collecte gehouden voor de blokkades 
buiten: “Met de groeten van de demon-
stranten.” Een oudere man staat op: 
“En de groeten terug!” Oorverdovend 
applaus volgt. 
“Twintig jaar geleden,” memoreert 
Vandana Shiva, “konden lokale leiders 
nog dingen gedaan krijgen als een 
buitenlands bedrijf een fabriek wilde 
vestigen in een ontwikkelingsgebied. 
Men ging er zelfs prat op dat er welvaart 
werd gebracht - hoe dat uiteindelijk ook 
uitpakte. Dan was het: ‘Wij een fabriek, 
u een weg.’ En de lokale leiders zeiden: 
‘U heeft water nodig, maar wij moeten 
lópen voor ons water.’ Dus kwamen er 
pompen. ‘We hebben geen school.’ ‘Goed, 
we geven u een school.’ Nu mág dat niet 
eens meer. Alles is dichtgetimmerd in 
verdragen tussen de hoofdkantoren van 
multinationals en de machtigste regerin-
gen, zoals die hier in Heiligendamm zijn 
verzameld. Over de hoofden van mensen 
heen worden zaken beslist, zodat ‘lagere’ 
politici niet veel anders kunnen doen 
om hun bestaansrecht te verdedigen en 
hun macht te houden dan mensen tegen 
elkaar uitspelen en bang maken: voor 
elkaars religie, voor elkaars klasse, voor 
elkaars arbeidspotentieel. De Coca Cola’s 
en Monsanto’s (‘s wereld grootste land-
bouw- en biotechnologie-multinational 
– red.) kunnen hun gang gaan, terwijl 
mensen niets anders krijgen dan beloftes 
en nog eens beloftes, zonder enige macht 
om die beloftes in te lossen.” 
Op de laatste dag van de G8 mogen enke-
le Afrikaanse leiders, onder de – aanma-
tigende – noemer Outreach, aantreden. 
Het slotakkoord van de besprekingen 
beweert dat er zestig miljard dollar wordt 
uitgetrokken voor de pan-Afrikaanse 
bestrijding van aids, malaria en tubercu-
lose. De ‘Afrikaanse Bob Geldof’, zanger 
en G8-watcher Youssou N’dour, 
maak je dat niet meer wijs. “Zes jaar 
geleden is ons veertig miljard toege-
zegd voor hetzelfde, en geen organisa-
tie die zich in Afrika met gezondheid 
bezighoudt, heeft er nog een cent van 
gezien.” l
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menigte wordt gesleurd. Op de kist staat 
een zwart-witfoto van Geraldine Fraser-
Moleketi, minister van Publieke Diensten. 
Zij wordt verantwoordelijk gehouden 
voor de vastgelopen salarisonderhan-
delingen. Bovendien heeft Moleketi al 
aangegeven dat de stakende werknemers 
‘niet zo moeten zeuren’. De kartonnen 
kist van Fraser-Moleketi wordt dan ook 
bewerkt door de nodige stokken, vuisten 
en vuvuzela’s (Zuid-Afrikaanse toeters 
– red). Gelukkig blijft de stemming vooral 

”Amandla!”
klinkt het vanuit de luidsprekers.”Power 

, antwoordt de massa met 

”De regering is vergeten wie haar aan de 

Moegamat Oktober schreeuwt om het 
hardst. De bebaarde actievoerder blijkt 
operatie-assistent te zijn in het nabij-
gelegen Groote Schuur-hospitaal. “De 
afgelopen vier jaar ben ik er 300 rand 
(pakweg 30 euro – red) op vooruitgegaan, 
terwijl de kosten van basisbehoeften de 
pan uit stijgen. Waar moet ik van over-
leven?” Hij verdient ongeveer 500 euro 
bruto per maand. “Veel te weinig voor 
gespecialiseerd werk, maar ik sta hier 
ook voor veel van mijn collega’s die mis-
schien de helft verdienen.” Oktober heeft 
als klap op de vuurpijl een ontslagbrief 
gekregen van het ministerie van Gezond-
heid, omdat hij mee heeft gedaan aan 
de ‘onwettige’ stakingen. De afgelopen 
weken zijn er honderden van die brieven 
de deur uitgegaan, met name naar actieve 

leden als Oktober. Dat maakt 
hem zichtbaar ziedend. “De regering is 
vergeten wie hen aan de macht heeft 
gebracht. In de jaren tachtig hebben 
we die stenen ook voor hun gegooid. 
Wat krijgen we daarvoor terug? Stank 
voor dank.” Sterker nog: “Van de ‘boere’ 
(denigrerende naam voor ‘blanken’ – red) 
kregen we tenminste elk jaar een sala-
risverhoging. En of ik tijdens apartheid 

De schare zet ondertussen een Zuid-Afri-
kaanse traditie uit die tijd in: de toyi-
toyi, een hossende protestdans. Vanaf een 
flatgebouw aan de overkant van de straat 
kijken de geschilderde portretten van 

onder anderen Nelson Mandela en Steve 
Biko schijnbaar goedkeurend toe. Een 
paar leidinggevenden van de politiemacht 
spreken indringend op vakbondsleider 
Tony Ehrenreich in. “Dat klinkt redelijk”, 
antwoordt hij op hun verzoek om de 
optocht ordelijk te laten verlopen. Even 
later klimt Ehrenreich op een oplader 
van een vrachtwagen en grijpt onder luid 
gejuich de megafoon: “Nog vijf minuten 
en dan gaan we.” De menigte host voort 
onder het scanderen van leuzen als “Viva 
Cosatu! Viva!” Cosatu is de grootste 
vakbond van Zuid-Afrika en drijvende 
kracht achter de onderhandelingen voor 
de werknemers.

Niet twee uur in de bus gezeten voor 
alleen een salarisverhoging

Ietwat afgezonderd staat een man in een 
geel jack stil voor zich uit te kijken. “Ben 
jij journalist?”, vraagt hij een tikkeltje 
verlegen. “Mag ik mijn verhaal doen?” 
Hij stelt zich voor als de 41-jarige Clyde 
Tyler, wiskundeleraar op een basisschool. 
Op het protestbord in zijn hand staat ‘Nee 
tegen 6 procent, Ja voor 12 procent’, een 
verwijzing naar de uitgangsposities van 
respectievelijk overheid en vakbonden. 
Maar hij heeft niet twee uur in de bus 
gezeten voor alleen een salarisverho-
ging. “Er moet ook gekeken worden naar 
onze arbeidsomstandigheden”, vindt hij. 
“Op onze school is geen bewaking en 
we krijgen bijna dagelijks te maken met 
drugsdealende gangsters die kinderen 
– tussen de 6 en 11 jaar oud – willen 
ronselen. Of ze drugs gebruiken? Hij haalt 
zijn schouders op. “Dat kan ik niet zeg-
gen.” Net als de vakbonden wil Tyler meer 
leerkrachten. “In mijn klas zitten nu 65 
leerlingen.” Het gesprek wordt abrupt 
onderbroken omdat de menigte massaal 
in beweging komt. Tegelijkertijd komen 
er nog steeds nieuwe groepen betogers 
aangemarcheerd. Ze worden door een 
keten van Cosatu-leden bekwaam om de 
hoofdgroep geleid. “Achter aansluiten.” 
De voorste linie heeft de armen stevig in 
elkaar gehaakt en leidt luid zingend de 
duizenden betogers ordelijk door Buiten-
kantstraat. Winkeliers, toeristen en 
andere nieuwsgierigen staan langs de 
kant opgesteld. Noch één draai naar 
rechts en het parlementsgebouw is in 

zicht. Het geluid zwelt aan naarmate de 
eindbestemming dichterbij komt. Een 
kakofonie van vuvuzela’s, megafoons en 
protestliederen barst los. De oproerpolitie 
heeft zich, uitgerust met wapenschilden, 
voor de hekken van het parlements-
gebouw opgesteld. Maar hoewel enkele 
betogers de gele politielinten doorbreken 
is er geen reden voor hardhandig optre-
den. Pal voor de agenten doen ze een 
vreugdedansje en voegen zich weer netjes 
achter de afbakening.

”Jullie staking moet de regering weer 
wakker schudden”

De vrachtwagen met vakbondsleiders 
heeft zich inmiddels op Pleinstraat gepos-
teerd. Karl Cloete, provinciaal leider van 
de Communistische Partij SACP zweept het 
publiek nog eens op. “Socialisme!”, roept 
hij door de megafoon. “Is de toekomst”, 
antwoordt de massa. En weer. “Socia-
lisme!” “Is de toekomst!” Cloete vervolgt: 
“De arrogantie is aan de macht. De rege-
ring vergeet de kameraden waarmee ze 
zij-aan-zij hebben gevochten tegen apart-
heid. Jullie staking moet ze weer wakker 
schudden. Het eerste decennium van de 
democratie behoort toe aan de bourgeoi-
sie en het grootkapitaal, maar onze tijd is 
nu aangebroken. Viva socialisme! Viva!” 

Na de speech spreekt hij nog even met 
de Tribune. “De koers van het ANC onder 
Mbeki is niet anders dan neoliberaal te 
noemen”, vindt hij. “Het gevolg: bezuini-
gingen en gedwongen ontslagen, terwijl 
de regering zichzelf verrijkt.” Toch zit 
de SACP sinds de democratische verkie-
zingen van 1994 in een ‘trojka’-alliantie 
met ANC én Cosatu. Wordt het niet tijd 
om daar uit te stappen? “De alliantie is 
een historisch verbond”, legt Cloete uit. 
“We hebben een duidelijk doel: het ANC 
zo progressief mogelijk houden. Maar we 
moeten ons misschien beraden of samen-
werking wel de beste manier is om een 
socialistisch Zuid-Afrika te bereiken.” 
Ondertussen worden de vertegenwoor-
digers van de 19 aanwezige bonden één 
voor één aan het woord gelaten. Het valt 
op dat het woord struggle nogal vaak valt 
in hun speeches. Het wordt vaak ge-
bruikt als verwijzing naar apartheid, en 
’the struggle isn’t over’, zo blijkt. Thabile 
Ntola, vicevoorzitter van lerarenbond 
SADTU: “De president heeft in de media 
alleen maar het incidentele stakings-
geweld veroordeeld, maar verzwijgt 
waar het werkelijk om draait. Namelijk 
dat werknemers in de publieke sector 
schandalig worden ondergewaardeerd.” 
Hij vraagt zich hardop af: “Is dit land wel 
echt vrij?” “Nééééé!” vinden de duizen-

Vavi: "Jullie zitten op óns geld"
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draagt drie sterren op haar revers. “Een 
agent verdient nog minder dan een 
verpleegster”, zegt ze, terwijl ze nog een 
pantservoertuig naar zijn plek loodst. 
“Die mensen staken ook voor ons.” 
De rechter verbiedt de politiebond te 
staken, uit angst voor verdere verstoring 
van de openbare orde, maar de eis tot 
loonsverhoging is ook op deze sector van 
toepassing.
Even verderop hebben zich al honder-
den demonstranten verzameld aan de 
Keizersgracht, het vertrekpunt van de 

protestmars. Alhoewel er hier geen gracht 
of opoefiets te bekennen is, doet de 
straat even herinneren aan Amsterdam in 
oktober 2003. Duizenden betogers, voor-
namelijk gekleed in rode T-shirts, zwaaien 
vakbondsvlaggen en zingen strijdliederen. 
Zoals het een goede betoging betaamt, 
zijn er de nodige spitsvondige spandoe-
ken, zoals: ‘Wie dit leest... heeft een 
leraar gehad’, of: ‘Kogels kunnen ons niet 
stoppen’.
Even lijkt het een beetje grimmig te wor-
den, als een kartonnen doodskist door de 

menigte wordt gesleurd. Op de kist staat 
een zwart-witfoto van Geraldine Fraser-
Moleketi, minister van Publieke Diensten. 
Zij wordt verantwoordelijk gehouden 
voor de vastgelopen salarisonderhan-
delingen. Bovendien heeft Moleketi al 
aangegeven dat de stakende werknemers 
‘niet zo moeten zeuren’. De kartonnen 
kist van Fraser-Moleketi wordt dan ook 
bewerkt door de nodige stokken, vuisten 
en vuvuzela’s (Zuid-Afrikaanse toeters 
– red). Gelukkig blijft de stemming vooral 
uitgelaten en strijdvaardig. ”Amandla!”
klinkt het vanuit de luidsprekers.”Power 
to the people!”, antwoordt de massa met 
gebalde vuist. 

”De regering is vergeten wie haar aan de 
macht heeft gebracht”

Moegamat Oktober schreeuwt om het 
hardst. De bebaarde actievoerder blijkt 
operatie-assistent te zijn in het nabij-
gelegen Groote Schuur-hospitaal. “De 
afgelopen vier jaar ben ik er 300 rand 
(pakweg 30 euro – red) op vooruitgegaan, 
terwijl de kosten van basisbehoeften de 
pan uit stijgen. Waar moet ik van over-
leven?” Hij verdient ongeveer 500 euro 
bruto per maand. “Veel te weinig voor 
gespecialiseerd werk, maar ik sta hier 
ook voor veel van mijn collega’s die mis-
schien de helft verdienen.” Oktober heeft 
als klap op de vuurpijl een ontslagbrief 
gekregen van het ministerie van Gezond-
heid, omdat hij mee heeft gedaan aan 
de ‘onwettige’ stakingen. De afgelopen 
weken zijn er honderden van die brieven 
de deur uitgegaan, met name naar actieve 
vakbondsleden als Oktober. Dat maakt 
hem zichtbaar ziedend. “De regering is 
vergeten wie hen aan de macht heeft 
gebracht. In de jaren tachtig hebben 
we die stenen ook voor hun gegooid. 
Wat krijgen we daarvoor terug? Stank 
voor dank.” Sterker nog: “Van de ‘boere’ 
(denigrerende naam voor ‘blanken’ – red) 
kregen we tenminste elk jaar een sala-
risverhoging. En of ik tijdens apartheid 
financieel beter af was!”

De schare zet ondertussen een Zuid-Afri-
kaanse traditie uit die tijd in: de toyi-
toyi, een hossende protestdans. Vanaf een 
flatgebouw aan de overkant van de straat 
kijken de geschilderde portretten van 

onder anderen Nelson Mandela en Steve 
Biko schijnbaar goedkeurend toe. Een 
paar leidinggevenden van de politiemacht 
spreken indringend op vakbondsleider 
Tony Ehrenreich in. “Dat klinkt redelijk”, 
antwoordt hij op hun verzoek om de 
optocht ordelijk te laten verlopen. Even 
later klimt Ehrenreich op een oplader 
van een vrachtwagen en grijpt onder luid 
gejuich de megafoon: “Nog vijf minuten 
en dan gaan we.” De menigte host voort 
onder het scanderen van leuzen als “Viva 
Cosatu! Viva!” Cosatu is de grootste 
vakbond van Zuid-Afrika en drijvende 
kracht achter de onderhandelingen voor 
de werknemers.

Niet twee uur in de bus gezeten voor 
alleen een salarisverhoging

Ietwat afgezonderd staat een man in een 
geel jack stil voor zich uit te kijken. “Ben 
jij journalist?”, vraagt hij een tikkeltje 
verlegen. “Mag ik mijn verhaal doen?” 
Hij stelt zich voor als de 41-jarige Clyde 
Tyler, wiskundeleraar op een basisschool. 
Op het protestbord in zijn hand staat ‘Nee 
tegen 6 procent, Ja voor 12 procent’, een 
verwijzing naar de uitgangsposities van 
respectievelijk overheid en vakbonden. 
Maar hij heeft niet twee uur in de bus 
gezeten voor alleen een salarisverho
ging. “Er moet ook gekeken worden naar 
onze arbeidsomstandigheden”, vindt hij. 
“Op onze school is geen bewaking en 
we krijgen bijna dagelijks te maken met 
drugsdealende gangsters die kinderen 
– tussen de 6 en 11 jaar oud – willen 
ronselen. Of ze drugs gebruiken? Hij haalt 
zijn schouders op. “Dat kan ik niet zeg
gen.” Net als de vakbonden wil Tyler meer 
leerkrachten. “In mijn klas zitten nu 65 
leerlingen.” Het gesprek wordt abrupt 
onderbroken omdat de menigte massaal 
in beweging komt. Tegelijkertijd komen 
er nog steeds nieuwe groepen betogers 
aangemarcheerd. Ze worden door een 
keten van Cosatu-leden bekwaam om de 
hoofdgroep geleid. “Achter aansluiten.” 
De voorste linie heeft de armen stevig in 
elkaar gehaakt en leidt luid zingend de 
duizenden betogers ordelijk door Buiten
kantstraat. Winkeliers, toeristen en 
andere nieuwsgierigen staan langs de 
kant opgesteld. Noch één draai naar 
rechts en het parlementsgebouw is in 

Publiekslieveling Zwelinzima Vavi
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Nietmachines hebben 
ze niet in Straatsburg
De blauwe vlag met de gele sterren in de praktijk
De Tribune trok een aantal dagen op met Kartika Liotard, lid van 
het Europees Parlement namens de SP. Een verhaal over de geldver-
slindende maandelijkse verhuizing van dat parlement van Brussel 
naar Straatsburg, achterdeuren en achterkamers, het gebrek aan 
debat en het grote verschil tussen anti en kritisch.

TEKST eric SloT FOTO’S roel ViSSer

Straatsburg: stemmingen in het Europarlement
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den op het plein. Ntola: “Inderdaad, de 
vrijheid die we sinds 1994 kennen is niet 
de vrijheid van de arbeider, maar van de 
partijbonzen.”
De voorzitter van de vakbond voor ge-
zondheidswerkers wil zich niet blindsta-
ren op salarisverhogingen. “We moeten 
ook kijken naar onderbezetting in 
ziekenhuizen. Hierdoor werken veel 
verpleegkundigen voor twee.” Te weinig 
handen aan het bed betekent in Zuid-
Afrikaanse ziekenhuizen soms dat patiën-
ten om vijf uur ’s ochtends plaatsnemen 
in de wachtkamer en ’s middags onver-
richter zaken naar huis worden gestuurd. 
“Wie is er hier nou onverantwoordelijk 
bezig? De stakende verplegers of de over-
heid zelf?”

‘An injury to one is an injury to all’

Alle vakbondsleiders worden warm 
onthaald en luid toegejuicht, maar men 
wacht hier eigenlijk maar op één man: 
Zwelinzima Vavi, secretaris-generaal van 
Cosatu én de meest uitgesproken tegen-
stander van Mbeki’s neoliberale beleid. 

Als de publiekslieveling zich op 
de oplader begeeft om zijn achterban toe 
te spreken, ontploft Pleinstraat bijkans. 
“Dit is de grootste staking in onze demo-
cratische geschiedenis”, begint hij. “Het 
is nu al een succes, omdat alle bonden 
één zijn vandaag. Die eenheid maakt ons 
sterk”, aldus Vavi, die regelmatig zijn 
speech onderbreekt voor een oorver-
dovend applaus. “We zijn nu al dertien 
dagen aan het staken. Als het moet doen 
we er nog dertien bij, want we geven 
geen duimbreed toe! Als de regering niet 
met een serieus voorstel komt kun-
nen ze zich opmaken voor een lange, 
lange winter.” Vavi vindt het gebrek aan 
daadkracht bij de regering voorspelbaar. 
“Waarom zouden ze zich haasten? Zelf 
worden ze behandeld in luxe privé-
ziekenhuizen en denk je dat één van hun 
kinderen naar een staatsschool gaat?” 
Volgens Vavi hebben de regenten “geen 
benul meer” van wat er in de samen-
leving gebeurt. “Ik zou ze hun onwetend-
heid nog kunnen vergeven, als ze niet 
zo verdraaid zelfingenomen waren.” Dan 
draait hij zich om en richt zijn slotplei-

dooi naar het parlementsgebouw. “Jullie 
zitten op óns geld!”

Uiteindelijk duren de stakingen nog iets 
langer dan de door Vavi voorspelde der-
tien extra dagen. Maar op 29 juni komt 
er dan toch een doorbraak. Vakbonden 
tekenen voor een (jaarlijkse) salaris-
verhoging van 7,5 procent. Bovendien 
verdubbelt de huursubsidie en worden 
alle ontslagen stakers weer in dienst 
genomen. Want, zoals de slogan van 
Cosatu luidt: ’an injury to one is an 
injury to all’. Oftewel: één voor allen, 
allen voor één. Niet alle winst is in 
percentages uit te drukken, vindt Vavi 
die de saamhorigheid onder de bonden 
ziet als “een overwinning voor de arbei-
dersklasse in het algemeen”. Overheid en 
Cosatu schuiven daags na de doorbraak 
door van de onderhandelingstafel naar 
de klapstoeltjes van het ANC-partij-
congres in Johannesburg. Daar zal 
besloten worden welke koers de rege-
ringspartij gaat varen. De verwachtin-
gen zijn dat die flink naar links wordt 
bijgesteld. l

"De grootste staking in onze democratische geschiedenis"

TR07_08_07_G.indd   24 06-07-2007   16:14:29



27juli/augustus 2007 Tribune

Een half miljoen burgers ondersteunden 
een actie tegen de verhuizingen; de kwes-
tie werd geagendeerd, maar niet behandeld

Terwijl 785 kisten met papier worden inge-
laden, leest Liotard de stukken – die staan 
namelijk ook op haar laptop 

Persoonlijke bagage staat klaar voor de grote reis

REPORTAGE
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Een half miljoen burgers ondersteunden 
een actie tegen de verhuizingen; de kwes
tie werd geagendeerd, maar niet behandeld

Persoonlijke bagage staat klaar voor de grote reis

REPORTAGE

“Er lopen in Brussel en Straatsburg 
15.000 geregistreerde lobbyisten rond: 
negentien per Europarlementariër!”

Brussel: 785 kisten worden ingeladen
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Er is nog veel goed werk te doen in Brussel, 
en voorlopig ook in Straatsburg

 l

De werkkamer van Erik Meijer: hoezo papierwinkel?

Vijftien vrachtwagens: 162.000 kilo meter per jaarEuroparlementariers: overleg voor de stemmingen
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Er is nog veel goed werk te doen in Brussel, 
en voorlopig ook in Straatsburg

De werkkamer van Erik Meijer: hoezo papierwinkel?

Europarlementariers: overleg voor de stemmingen

REPORTAGE

De taxidienst voor Europarlementariërs... en de chauffeurs

Kartika Liotard (tweede van rechts): dineren in Straatsburg
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We zijn nooit opgericht 

tatenverkiezingen in maart werd 18,4 procent van 

amerverkiezingen in november 18,5. Toch duurde het 

P voet aan de grond kreeg in de hoofdstad. Gemeenteraadslid Meta Meijer 

dook in de woelige geschiedenis en sprak met Willem Paquay en Harry van Bommel. Drie 

sterende ogen naar de feestende menigte 
in de Amsterdamse Melkweg. Harry van 
Bommel (45), Kamerlid sinds 1998, is nét 
zo euforisch, al uit hij zich niet in zulke 

HISTORIE

emotionele bewoordingen als Paquay. In 
1994 was hij het eerste gemeenteraadslid 
voor de SP in Amsterdam. Ikzelf ben in 
1998 in de deelraad Zeeburg gekozen en 
sinds 2002 gemeenteraadslid van Am-
sterdam. Met mijn 37 jaar ben ik van een 
nieuwe lichting.

Willem, we gaan pamfletten uitdelen in 
Amsterdam!

“De beginperiode was een geweldige 
tijd”, vertelt Paquay. “We waren met 
een kleine club, maar hadden álles voor 
de partij over. Het mooie is natuurlijk 
dat al dat harde werken niet voor niets 
is geweest. Ik heb altijd volgehouden 
dat we niet zijn opgericht om klein te 
blijven. Zonder macht bereik je niets.” 
Paquay, geboren in Beek (Zuid-Limburg), 
ging na het gymnasium Nederlandse 
Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte 
studeren in Nijmegen. “Begin jaren 
zeventig rolde ik in de studentenacties 
voor democratisering van de universiteit, 
tegen het kapitalisme en imperialisme in 
het algemeen, en de oorlog in Vietnam in 
het bijzonder.” Omdat studeren eigenlijk 
not done was ging hij werken: “Je hoorde 
je aan te sluiten bij de werkende klasse”. 
In zijn vrije tijd voerde hij actie – niet 
alleen in Nijmegen. “Ik weet nog dat om 
drie uur ’s nachts Hans van Hooft sr., nu 
wethouder in Nijmegen, op de deur stond 
te bonzen: ‘Willem, er is een staking in 
Amsterdam, we gaan pamfletten uitde-
len!’ En dus gíngen we naar Amsterdam.”

Paquay verhuisde in 1971 zelfs voor 
de partij naar Amsterdam, nadat een 
scheuring in de Kommunistische Een-
heidsbeweging Nederland leidde tot het 
ontstaan van de SP. “De meeste Amster-
damse leden bleven bij de ‘oude’ KEN, dus 
was er werk aan de winkel en verhuisden 
mijn vrouw en ik op verzoek van de 
partij naar Amsterdam. Ja, dat deed je!” 
Samen met Derk Sauer en Mienk Graats-
ma (oud-fractievoorzitter van de SP in de 
Provinciale Staten van Noord-Holland), 
ging Paquay “de revolutie voorbereiden”. 
Hij lacht. “Wij waren ervan overtuigd 
dat de revolutie snel zou uitbreken dus 
moest de voorhoede klaar zijn om daarna 
de rest van het volk op sleeptouw te 
nemen.”

In eerste instantie waren ze vooral actief 
in Oost. Maar toen bekend werd dat in 
1980 in Osdorp en Amsterdam-Noord 
deelraadsverkiezingen zouden worden ge-
houden, werd alle energie op het ‘arbei-
dersbolwerk’ Noord gericht. Het werd een 
teleurstelling. “Zelfs D66 bleek te sterk”, 
memoreert Paquay. “Op straat hadden we 
het vooral aan de stok met de CPN. Die 
zagen ons als afvalligen, verraders van de 
arbeidersklasse. Als je met plakken CPN-
ers tegenkwam, moest je hollen, anders 
werd je in elkaar geslagen.”
In de vijf jaar die volgden, lieten Paquay 
en de zijnen de moed niet zakken. Met 
acties in buurten en bij fabriekspoorten 
werd de SP een vertrouwde verschijning 
in Noord. In 1985 werd dat beloond, 
Paquay werd gekozen als deelraadslid in 
Amsterdam-Noord. Die eerste Amster-
damse SP-zetel stuitte op grote weer-
stand van de gevestigde partijen. Vooral 
de polemische discussienota Gastarbeid 
en Kapitaal, over integratie van ‘gastar-
beiders’, zorgde bij linkse partijen voor 
regelrechte haat. ‘Paquay weg!’, kalkte 
de Pacifistisch Socialistische Partij, PSP, 
die later opging in GroenLinks, op een 
muur. “Ach, ik heb het maar zó opgevat 
dat ik de eerste nog levende persoon 
ben waarnaar in Amsterdam een weg is 
genoemd.” Ook in de deelraad werd hij 
tegengewerkt. “Ik werd niet gekozen 
in de commissies en tijdens de alge-
mene vergadering werd me regelmatig 
het woord ontnomen. Gelukkig kan ik 
me ook zonder microfoon heel goed 
verstaanbaar maken.” Het zorgde voor 

veel publiciteit, en ‘paria Paquay’ raakte 
steeds geliefder onder de bevolking. “Wat 
we op straat tegenkwamen, verwoordde 
ik in de raad.”

Eén groot politiek feest

Terwijl Paquay al langs de deuren ging 
met materiaal van Voorkomen is Beter, 
de destijds belangrijke medische tak van 
de partij, en krantjes van de Bond van 
Huurders en Woningzoekenden, stemde 
Van Bommel blanco tot de partij op de 
kieslijst te vinden was. In 1986 werd hij 
actief lid in Zwolle, vanwege een actie 
voor de bibliotheek. “De PvdA was me 
niet links genoeg en de andere partijen 
kwamen niet verder dan roepen vanaf de 
zijlijn.” Een jaar later verhuisde hij naar 
Amsterdam-Oost en hield hij zich rustig 
om te kunnen studeren. Met de propae-
deuse politicologie eenmaal op zak, ging 
het actiebloed kriebelen. Van Bommel 
hield zich bezig met wijkproblemen, 
zoals drugsoverlast of glasbakken die 
fietspaden versperden. Colporteren, zoals 
Paquay in Amsterdam-Noord had gedaan, 
wilde in Oost niet lukken. “Noord was 
echt nog een dorp, waar mensen ‘s 
avonds de deur opendeden. In Oost had-
den ze dat al lang afgeleerd”, vertelt Van 
Bommel.

In 1990 stak de SP het IJ over en deed 
mee aan de deelraadsverkiezingen in 
Amsterdam-Oost, waar de partij oor-
spronkelijk was begonnen. “Aanvankelijk 
was het een desillusie, pas bij hertelling 

1976: Protest tegeen de Oostlijn
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“Hier hebben we het allemaal voor 
gedaan. Daarvoor hebben we uren in 
de kou staan blauwbekken, zijn we in 
elkaar geslagen en achterna gezeten”, 

TEkST MeTa Meijer FOTO’S archief SP-aMSTerdaM

We zijn nooit opgericht 
om klein te blijven
De SP doet het goed in Amsterdam. Bij de Statenverkiezingen in maart werd 18,4 procent van 

de stemmen behaald, bij de Tweede kamerverkiezingen in november 18,5. Toch duurde het 

lang voordat de SP voet aan de grond kreeg in de hoofdstad. Gemeenteraadslid Meta Meijer 

dook in de woelige geschiedenis en sprak met Willem Paquay en Harry van Bommel. Drie 

generaties SP’ers over de geschiedenis van de Amsterdamse afdeling.

zegt Willem Paquay (58), zonder over-
drijven de stuwende kracht achter het 
ontstaan van de SP Amsterdam. Het is 22 
november 2006 en Paquay kijkt met glin-

sterende ogen naar de feestende menigte 
in de Amsterdamse Melkweg. Harry van 
Bommel (45), Kamerlid sinds 1998, is nét 
zo euforisch, al uit hij zich niet in zulke 

1978: Actie tegen de leegstand in de Transvaal-buurt

emotionele bewoordingen als Paquay. In 
1994 was hij het eerste gemeenteraadslid 
voor de SP in Amsterdam. Ikzelf ben in 
1998 in de deelraad Zeeburg gekozen en 
sinds 2002 gemeenteraadslid van Am
sterdam. Met mijn 37 jaar ben ik van een 
nieuwe lichting.

Willem, we gaan pamfletten uitdelen in 
Amsterdam!

“De beginperiode was een geweldige 
tijd”, vertelt Paquay. “We waren met 
een kleine club, maar hadden álles voor 
de partij over. Het mooie is natuurlijk 
dat al dat harde werken niet voor niets 
is geweest. Ik heb altijd volgehouden 
dat we niet zijn opgericht om klein te 
blijven. Zonder macht bereik je niets.” 
Paquay, geboren in Beek (Zuid-Limburg), 
ging na het gymnasium Nederlandse 
Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte 
studeren in Nijmegen. “Begin jaren 
zeventig rolde ik in de studentenacties 
voor democratisering van de universiteit, 
tegen het kapitalisme en imperialisme in 
het algemeen, en de oorlog in Vietnam in 
het bijzonder.” Omdat studeren eigenlijk 
not done
je aan te sluiten bij de werkende klasse”. 
In zijn vrije tijd voerde hij actie – niet 
alleen in Nijmegen. “Ik weet nog dat om 
drie uur ’s nachts Hans van Hooft sr., nu 
wethouder in Nijmegen, op de deur stond 
te bonzen: ‘Willem, er is een staking in 
Amsterdam, we gaan pamfletten uitde
len!’ En dus gíngen we naar Amsterdam.”

Paquay verhuisde in 1971 zelfs voor 
de partij naar Amsterdam, nadat een 
scheuring in de Kommunistische Een
heidsbeweging Nederland leidde tot het 
ontstaan van de SP. “De meeste Amster
damse leden bleven bij de ‘oude’ KEN, dus 
was er werk aan de winkel en verhuisden 
mijn vrouw en ik op verzoek van de 
partij naar Amsterdam. Ja, dat deed je!” 
Samen met Derk Sauer en Mienk Graats
ma (oud-fractievoorzitter van de SP in de 
Provinciale Staten van Noord-Holland), 
ging Paquay “de revolutie voorbereiden”. 
Hij lacht. “Wij waren ervan overtuigd 
dat de revolutie snel zou uitbreken dus 
moest de voorhoede klaar zijn om daarna 
de rest van het volk op sleeptouw te 
nemen.”
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bleek dat we het net hadden gered,” 
vertelt Van Bommel. Maar de weerstand 
zoals Paquay die ondervond, herkent 
hij niet. “Alle buurtacties die we had-
den gevoerd, bleken niet voor niets. We 
konden oogsten. Vier jaar later zaten we 
in de gemeenteraad. Ik dacht: nu zijn 
we er om nooit meer weg te gaan.” Ook 
Paquay merkte hoe er steeds meer sym-
pathie kwam voor de SP. “Wij hadden een 
luisterend oor”, vertelt hij. “De PvdA was 
al jaren aan de macht en ging de straat 
niet meer op, GroenLinks profileerde zich 
steeds meer als een elitaire club waar 
arbeiders geen boodschap aan hadden.”

Van Bommel beschrijft zijn periode van 
1994 tot 1998 in de Gemeenteraad als 
“één groot politiek feest”. Niet alleen 
wist hij zichzelf in beeld te brengen met 
afwijkende standpunten over IJburg of 
de Zuidas, ook de ijzige politieke verhou-
dingen ontdooiden. Vooral door de op-
stelling van de toenmalige PvdA-fractie-
voorzitter Eberhard van der Laan. “Bij de 
Algemene Beschouwingen, een lange zit 
waarin ik als hekkensluiter mijn betoog 
hield, stelde hij voor om de vergadering 
maar te schorsen tot het College weer 
het fatsoen had om te luisteren. Er was 
ook geen verbod op meestemmen met 
een SP-voorstel. Van der Laan was zo’n 
typische moedige leider, die discussie in 
de PvdA-fractie juist stimuleerde.”

Ik heb nog aardig wat scheldwoorden 
moeten incasseren

Zelf werd ik in 1994 lid. Niet vanwege 
spraakmakende Amsterdamse acties, 
maar door het elan van de Kamerleden 
Marijnissen en Poppe. Ik heb in die jaren 
nog aardig wat scheldwoorden moeten 
incasseren, maar bij de verkiezingen 
van 1998 werd duidelijk dat mensen op 
de komst van de SP zaten te wachten. 
In alle zes deelraden waar we meede-
den aan de verkiezingen haalden we 
zetels, in totaal twaalf stuks. Ook de 
gemeenteraadsfractie dijde uit van een 
naar drie. Zelf kwam ik – totaal onver-
wacht – in de deelraad van Zeeburg. Het 
werd geen ‘oogstervaring’ zoals bij Van 
Bommel. Na een paar dagen van euforie 
was er werk aan de winkel. Lezen en 
praten, actie voeren en flyeren. Te veel 

voor een kleine groep zoals we die in 
Zeeburg destijds hadden. Ook de partij 
als zodanig moest wennen aan succes-
sen als deze; wie was daar daadwerkelijk 
op voorbereid? Met als gevolg dat twee 
van de twaalf deelraadsleden uit de 
partij stapten en voor zichzelf verder 
gingen, terwijl twee anderen hun zetel 
afstonden, die vervolgens leeg bleven. 
De teleurstelling van de kiezers uitte 
zich bij de verkiezingen van 2002. De SP 
deed nog maar in vier deelraden mee en 
behaalde slechts vijf zetels. Toch waren 
we met 1584 leden toen al de grootste 
SP-afdeling in het land. Maar het ontbrak 
aan scholing en organisatie. Daar is veel 
energie in gestopt, wat zich vertaalde 
in een aanzienlijke verbetering van het 
raadswerk. Succes genereert succes: meer 
enthousiaste vrijwilligers dienen zich 
aan, steeds beter komen onze acties 
in de aandacht. In combinatie met het 
landelijke succes liggen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2006 de zetels 
voor het oprapen: in de acht deelraden 
waar we meedoen, worden maar liefst 29 
zetels behaald en de SP-Amsterdam telt 
inmiddels ruim 3000 leden.

Helaas komt de SP een half jaar later 
negatief in het nieuws door twee deel-

raadsleden uit Zuideramstel, die worden 
beschuldigd van onderhuur. Na onder-
zoek zijn ze geroyeerd. Uitgerekend in 
Zuideramstel had het afdelingsbestuur 
voorgesteld om níet mee te doen aan de 
verkiezingen, maar de ledenvergadering 
was daartegen. Begrijpelijk: het tij zit 
mee, de mensen wíllen SP stemmen en 
zijn boos als je niet meedoet. En dus 
zette een meerderheid door. Paquay ziet 
het als consequentie van de onstuimige 
groei. “Dit zou ons vroeger niet zijn 
overkomen; het afdelingsbestuur maakte 
gewoon de kandidatenlijst, met daarop 
alleen mensen die we door en door ken-
den!” Hij is blij met de afloop. “Wij heb-
ben de moed gehad om ook kritisch naar 
onze eigen mensen te kijken. Zo hoort 
het. Als je streng bent tegen een ander, 
moet je dat juist ook tegen jezelf zijn.” 
We moeten vooruit, vindt hij. “Zorgen 
dat we ons door de hele stad laten zien 
als één SP, geen verschillende standpun-
ten uitdragen, en rotte appels buiten 
de mand houden.” Maar we moeten niet 
alleen op de winkel passen. Voorop lopen 
en de discussie niet schuwen, lijken mij 
van wezensbelang voor het elan van 
de SP, dat altijd voorop heeft gestaan. 
Paquay zei toch dat we niet zijn opge-
richt om klein te blijven? l

1990: Herman  Rammers (links) en Willem Paquay 
zijn bezorgd over de opkomst van extreem rechts

HISTORIE
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Rondje om de ke
Het jaar 2000 was een rampjaar voor 
nS-personeel én voor treinreizigers. Het 
was het jaar waarin de gevolgen van de 
privatisering op het spoor voor het eerst 
in volle omvang duidelijk werden. Het 
fameuze ‘rondje om de kerk’ was onderdeel 
van de zwaar omstreden ‘toekomstvisie’ 
van de 
der Meulen initieerde vanuit Zutphen het 
verzet en de stakingen. Zijn boek blikt 
terug op de crisis waarin de 
terechtkwam en hoe opmerkelijk perso
neel, vakbonden, politici en managers zich 
daarin soms opstelden. Onthullend en niet 
zelden verbijsterend, door Van der Meulen 
opgetekend in pakkende documentairestijl.

‘Rondje om de kerk, collectieve opstand 
bij de 
– dick van der 
Uitgeverij Aksant

Lezen

Jippie! Q-Music heeft alweer deel 3 uitgebracht in de serie: Foute CD. Da’s lachen: een dubbel-cd 
met maar liefst 40 liedjes die écht fout zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld van 
MC Hammer? Of  YMCA van de Village People? 
loaf, of 

Maar… vergis ik me nou, of stonden al die ‘foute’ liedjes niet ooit op nummer één in de 
landse Top 40? 
niet zo fout vonden (en vinden)? 
deuntjes meteen kunt meeneuriën; betekent dat dan niet dat die liedjes gewoon goéd zijn? De 
vraag is wat de mensen van Q-Music dan bezielt om deze muziek als ‘fout’ te bestempelen. Mis
schien irriteert hen het decadente imago van Army of lovers (Crucified), het meidenkapsel van de 
zanger van Modern Talking (You’re my heart, you’re my soul) of het Achterhoeks accent van 
maal (Oerend Hard). Of worden ze niet zo graag herinnerd aan hun puberjaren, toen Malle 
(rob de 

Feit is, dat Foute CD – Volume 3 van Q-Music een prima indruk geeft van wat miljoenen mensen 
ooit naar de muziekwinkel deed rennen. Dat maakt deze dubbel-cd een muzikaal tijdsdocument bij 
uitstek.

HoR

Fo

Foute Cd – Volume 3
Q-music

LInkSVooR

Hoe lang ben je al lid van de SP?
“Een jaar of vijf.”

Heb je hobby’s?
“Reggaemuziek! Het is moeilijk uit te leggen waarom. Het is 
hoopgevende muziek; ik kán er wat mee. Bovendien kom ik 
ermee tot rust.”

Welk SP-moment is je altijd bijgebleven? 
“Dat was toen de wethouder eindelijk toegaf dat de aanbesteding 
van de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning – red.) hele-
maal fout was gegaan in Zwolle. Ik had dat altijd al geroepen, 
maar toen hij het echt toegaf, had ik zoiets van: Zié je wel!”

Wat is je favoriete plekje op de wereld?
“De bank in mijn woonkamer. Waar ik ook heen ga en hoe lang 
ik ook weg ben; thuis op de bank ben ik het gelukkigst.”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?
“Tassen. Als ik door de stad loop, heb ik op de een of andere 
manier altijd de behoefte om een tas te kopen. Vandaar dat ik er 
thuis een stuk of tien heb liggen.”

Heb je nog verdere politieke ambities?
“Nee, niet echt. Op de langere termijn zou ik wel weer naar de 
reïntegratiebranche terugwillen. Daar heb ik Personeel  en Ar-
beid voor gestudeerd en daar ligt uiteindelijk toch mijn hart.”  

tjitske Siderius (25) is raadslid in Zwolle en heeft een baan als onderwijscoördinator aan de Vrije 
universiteit in Amsterdam. eerder werkte ze in de reïntegratiebranche, maar: “door de marktwerking was het 
lopendebandwerk geworden daar. er werd nauwelijks nog naar de persoon gekeken; de cliënt was een pro-
duct.” Zo wilde Tjitske niet werken. Ze vertrok. Maar wie weet keert ze ooit nog terug naar ‘haar’ branche…  

Foto KAren VelDKAMP
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GESPOT

KIJKEN KIJKEN

TaNTE IN MarOKKO
in de zesdelige tv-serie Tante in Marokko 
interviewen Khadija Massaoudi en Maxime 
Hartman (rembo & rembo) gedurende 
twee weken uiteenlopende nederlands-
Marokkaanse vakantiegangers onderweg 
naar Marokko. Langs de Spaanse snelweg 
vormen die een jaarlijks terugkerend ver-
schijnsel op de parkeerplaatsen. nog lang 
niet in Marokko, maar toch al een enorme 
reis achter de rug. Khadija Massoudi wil 
graag weten wat deze reis persoonlijk voor 
hen betekent. Voor haar was het vroeger 
ieder jaar een andere ervaring. Veel per-
soonlijke verhalen dus over de reis, maar 
ook over familie, vakantie en verschillen 
tussen nederland en Marokko. 

Tante in Marokko rVU. Nederland 2 
21.25 wekelijks vanaf 25 juli 

DEr GrOSSE aUSVErKaUf
Dat de privatisering van de zorg, het 
openbaar vervoer, energie en onderwijs 
slecht (en duur!) uitpakt voor de burger, 
weten we allemaal. Maar uitwassen van 
de privatiseringen zoals die in de film Der 
grosse Ausverkauf van Florian Opitz aan 
bod komen zijn ronduit beangstigend en 
alarmerend. De Filippijnse moeder in een 
sloppenwijk die vreest voor het leven van 
haar zieke kind, omdat de behandeling 
wordt stopgezet zodra ze die niet meer 
kan betalen. De britse treinmachinist die 
uitlegt dat de dodelijke ongelukken bij 
Londen regelrecht terug te voeren zijn op 
de privatisering van british rail. Of de 
boliviaanse burgers die protesteren tegen 
de astronomisch hoge waterprijs die een 
Amerikaans bedrijf oplegde. Schokkend!

Voor meer info: 
www.dergrosseausverkauf.de

rONDJE OM DE KErK
Het jaar 2000 was een rampjaar voor 
nS-personeel én voor treinreizigers. Het 
was het jaar waarin de gevolgen van de 
privatisering op het spoor voor het eerst 
in volle omvang duidelijk werden. Het 
fameuze ‘rondje om de kerk’ was onderdeel 
van de zwaar omstreden ‘toekomstvisie’ 
van de nS-directie. Machinist Dick van 
der Meulen initieerde vanuit Zutphen het 
verzet en de stakingen. Zijn boek blikt 
terug op de crisis waarin de nS vervolgens 
terechtkwam en hoe opmerkelijk perso-
neel, vakbonden, politici en managers zich 
daarin soms opstelden. Onthullend en niet 
zelden verbijsterend, door Van der Meulen 
opgetekend in pakkende documentairestijl.

‘rondje om de kerk, collectieve opstand 
bij de Nederlandse Spoorwegen’
– Dick van der Meulen 
Uitgeverij aksant

LEzEN

Jippie! Q-Music heeft alweer deel 3 uitgebracht in de serie: Foute CD. Da’s lachen: een dubbel-cd 
met maar liefst 40 liedjes die écht fout zijn! Wat dacht je bijvoorbeeld van u Can’t Touch This van 
MC Hammer? Of  YMCA van de Village People? nee, dan Paradise by The Dashboardlight van Meat-
loaf, of ice ice baby van Vanilla ice! echt hélémaal fout!

Maar… vergis ik me nou, of stonden al die ‘foute’ liedjes niet ooit op nummer één in de neder-
landse Top 40? en wil dat dan niet zeggen dat heel veel mensen die nummers kennelijk helemaal 
niet zo fout vonden (en vinden)? en als je, alleen al bij het lezen van de titels, ál die veertig 
deuntjes meteen kunt meeneuriën; betekent dat dan niet dat die liedjes gewoon goéd zijn? De 
vraag is wat de mensen van Q-Music dan bezielt om deze muziek als ‘fout’ te bestempelen. Mis-
schien irriteert hen het decadente imago van Army of lovers (Crucified), het meidenkapsel van de 
zanger van Modern Talking (You’re my heart, you’re my soul) of het Achterhoeks accent van nor-
maal (Oerend Hard). Of worden ze niet zo graag herinnerd aan hun puberjaren, toen Malle babbe
(rob de nijs), Denis (blondie) en Mississippi (Pussycat) grote hits waren? Wie weet…   

Feit is, dat Foute CD – Volume 3 van Q-Music een prima indruk geeft van wat miljoenen mensen 
ooit naar de muziekwinkel deed rennen. Dat maakt deze dubbel-cd een muzikaal tijdsdocument bij 
uitstek. reden genoeg om ’m in huis te halen!

HOrEN

fOUTE MUzIEK – rOb JaNSSEN

Village People: foute 
muziek?

“De bank in mijn woonkamer. Waar ik ook heen ga en hoe lang 
ik ook weg ben; thuis op de bank ben ik het gelukkigst.”

“Tassen. Als ik door de stad loop, heb ik op de een of andere 
manier altijd de behoefte om een tas te kopen. Vandaar dat ik er 

“Nee, niet echt. Op de langere termijn zou ik wel weer naar de 
reïntegratiebranche terugwillen. Daar heb ik Personeel  en Ar-
beid voor gestudeerd en daar ligt uiteindelijk toch mijn hart.”  

 (25) is raadslid in Zwolle en heeft een baan als onderwijscoördinator aan de Vrije 
erder werkte ze in de reïntegratiebranche, maar: “door de marktwerking was het 

r werd nauwelijks nog naar de persoon gekeken; de cliënt was een pro-
duct.” Zo wilde Tjitske niet werken. Ze vertrok. Maar wie weet keert ze ooit nog terug naar ‘haar’ branche…  
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KOP

‘SCHIET GEEN DIER VOOR UW PLEZIER!’ staat op het sleepdoek achter het vliegtuigje dat boven het ter-
rein van kasteel Doorwerth cirkelt, waar de jaarlijkse Game Fair wordt gehouden. “Die milieu-lui weten 
niet waar ze het over hebben”, reageert de spreker op de actie. De jagers ondertussen wachten op hun 
beurt in de demonstratie. “Natuurlijk schieten we ook dieren af. Dat moet wel, anders komen er te 
veel.” De verkoop-stands lopen vol: geweren, kleding, telescopen en messen. Voor iedereen die wil 
weten wat er nodig is om ‘de natuur in stand te houden’, aldus de flyer. Geschikt voor het hele gezin.

Op jacht - Foto’s Roel Visser
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‘SCHIET GEEN DIER VOOR UW PLEZIER!’ staat op het sleepdoek achter het vliegtuigje dat boven het ter-
rein van kasteel Doorwerth cirkelt, waar de jaarlijkse Game Fair wordt gehouden. “Die milieu-lui weten 
niet waar ze het over hebben”, reageert de spreker op de actie. De jagers ondertussen wachten op hun 
beurt in de demonstratie. “Natuurlijk schieten we ook dieren af. Dat moet wel, anders komen er te 
veel.” De verkoop-stands lopen vol: geweren, kleding, telescopen en messen. Voor iedereen die wil 
weten wat er nodig is om ‘de natuur in stand te houden’, aldus de flyer. Geschikt voor het hele gezin.
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PUZZEL

1. Alle begin is moeilijk
Van welke bekende boeken uit de Nederlandstalige 
literatuur (van de 20ste eeuw) zijn dit de openingszinnen? 
Gezocht wordt de achternaam van de auteur.
a.	 ‘De portier is een invalide.’ [2]

b.	 ‘ “Hartstikke naakt, alleen zo’n klein dingetje hier,” zei Peter
en klopte genotzuchtig op zijn kruis.’ [5]

c.	 ‘Toen ik nog een kleine jongen was, kwam er eens een man
bij ons thuis, die een uitvinding van krijgskundige aard had
gedaan…’ [4]

2. Binnenlandse besognes
Gebeurtenissen die het nieuws haalden tussen 1 januari
en 1 juni 2007. Gezocht wordt de (achter)naam van de
hoofdrolspeler.
a.	180 kilo puber als uitbraakspecialist. [3]

b.	Keldert deze advocaat? [5]

c.	 De Geroepene weigert. [4]

3. Bezet land
Welke personen werden onder de volgende bijnamen
bekend als bezetters van Nederland? Gezocht wordt de 
achternaam van de hier afgebeelde persoon.

DE GROTE SP- zO
De zomerpuzzel van de Tribune bestaat dit jaar uit 31 vragen over de Nederlandse cultuur en geschiedenis.  Vragen over alle 
aspecten van de Nederlandse historie passeren de revue. Deze zomerpuzzel is verdeeld in elf categorieën, elk bestaande uit 
twee of drie vragen. Titel en omschrijving van iedere categorie geven een verduidelijking van de gevraagde antwoorden. Bij 
iedere vraag staat tussen haakjes aangegeven welke letter uit het antwoord moet worden genomen, eventuele leestekens tellen 
mee als letter, maar spaties niet. Alle vragen binnen één categorie geven dezelfde letter als oplossing. Van iedere categorie 
dient u deze (ene) letter over te brengen naar het schema onderaan: de uiteindelijke oplossing van de puzzel is een woord 
van elf letters. 

Voorbeeld: De oplossing van de vraag ‘Wie was de nederlandse opperbevelhebber van de nederlandse strijdkrachten ten tijde van 
de Duitse invasie in nederland in WO ii [2, achternaam]’ is de tweede letter van de naam Winkelman, een ‘i’.

4. Vastgelegd op celluloid
Drie vragen over Nederlandse filmproducties.
a.	Wat zaaide Kees Brusse als Dr. Pulder in 1975? [6]

b.	 In welke film naar een verhaal van Mulisch is in een scène
een boek van hemzelf te zien? Gebruik de volledige titel. [2]

c.	 Uit welke film komt het citaat: “Vader, ik ben een poot”? [3]

5. Op eigen benen
Twee afbeeldingen van beroemde benen: wat is de achter-
naam van de maker van het kunstwerk?

	 	

7. Vorm en inhoud
Drie vragen over architectuur en vormgeving.
a.	Wie

b.	De
tot

c.	 Dwangburcht
[3,

8. Buitenlandse inmenging
Drie vragen over de Nederlandse invloed op het buitenland.
a.	Bracht

winning

b.	Van
putatie.

c.	 Het
gevolgen.

9. Girlpower
Nederlandse vrouwen met pit. 
a.	Afgestudeerd
	 [2,

b.	Eerste

c.	 Welke
[3,

a.	Meneer ‘Zes-en-een-kwart’. [11]

b.	 ‘Konijn van Holland’ als lamme koning? [2]

a.	[1]

b.	[3]

6. De humor ligt op straat, meneer Sonneberg…
Drie vragen over humor en satire.

a.	Hoe hard rijden Adriaan en Olivier in Rittenburg? [5]

b.	Voor welke uitvinding vraagt het ‘miskende genie’ Dorus
octrooi aan? [6]

c.	 Met welk symbolisch instrument bestreed Het Simplisties
Verbond de stoffige Nederlandse samenleving? [6]

Opgaven
1) Aproscoop
2) nieuwluider

3) Gewagsproeier
4) Tintelaar
5) Dignitariaat
6) Simulkarig
7) Genfan
8) Gyromaan

9) Stijltrommelaar
10) Polymaal
11) r

DE m

Stuur uw oplossing (alleen het woord van 11 letters van het schema) uitsluitend per brief, vóór 3 september naar de puzzel-
redactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 
verloot uit de 

Winnaars van cryptogram van Tribune juni zijn geworden: 
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PUZZEL

DE GROTE SP- zOmERPuzzEl
De zomerpuzzel van de Tribune bestaat dit jaar uit 31 vragen over de Nederlandse cultuur en geschiedenis.  Vragen over alle 
aspecten van de Nederlandse historie passeren de revue. Deze zomerpuzzel is verdeeld in elf categorieën, elk bestaande uit 
twee of drie vragen. Titel en omschrijving van iedere categorie geven een verduidelijking van de gevraagde antwoorden. Bij 
iedere vraag staat tussen haakjes aangegeven welke letter uit het antwoord moet worden genomen, eventuele leestekens tellen 
mee als letter, maar spaties niet. Alle vragen binnen één categorie geven dezelfde letter als oplossing. Van iedere categorie 
dient u deze (ene) letter over te brengen naar het schema onderaan: de uiteindelijke oplossing van de puzzel is een woord 

ederlandse strijdkrachten ten tijde van 

scène
titel. [2]

poot”? [3]

Twee afbeeldingen van beroemde benen: wat is de achter-

7. Vorm en inhoud
Drie vragen over architectuur en vormgeving.
a.	Wie zei: “Zitten is ook een werkwoord”? [8]

b.	De bakkers van dit aardewerk werden in 1612 toegelaten
tot het gilde van St.-Lucas. [1]

c.	 Dwangburcht nabij Alkmaar, gebouwd op bevel van Floris V.
[3, van 10 letters]

8. Buitenlandse inmenging
Drie vragen over de Nederlandse invloed op het buitenland.
a.	Bracht zijn troepen naar Ulster en leidde hen naar de over-

winning bij de Boyne. [5, voornaam]

b.	Van oorsprong Nederlands leenwoord met twijfelachtige re-
putatie. In Zuid-Afrika streed men om het te beëindigen. [7]

c.	 Het ‘Veilige Gebied’ bleek geenszins veilig. Met desastreuze
gevolgen. [3]

9. Girlpower
Nederlandse vrouwen met pit. 
a.	Afgestudeerd (in Nederland) vóór alle andere vrouwen.
	 [2, voornaam]

b.	Eerste vrouw op het ministerspluche. [2, achternaam]

c.	 Welke politica zei: “Peilingen zijn net palingen”?
[3, achternaam]

10. Samen op weg
Drie vroege globalisten. Gezocht wordt de achternaam.
a.	Heeft een eiland op zijn naam staan. [1]

b.	Deed er langer over dan tachtig dagen, maar volbracht wel
als eerste Nederlander een reis rondom de aarde. [5]

c.	 Zat vastgevroren, en ontdekte nieuw land op 80° 11’. [6]

11. Te absurd voor woorden?
a.	Cryptische taalnieuwigheid: snelbakken voor nudisten?
	 [6, van 11 letters]

b.	Satirische tv-spelshow naar Brits model. Na de eerste ronde
staat het bijna altijd 4-4. [4, gebruik de volledige naam]

c.	 Wiens familie verscheen ook als Bulkboek? [5, van de eerste
voornaam]

[5]

Dorus

Simplisties
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Opgaven Oplossingen
1) Aproscoop rooskleurige bril
2) nieuwluider Pas gekozen zenuwachtig raadslid 

met grote bek 
3) Gewagsproeier nieuwsvernevelaar 
4) Tintelaar Tichelaar die rood aanloopt
5) Dignitariaat Waardigheidsadministratie 
6) Simulkarig in groepsverband vermageren 
7) Genfan Familiegek
8) Gyromaan iemand met chronische behoefte 

om rondjes te lopen 
9) Stijltrommelaar iemand die tegen peilers slaat
10) Polymaal Meergangendiner 
11) relitelg Onbevlekt ontvangen

DE mEEsT OrigiNELE OPLOssiNgEN VAN DE imAgiNAirE wOOrDENLijsT:

stuur uw oplossing (alleen het woord van 11 letters van het schema) uitsluitend per brief, vóór 3 september naar de puzzel-
redactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 sC rotterdam. Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een boek 
verloot uit de sP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.

winnaars van cryptogram van Tribune juni zijn geworden: jessica en Tonnie wormhoudt uit muiden

12) Aqualoon Juttersvondst 
13) Onderplaats Ware gezicht (onder plaat voor de kop) 
14) expansievogel Op annexatie beluste burgemeester 
15) euroversiteit Opvolger van de universiteit 
16) Pluchevernieuwing Kameropruiming
17) Klimaatafschrijving Het zit wéér niet mee 
18) Anonimiteitstraining Cursus voor bekende nederlanders
19) Groene school Milieuvriendelijke groep vissen 
20) Lawaaidenker Tekstschrijver van een metalband

Met dank aan: J. v.d. Wal (Harkema) C.e.M Linsen (Deventer), 
A. van Amstel (Hilversum), Tonnie Wormhoudt (Muiden), Herman 
Vos (Helmond), T. Kick (Amsterdam), ben Pegman (Amsterdam)  
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TRuckeRs
• Breed front tegen de uitverkoop van de thuiszorg
• “Westerse rivaliteit oorzaak van irak-conflict”

beRichT uiT een secToR in beweging

tribune cover-juni.indd   2 07-09-2007   15:42:52



�september 2007 Tribune

12
In dit nummer:

16

22

En verder

4 Prikbord  5 Uitgelicht 26 Theo 27 Gespot 31 Cryptogram
Rubrieken

6  Stop Uitverkoop Thuiszorg: Actie!
25 Griezelige Krimi: het ‘Sachsen-moeras’
38 Fotoreportage: Een dagje zee
30  LinksVoor: Cornelly Overman en de rol van Suriname in ’40-‘45

rob Janssen

Voor Rob de Nijs was 
het die zomer ‘de al-
lereerste keer’. Voor 
het Tribune-team was 
het de afgelopen zomer 
ook de eerste keer, 

alleen was de aanleiding wat minder 
verheugend dan bij Rob de Nijs. Voor 
het eerst stond ons blad wekenlang in 
de landelijke belangstelling, en dat nog 
wel vanwege een artikel dat niet eens 
geplaatst was. Ook de partij had over 
belangstelling niet te klagen. Afijn; in 
dit nummer kijkt partijsecretaris Hans 
van Heijningen terug op die roerige 
zomer, en werpt hij tevens een 
blik vooruit.
Over zomer gesproken. Op bladzijde 28 
en 29 laat de fotoreportage ‘Een dagje 
zee’ zien hoe sommige mensen een 
zonnige dag invullen. Verder onder meer 
aandacht voor een wel heel griezelige 
affaire, die in de zomermaanden de 
Duitse deelstaat Sachsen op zijn 
kop zette.
Het coververhaal gaat deze maand over 
onze ‘beurtvaartschippers’ van Europa: 
de truckers. Tot een jaar of acht geleden 
was ik zelf ook vrachtwagenchauffeur 
en het was een prettig weerzien met 
de transportsector. Maar wat is er veel 
veranderd! Het is bijna niet voor te 
stellen wat er tegenwoordig van beroep-
schauffeurs allemaal verwacht en ge-
vraagd wordt – én waar ze in de nabije 
toekomst nog allemaal mee te maken 
krijgen. Misschien zou het niet verkeerd 
zijn als menig automobilist dat eens in 
het achterhoofd zou houden, voor het 
geval hij weer eens vloekend en tierend 
op de snelweg achter een inhalende 
vrachtwagen zit, of op de radio hoort 
dat er ergens ‘weer eentje gekanteld is’. 
Een beetje begrip voor de King of the 
Road is nooit weg. Dat geldt niet alleen 
voor automobilisten, maar zéker ook 
voor de beleidsmakers in Brussel en 
Den Haag. 
    
Namens de redactie,

,WAZ en 

Met veel tamtam heeft dit kabinet bij zijn aantreden zichzelf op de borst geklopt 
over de verhoging van de inkomens van arbeidsongeschikten met 5 procent per 
1 juli 2007. De SP ontvangt veel verontrustende berichten over de verhoging van 
de WAO, WAZ en Wajong uitkeringen van 70 procent naar 75 procent. Uit de eer-
ste signalen blijkt namelijk dat mensen blij zijn gemaakt met een dode mus en er 

Om snel een goed beeld te krijgen roepen wij volledig arbeidsongeschikten met een 
WAO, WAZ of Wajong-uitkering op om aan de SP te melden wat de 5 procent verho-
ging hen oplevert. De SP verzamelt de meldingen en zal deze inzetten in de strijd voor 

ese fractie
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Meldpunt 5 procent verhoging WAo,WAZ en 
WAjong uitkeringen
Met veel tamtam heeft dit kabinet bij zijn aantreden zichzelf op de borst geklopt 
over de verhoging van de inkomens van arbeidsongeschikten met 5 procent per 
1 juli 2007. De SP ontvangt veel verontrustende berichten over de verhoging van 
de WAO, WAZ en Wajong uitkeringen van 70 procent naar 75 procent. Uit de eer-
ste signalen blijkt namelijk dat mensen blij zijn gemaakt met een dode mus en er 
niet of nauwelijks op vooruit gaan.

Om snel een goed beeld te krijgen roepen wij volledig arbeidsongeschikten met een 
WAO, WAZ of Wajong-uitkering op om aan de SP te melden wat de 5 procent verho-
ging hen oplevert. De SP verzamelt de meldingen en zal deze inzetten in de strijd voor 
ECHTE verbeteringen voor arbeidsongeschikten.

Melden kan via www.waoplein.nl/meldpunt/verhoging of per post: 
Bart van Kent, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie:  www.sp.nl/vacatures.stm

Persmedewerker euroPese fractie

Wegens uitbreiding van taken heeft de Europese SP-fractie 
een vacature voor een:  

vAcAture Sp
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Tilburg, Piet Bakx

Rick Hovens, Nijmegen

Voetbal een mannensport? Vergeet het 
maar. Het vrouwenvoetbal wordt al sinds 
1972 officieel erkend door de KNVB. Nu, 

FoTo: reyer boxem/Hollandse HoogTe

Stoere vrouwen

UITGELICHT

25 jaar later, hebben de voetballende 
vrouwen hun eigen eredivisie. De 
deelnemende clubs hebben goede 

hoop dat voetbal binnen enkele jaren 
hockey voorbijstreeft als populairste 
vrouwensport van Nederland.
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R. Snelten, Amsterdam

G.A. Gall, Doezum

PRIKBORD

Tilburg, Piet Bakx

Rick Hovens, Nijmegen

Discriminatie humanisten

Annie Kuiperij-Laféber, Schoonhoven

Voetbal een mannensport? Vergeet het 
maar. Het vrouwenvoetbal wordt al sinds 
1972 officieel erkend door de KNVB. Nu, 

Stoere vrouwen
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ACTUEEL

Kunnen eten en drinken. Jezelf kunnen wassen. Wonen en leven in een schone omgeving. Het lijken allemaal 

zulke vanzelfsprekende zaken. Maar voor veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is het anno 2007 

allemaal zo vanzelfsprekend niet meer. De kwaliteit van de thuiszorg holt snel achteruit, volgens het bekende 

patroon: marktwerking; bezuinigingen; consument én personeel de dupe. Het comité Zorg Geen Markt is onder 

het motto ‘Stop Uitverkoop Thuiszorg’ een grote publieksactie gestart. De vakbonden AbvaKabo FNV, CNV 

Publieke Zaak, Unie Zorg & Welzijn en Nu’91, alsmede de ouderenbond ANBO hebben zich inmiddels achter de 

ervaren thuiszorgwerkers wordt vaak het 
contract niet verlengd; zij kunnen wel 
weer aan de slag, maar dan tegen veel 
slechtere arbeidsvoorwaarden. Ten slotte 
worden ook steeds vaker zogenaamde 
alphahulpen ingezet. Zij werken min of 
meer als freelancer, maar bouwen geen 
pensioen op en hebben geen recht op 
ziekengeld. Dat biedt voor de werkne-
mers natuurlijk weinig perspectief.” 
Waarvan akte. Onlangs werd bekend dat 
in de gemeente Ede sinds 1 september 
120 mensen zonder hulp zijn komen te 
zitten als gevolg van het personeelste-
kort. Zorgverlener Opella is ten einde 
raad en heeft de gemeente gevraagd om 
meer geld beschikbaar te stellen. 

“De mensen kunnen niet eens meer een 

Maar ook aan de kant van de cliënten 
vallen klappen. Van Gijlswijk: “Reali-
seer je goed dat het hier vaak gaat om 
gehandicapten, chronisch zieken en 
hulpbehoevende ouderen. Zij hebben 
de hulp kei- en keihard nodig om thuis 
te kunnen blijven wonen. Veel van hen 
hebben heel lang moeten wachten voor-
dat de zorg geregeld was. Te bizar voor 
woorden. Ook zie je dat mensen steeds 
een andere hulp over de vloer krijgen. 
Eentje voor de huishouding, eentje voor 
de medicijnen, eentje voor de steunkou-
sen, zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Dat is heel vervelend, zeker als het gaat 
om gehandicapten en chronisch zieken 
die de rest van hun leven, dag in dag uit, 
afhankelijk zijn van zorg. Maar wat zie 
je? Er worden tegenwoordig zelfs Polen 
ingeschakeld om hulp te bieden. Stel je 
voor: de mensen kunnen dan niet eens 
meer een praatje met de hulp maken! 
Veel van deze Poolse mensen gaan boven-
dien elke drie maanden weer even naar 
huis om voor hun eigen familie en gezin 
te zorgen. Wat dan weer inhoudt dat de 
cliënten vervolgens weer een andere hulp 
krijgen, of zelfs helemaal geen hulp. Wát 
een idiote situaties!”

Inmiddels hebben alle vakbonden in 
de zorg en de ouderenbond ANBO zich 
achter de actie Stop Uitverkoop Thuiszorg 
geschaard. De organisaties roepen hun 
leden en sympathisanten op de petitie te 
ondertekenen.

Maar is het niet opmerkelijk dat in tijden 
waarin termen als ‘marktwerking’ en ‘con-
currentie’ zo onderhand wel achterhaald 
lijken te zijn, ze in de zorg toch weer 

opduiken als toverformules, als oplossing 
voor alle problemen? “Maatschappelijk 
heeft een term als marktwerking nauwe-
lijks nog draagvlak”, beaamt Rosita van 
Gijlswijk. “Maar in de politiek dendert 
de trein gewoon door. Het CDA komt 
vooralsnog niet terug van dat markt-
denken. De PvdA is een ander verhaal. 
Vóór de Kamerverkiezingen riep Wouter 
Bos nog dat de marktwerking in de zorg 
gestopt moest worden. Nu zet de PvdA de 
marktwerking in de ziekenhuizen zelfs 
nog in een hogere versnelling.” Teke-
nend vindt Van Gijlswijk de opstelling 
van PvdA-staatssecretaris Bussemaker. 
“De problemen in de thuiszorg doet zij 
af als ‘overgangsproblemen’. Dat zegt wel 
genoeg, denk ik.”

Stop Uitverkoop Thuiszorg is een initia-
tief van het comité Zorg Geen Markt, dat 
is opgericht door Agnes Kant en tiental-
len mensen die werkzaam zijn in de zorg. 
Twee weken na de start van de actie 
eind augustus, hadden al 18.000 mensen 
de petitie ‘Ik zeg JA tegen goede thuis-
zorg en NEE tegen duizenden ontslagen’ 

ondertekend. Ook kwamen er inmiddels 
honderden meldingen van ervarings-
deskundigen binnen op het speciaal 
geopende Meldpunt Thuiszorg. Verder 
zijn er inmiddels tienduizenden actie-
kaarten en -posters het land ingegaan. 
De verzamelde protesthandtekeningen 
zullen dit najaar tijdens een manifestatie 
in Den Haag worden aangeboden aan het 
kabinet en de Tweede Kamer. 

Rosita van Gijlswijk roept de SP-afdelin-
gen op om actiemateriaal te bestellen 
via SP-Net. Individuele leden kunnen 
bestellen via de website van comité Zorg 
Geen Markt, waar ze ook hun ervaringen 
kunnen melden. Op de site van Zorg Geen 
Markt zijn tevens tal van praktijkver-
halen en achtergrondinformatie over de 
thuiszorg te vinden. 

Internetlinks:
Meldpunt Thuiszorg: 
www.sp.nl/nieuws/actie/wmo

Comité Zorg Geen Markt: 
www.zorggeenmarkt.nl

De afgelopen maanden was het geen komkommertijd maar toma-
tentijd, zo leek het soms. Elke partij komt een keer aan de beurt 
als het gaat om kritische beschouwing door de journalistiek. Deze 
zomer was de beurt aan de SP. Op zo’n moment is het kleinste 
nieuws plotseling voorpaginanieuws. Journalisten duikelen over 
elkaar heen in hun pogingen ook met een ‘onthulling’ te komen. 
Het gaat er dan niet zachtzinnig aan toe en in sommige gevallen 
is dat niet bevorderlijk voor de kwaliteit. Het principe van ‘hoor 
en wederhoor’ wordt slechts mondjesmaat toegepast en niet zel-
den worden zaken verkeerd voorgesteld, uit hun context gehaald 
of vreselijk opgeblazen.
De publiciteitsgolf  begon met de vrijwel unanieme oproep van 
de partijraad – het parlement van de SP – aan Düzgün Yildirim 
om de twaalfde SP-zetel in de senaat af te staan aan de nummer 
twaalf op de lijst. “Ja maar, hij is toch legaal met voorkeurstem-
men gekozen”, werd er door sommige journalisten gezegd. Zeker, 
buiten de twee stemmen die hij op zichzelf had uitgebracht, 
waren er nog vier mensen die het hokje bij zijn naam rood hadden 
gemaakt. Maar zes stemmen kunnen onmogelijk de democrati-
sche wil van een partij met meer dan 50.000 leden tenietdoen. 
Natuurlijk respecteren we de wil van de kiezer en wordt iemand 
die direct met voorkeurstemmen is gekozen dan ook benoemd. 
Maar hier ligt het anders. Hier stemt niet het volk; het zijn de 
SP-Statenleden die de leden van de SP-senaatsfractie kiezen. En 

De prijs van de groei
natuurlijk worden SP’ers geacht zich aan de gezamenlijk demo-
cratisch vastgestelde lijst te houden. Zonder een loyale uitvoering 
van onderling gemaakte afspraken kan geen enkele organisatie 
overleven. Meer partijen hebben te kampen met dit probleem, al-
leen bij hen wordt de zaak met de mantel der liefde bedekt. Bin-
nen de SP doen we dat niet. Wij geven de voorkeur aan eerlijke, 
open en democratische interne verhoudingen. De partijraad van 
september zal in deze zaak de finale beslissing nemen.
Als SP hebben we onmiskenbaar te maken met groeistuipen. 
Dat is niet iets van vandaag of gisteren: we hebben er al mee te 
maken sinds we zijn opgericht. Onze groei is dan ook constant en 
stormachtig geweest. Veel van onze nieuwe leden waren vroeger 
partijloos, anderen kwamen van andere partijen, met name van 
de Partij van de Arbeid. Die mensen zijn net zo welkom als alle 
andere nieuwe leden, alleen, sommigen hebben de neiging van de 
SP een soort PvdA te willen maken. Op het congres in november 
aanstaande zullen voorstellen worden besproken om nog meer aan 
scholing en opleiding te doen. Onze partij en 
de mensen waar we het allemaal voor doen heb-
ben er recht op dat op alle niveaus van onze 
grote organisatie de kaderleden inhoudelijk, 
politiek en organisatorisch goed zijn onderlegd.

Jan Marijnissen

Actie Stop Uitverkoop Thuiszorg opent aanval op marktwerking  
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Eigenlijk is het allemaal heel simpel. 
Sinds de invoering van de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) op 1 
januari zijn de gemeenten verantwoorde-
lijk voor de thuiszorg. Door de verplichte 
aanbesteding kopen gemeenten zo goed-
koop mogelijk zorg in, als gevolg daarvan 
moeten thuiszorgorganisaties gaan con-
curreren op de prijs. Door de moordende 
concurrentie worden er contracten afge-
sloten voor een te lage prijs, waardoor 
er onvoldoende zorg wordt geboden. De 
‘oplossing’ ligt dan voor de hand: bezui-

Kunnen eten en drinken. Jezelf kunnen wassen. Wonen en leven in een schone omgeving. Het lijken allemaal 

zulke vanzelfsprekende zaken. Maar voor veel ouderen, chronisch zieken en gehandicapten is het anno 2007 

allemaal zo vanzelfsprekend niet meer. De kwaliteit van de thuiszorg holt snel achteruit, volgens het bekende 

patroon: marktwerking; bezuinigingen; consument én personeel de dupe. Het comité Zorg Geen Markt is onder 

het motto ‘Stop Uitverkoop Thuiszorg’ een grote publieksactie gestart. De vakbonden AbvaKabo FNV, CNV 

Publieke Zaak, Unie Zorg & Welzijn en Nu’91, alsmede de ouderenbond ANBO hebben zich inmiddels achter de 

actie geschaard.

nigen. Dat kan op twee manieren: door 
minder uren zorg te bieden, of door te 
besparen op het personeel. Zo eenvoudig 
is dat. Maar hoe ziet de praktijk eruit?

“Het is een slachting”, zegt Rosita van 
Gijlswijk, SP-Tweede Kamerlid en actieco-
ordinator van Stop Uitverkoop Thuiszorg. 
“Werkgevers melden nu al dat zo’n 8.000 
mensen hun baan in de thuiszorg zullen 
verliezen. Terwijl er een enorm tekort is 
aan huishoudelijke ondersteuning! Maar 
het gaat niet alleen om ontslagen. Van 

ervaren thuiszorgwerkers wordt vaak het 
contract niet verlengd; zij kunnen wel 
weer aan de slag, maar dan tegen veel 
slechtere arbeidsvoorwaarden. Ten slotte 
worden ook steeds vaker zogenaamde 
alphahulpen ingezet. Zij werken min of 
meer als freelancer, maar bouwen geen 
pensioen op en hebben geen recht op 
ziekengeld. Dat biedt voor de werkne-
mers natuurlijk weinig perspectief.” 
Waarvan akte. Onlangs werd bekend dat 
in de gemeente Ede sinds 1 september 
120 mensen zonder hulp zijn komen te 
zitten als gevolg van het personeelste-
kort. Zorgverlener Opella is ten einde 
raad en heeft de gemeente gevraagd om 
meer geld beschikbaar te stellen. 

“De mensen kunnen niet eens meer een 
praatje maken met de hulp”

Maar ook aan de kant van de cliënten 
vallen klappen. Van Gijlswijk: “Reali-
seer je goed dat het hier vaak gaat om 
gehandicapten, chronisch zieken en 
hulpbehoevende ouderen. Zij hebben 
de hulp kei- en keihard nodig om thuis 
te kunnen blijven wonen. Veel van hen 
hebben heel lang moeten wachten voor-
dat de zorg geregeld was. Te bizar voor 
woorden. Ook zie je dat mensen steeds 
een andere hulp over de vloer krijgen. 
Eentje voor de huishouding, eentje voor 
de medicijnen, eentje voor de steunkou-
sen, zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Dat is heel vervelend, zeker als het gaat 
om gehandicapten en chronisch zieken 
die de rest van hun leven, dag in dag uit, 
afhankelijk zijn van zorg. Maar wat zie 
je? Er worden tegenwoordig zelfs Polen 
ingeschakeld om hulp te bieden. Stel je 
voor: de mensen kunnen dan niet eens 
meer een praatje met de hulp maken! 
Veel van deze Poolse mensen gaan boven
dien elke drie maanden weer even naar 
huis om voor hun eigen familie en gezin 
te zorgen. Wat dan weer inhoudt dat de 
cliënten vervolgens weer een andere hulp 
krijgen, of zelfs helemaal geen hulp. Wát 
een idiote situaties!”

Inmiddels hebben alle vakbonden in 
de zorg en de ouderenbond ANBO zich 
achter de actie Stop Uitverkoop Thuiszorg 
geschaard. De organisaties roepen hun 
leden en sympathisanten op de petitie te 
ondertekenen.

Maar is het niet opmerkelijk dat in tijden 
waarin termen als ‘marktwerking’ en ‘con
currentie’ zo onderhand wel achterhaald 
lijken te zijn, ze in de zorg toch weer 

Thuiszorg anno 2007: 
“Wat een idiote situaties”

TEKST rob Janssen FOTO bas sToffelsen

De afgelopen maanden was het geen komkommertijd maar toma
tentijd, zo leek het soms. Elke partij komt een keer aan de beurt 
als het gaat om kritische beschouwing door de journalistiek. Deze 
zomer was de beurt aan de SP. Op zo’n moment is het kleinste 
nieuws plotseling voorpaginanieuws. Journalisten duikelen over 
elkaar heen in hun pogingen ook met een ‘onthulling’ te komen. 
Het gaat er dan niet zachtzinnig aan toe en in sommige gevallen 
is dat niet bevorderlijk voor de kwaliteit. Het principe van ‘hoor 
en wederhoor’ wordt slechts mondjesmaat toegepast en niet zel
den worden zaken verkeerd voorgesteld, uit hun context gehaald 
of vreselijk opgeblazen.
De publiciteitsgolf  begon met de vrijwel unanieme oproep van 
de partijraad – het parlement van de SP – aan Düzgün Yildirim 
om de twaalfde SP-zetel in de senaat af te staan aan de nummer 
twaalf op de lijst. “Ja maar, hij is toch legaal met voorkeurstem
men gekozen”, werd er door sommige journalisten gezegd. Zeker, 
buiten de twee stemmen die hij op zichzelf had uitgebracht, 
waren er nog vier mensen die het hokje bij zijn naam rood hadden 
gemaakt. Maar zes stemmen kunnen onmogelijk de democrati
sche wil van een partij met meer dan 50.000 leden tenietdoen. 
Natuurlijk respecteren we de wil van de kiezer en wordt iemand 
die direct met voorkeurstemmen is gekozen dan ook benoemd. 
Maar hier ligt het anders. Hier stemt niet het volk; het zijn de 
SP-Statenleden die de leden van de SP-senaatsfractie kiezen. En 

De prijs van de groei

Actie Stop Uitverkoop Thuiszorg opent aanval op marktwerking  

ACTUEEL
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‘Flexinspecties’ bij supermarkten

cluderen uit het interview dat 
het Duitse weekblad Der Spie-
gel met hem had. “De dood is 
entertainment”, liet de koning 
van de ‘gangsta-rap’ onder 
meer optekenen. natuurlijk: 
dat de videoclips van de stoere 
rapkoning uitpuilen van porno 
en geweld is bekend. Maar dat 
hij zijn elfjarige zoontje naar 
hartelust naar die filmpjes laat 
kijken, zoals hij in Der Spiegel 
onthulde, is nieuw. 50 Cent: 
“Je kunt niet verhinderen 
dat kinderen tegenwoordig 
alles zien. Laatst was hij met 
vriendjes thuis en ik dacht dat 
ze huiswerk aan het maken 
waren. ik ging kijken en toen 
zaten ze naar vrouwen met 
grote borsten te kijken. Zo 
gaat dat tegenwoordig.” Voor 
wie het nog niet weet: 50 
Cent werd in het verleden als 
jeugdige drugsdealer op straat 
neergeschoten. Hij overleefde 
negen kogels. Hoe dat voelt? 
“Je pompt zo veel adrenaline, 

dat de kogel zelf geen pijn 
doet. Het voelt als wanneer 
je een gaatje in je oorlel laat 
prikken.” Meer niet? “nou 
ja… de gaten zijn groter en er 
komt meer bloed uit.”

Worstelen met 
aanbestedingen
is het met de europese aanbe-
stedingsregels nog steeds een 
kwestie van wennen, of is er 
meer aan de hand? De minis-
ters Koenders (PvdA) en rou-
voet (Cu) lagen al onder vuur 
vanwege aanbestedingsfouten. 
Met name Koenders werd 
‘vriendjespolitiek’ verweten, 
toen hij het bureau bKb de 
manifestatie ‘Het akkoord van 
Schokland’ liet organiseren. 
Daarmee overtrad Koenders 
de europese regelgeving, die 
openbare aanbesteding van 
opdrachten boven de 137.000 
euro verplicht stelt. Daar komt 
bij dat het bureau bKb gerund 
wordt door twee partijgenoten 

van Koenders. De storm van 
kritiek op de PvdA-bewinds-
man was amper gaan liggen of 
er diende zich een nieuw geval 
aan: de belastingdienst zou 
volgens onderzoek van nrC
Handelsblad jarenlang fout 
gehandeld hebben met betrek-
king tot aanbestedingen. Het 
bedrag dat daarmee gemoeid 
is, zou kunnen oplopen tot wel 
180 miljoen euro. SP-Kamer-
lid Sharon Gesthuizen: “Deze 
gang van zaken ondermijnt 
het vertrouwen van burgers 
en bedrijven in de overheid. 
Veel bedrijven voelen zich 
benadeeld omdat ze geen 
eerlijke kans hebben gekregen 
opdrachten binnen te halen. 
VVD, CDA en PvdA hameren 
steeds maar op aanbestedin-
gen – zelfs in sectoren als het 
stadsvervoer en de thuiszorg 

waar het niet op z’n plaats is 
– maar hun eigen bewindslie-
den houden zich er blijkbaar 
niet aan. Zo maakt de overheid 
zich natuurlijk ongeloofwaar-
dig.” 

Wilders
Het opinieartikel waarin 
Geert Wilders zijn omstreden 
pleidooi voor een verbod op 
de koran toelichtte, is door 
nrC Handelsblad geweigerd. 
Volgens plaatsvervangend 
hoofdredacteur De Jong niet 
vanwege Wilders’ opvattingen 
over de islam, maar vanwege 
de ‘onbehouwen toonzetting 
en vooral de gebrekkige (of 
beter: afwezige) onderbouwing 
van de beweringen van het 
Kamerlid.’ bovendien vond nrC
dat het stuk geen ‘beredeneer-
de en waardevolle bijdrage aan 

Peter Welleman

wordt. Soms bleek bij inspec-
ties dat de manager op last 
van het hoofdkantoor geen 
personeel ouder dan 18 jaar 
mocht aannemen. Kortom: 
sommige supermarkten wil-
len best anders, maar kúnnen 
niet. Ook viel ons op dat veel 
jongeren niet eens weten 

ik ben 
toch nooit ziek’, zeiden ze 
dan. Anderen zeiden dat ze 
gewoon doorwerken als ze 
ziek worden.” Verder brach-
ten de inspecties veelvuldig 
gebruik van de zogenaamde 
drie-maanden-truc aan het 
licht. Wie na drie tijdelijke 
contracten een vierde krijgt 
aangeboden, moet volgens 
de wet een vaste aanstelling 
krijgen. Maar zo ver komt 
het doorgaans niet, want het 
einde van het derde contract 
eindigt maar al te vaak in 
drie maanden thuis zitten. 
Daarna kan weer met een 
‘schone lei’ worden begonnen 
met een ‘eerste’ tijdelijk con-
tract. Handig: de supermarkt 
heeft een ervaren kracht 
waaraan hij niet vastzit. 

OOD,
V Jong de resul-

taten van de inspecties in 
kaart. Dit met het oog op de 
evaluatie van de ‘flexwet’ in 
de Tweede Kamer dit najaar.

stelveen, bruut geweld tegen 
homo’s in Amsterdam; zie daar 
een greep uit de reeks geweld-
dadige incidenten die ons land 
afgelopen zomer schokten. De 
Amerikaanse rapper 50 Cent, 
momenteel een van de best 
verkopende popartiesten, heeft 
er niet zo’n probleem mee. Dat 
zou je tenminste kunnen con-

Polemoloog Leon Wecke (rechts) boeit SP’ers tijdens het 
jaarlijkse, driedaagse scholingsprogramma SP universiteit, dat 
afgelopen zomer plaatsvond in de biesbosch. Zo’n 120 SP’ers 
volgden er colleges en workshops over onder meer internatio-
naal recht.

SP-Universiteit
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Sportieve verliezer
Voor de Heerlense wethouder 
riet de Wit (SP) was het “even 
slikken”, toen de firma Scheu-
ten Venlo koos als locatie voor 
een nieuwe fabriek. immers, 
de gemeente Heerlen had haar 
beste beentje voorgezet om 
de producent van zonnecellen 
binnen te halen. uiteinde-
lijk koos Scheuten toch voor 
Venlo en niet voor Heerlen. 
Toen het bedrijf die keuze in 
het bijzijn van minister Van 
der Hoeven van economische 
Zaken bekendmaakte, dook 
riet de Wit op. Met een grote 
bos zonnebloemen beende ze 
op bedrijfseigenaar Jacques 
Scheuten af. “Voor ons was uw 
keuze voor Venlo een teleur-
stelling, maar nu de beslissing 
eenmaal genomen is, wil ik 
een sportieve verliezer zijn. 
Heerlen wenst u alle succes 
toe, ook nu de keuze op Venlo 
is gevallen”, zei De Wit. De 
aangenaam verraste Jacques 
Scheuten zei het gebaar “op 
prijs te stellen”. 

CIA nu ook al in 
de Vierdaagse?
Dat er in de nijmeegse 
Vierdaagse militairen meelo-
pen, weet iedereen. Maar wat 
te denken van bewapende 
CiA-agenten die heimelijk de 
mars in de gaten houden? er
deden deze zomer hardnek-
kige geruchten de ronde dat 
leden van de Amerikaanse 
geheime dienst undercover 
met de Vierdaagse meeliepen, 
naar verluidt om deelnemende 
Amerikaanse militairen te 
beschermen tegen mogelijke 
terreur. Dat riep natuurlijk de 
nodige vragen op, zoals: is het 
zo triest gesteld met de neder-
landse veiligheidsdiensten dat 
de Amerikanen voor hun eigen 
veiligheid op nederlandse 
bodem moeten zorgen? Zouden 
er elders in nederland nog 
meer CiA-agenten actief zijn? 

‘Flexinspecties’ bij supermarkten

cluderen uit het interview dat 
het Duitse weekblad Der Spie
gel met hem had. “De dood is 
entertainment”, liet de koning 
van de ‘gangsta-rap’ onder 
meer optekenen. 
dat de videoclips van de stoere 
rapkoning uitpuilen van porno 
en geweld is bekend. Maar dat 
hij zijn elfjarige zoontje naar 
hartelust naar die filmpjes laat 
kijken, zoals hij in Der Spiegel 
onthulde, is nieuw. 50 Cent: 
“Je kunt niet verhinderen 
dat kinderen tegenwoordig 
alles zien. Laatst was hij met 
vriendjes thuis en ik dacht dat 
ze huiswerk aan het maken 
waren. 
zaten ze naar vrouwen met 
grote borsten te kijken. Zo 
gaat dat tegenwoordig.” Voor 
wie het nog niet weet: 50 
Cent werd in het verleden als 
jeugdige drugsdealer op straat 
neergeschoten. Hij overleefde 
negen kogels. Hoe dat voelt? 
“Je pompt zo veel adrenaline, 

Ze hadden vaak wel iets van 
een overval, de ‘flexinspec-
ties’ die FnV Jong, Dwars en 
rOOD bij tal van supermark-
ten in het land uitvoerden. 
Sommige supermarkteigena-
ren waren niet bepaald blij 
met jongeren die spontaan 
hun personeel vragen begon-
nen te stellen over hun 
arbeidsvoorwaarden. Maar: 
“Op deze manier krijgen we 
de meest objectieve ant-
woorden”, redeneerden de 
‘overvallers’ en dus togen ze 
naar supermarkten in onder 
meer Leeuwarden, nijmegen, 
Delft en Maastricht. Ham-

Peter Welleman

vraag: wat zijn voor jongeren 
de gevolgen van de steeds 
verdergaande flexibilisering 
van de arbeidsmarkt?
Gijsbert Houtbeckers van 
rOOD: “Steeds meer jonge-
ren krijgen te maken met 
zogenaamde flexcontracten, 
bijvoorbeeld op oproepba-
sis of als nul-urencontract. 
Als het om een bijbaantje 
gaat is dat misschien niet 
zo’n probleem, maar daar-
tegenover staat de geringe 
inkomenszekerheid. Het niet 
doorbetaald krijgen bij ziekte 
bijvoorbeeld, of op straat 
komen te staan als je te oud 

wordt. Soms bleek bij inspec-
ties dat de manager op last 
van het hoofdkantoor geen 
personeel ouder dan 1� jaar 
mocht aannemen. Kortom: 
sommige supermarkten wil-
len best anders, maar kúnnen 
niet. Ook viel ons op dat veel 
jongeren niet eens weten 
wat hun rechten zijn. ‘ik ben 
toch nooit ziek’, zeiden ze 
dan. Anderen zeiden dat ze 
gewoon doorwerken als ze 
ziek worden.” Verder brach-
ten de inspecties veelvuldig 
gebruik van de zogenaamde 
drie-maanden-truc aan het 
licht. Wie na drie tijdelijke 
contracten een vierde krijgt 
aangeboden, moet volgens 
de wet een vaste aanstelling 
krijgen. Maar zo ver komt 
het doorgaans niet, want het 
einde van het derde contract 
eindigt maar al te vaak in 
drie maanden thuis zitten. 
Daarna kan weer met een 
‘schone lei’ worden begonnen 
met een ‘eerste’ tijdelijk con-
tract. Handig: de supermarkt 
heeft een ervaren kracht 
waaraan hij niet vastzit. 
Momenteel brengen rOOD,
Dwars en FnV Jong de resul-
taten van de inspecties in 
kaart. Dit met het oog op de 
evaluatie van de ‘flexwet’ in 
de Tweede Kamer dit najaar.

Mogen zij zomaar met wapens 
op zak in ons land rondlopen? 
Volgens het Algemeen Dagblad 
staat justitie stilzwijgend toe 
dat er gewapende Amerikaanse 
agenten bij de Vierdaagse 
actief zijn, hoewel het ‘formeel 
verboden’ is. SP-Kamerlid 
ronald van raak heeft de mi-
nister van binnenlandse Zaken 

om meer informatie gevraagd. 
Overigens liepen dit jaar 4.600 
militairen de Vierdaagse; en 65 
Amerikanen.

50 Cent: “Dood is 
entertainment”
een doodgestoken cafébaas in 
Scheveningen, een roofoverval 
met dodelijke afloop in Am-

stelveen, bruut geweld tegen 
homo’s in Amsterdam; zie daar 
een greep uit de reeks geweld-
dadige incidenten die ons land 
afgelopen zomer schokten. De 
Amerikaanse rapper 50 Cent, 
momenteel een van de best 
verkopende popartiesten, heeft 
er niet zo’n probleem mee. Dat 
zou je tenminste kunnen con-

Flexinspecties: “De meest objectieve 
antwoorden”

FOTO rOOD
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ten we het eigenlijk vantevo-
ren al, maar wilden we tegen 
beter weten in het wielerfeest 
niet laten bederven? Hoe dan 
ook: in de Tribune van janu-
ari 2001(!) legde voormalig 
wielercoryfee Peter Winnen in 
een interview met redacteur 
ob Janssen een opmerkelijke 

helderziendheid aan de dag. 
De tweemalig winnaar op Alpe 
d’Huez, de etappe der etappes: 

ind jaren tachtig kwam het 
PO en plotseling was 

er iets waarmee kampioenen 
echt gemáákt konden worden. 
n wel op een kunstmatige, 

laboratoriumachtige manier. 
k weigerde dat spul vanwege 

neens kon ik 
niet meer met de top mee. De 
talianen gingen toen met de 

n het 
grote geld natuurlijk. Over 
de toekomst heb ik een vrij 
sombere visie. De wetenschap 

uim zesenhalf jaar geleden 
zag Peter Winnen de bui dus 

n wat moeten we 
daar volgens hem van denken? 
“Jongens, we hebben het over 
spórt! Je moet er niet meer 
van maken dan het is! Je kunt 

ee, het is 
een product dat je kunt mar-
keten en waarmee veel geld 
te verdienen is.’ Dan zeg ik: 
Dat product is nog steeds dat 
lullige spelletje. Als je daaraan 
gaat sleutelen heb je het niet 
meer over sport maar over iets 
anders. Maak er dan een opera 
in de schouwburg van.”

‘Foute boel, maar goed voor 
een glimlach zo nu en dan’, 
schreef Jan Marijnissen vorige 
maand op zijn weblog. Daar-
bij refereerde de SP-voorman 
aan de naar zijn idee ‘door-
geschoten claimcultuur’ in de 

en man in 
West-Virginia eist 10 miljoen 

dollar van een hamburger-
keten, omdat er tegen zijn 
uitdrukkelijke wens in kaas op 
zijn burger is gedaan. Hij kreeg 
een allergische reactie en 
moest door zijn moeder naar 
het ziekenhuis gereden worden. 
nog zoiets: een Texaan wil een 
miljoen van een bloemist. Hij 
stuurde een bos rode rozen aan 
zijn minnares, waarop de bloe-
mist een opdrachtbevestiging 
naar zijn huisadres stuurde 
– die in handen kwam van de 
vrouw van de onfortuinlijke 
schuinsmarcheerder.
Sommige bedrijven doen al het 
mogelijke om claims te voorko-
men. bijvoorbeeld met waar-
schuwingen in de gebruiks-
aanwijzing van hun producten. 
Zo schrijft een fabrikant van 
opklapbare kinderwagens: 
‘Remove child before folding’
(‘kind verwijderen voor het op-
vouwen). een andere firma zet 
op de verpakking van slaapta-
bletten: ‘Warning: may cause 
drowsiness’ (‘Waarschuwing: 
kan slaperigheid veroorzaken’). 
en op scheenbeschermers voor 
mountainbikers staat: ‘Shin 
pads cannot protect any part 
of the body they do not cover’
(‘Scheenbeschermers kunnen 
geen lichaamsdeel beschermen 
dat ze niet bedekken’).

Rente: 600 procent!
SP-Kamerlid Sadet Karabulut 
heeft minister bos van Fi-
nanciën gevraagd om actie te 
ondernemen tegen het Finse 
bedrijf Ferratum. Dit bedrijf 
verstrekt via sms en internet 
kleine leningen tegen woeker-
rentes, zo blijkt uit onderzoek 
van nibud. Karabulut: “Volgens 
het nibud is het rentepercen-
tage bij Ferratum omgerekend 
600 procent per jaar. ik kan 
dit niet eens meer een woeker-
rente noemen. Dit percentage 
is gewoonweg lachwekkend, 
als het niet zo serieus zou zijn. 
Want het zijn de mensen die 

De nederlandse missie in uruzgan 
moet niet verlengd worden: dat is de 
boodschap van de actiekrant die het 
comité Troepen Terug uit Afghani-
stan verspreidt. Het comité bestaat 
uit SP, GroenLinks, de coalitie Stop 
de Oorlog en het Platform tegen de 
nieuwe Oorlog. De krant wordt uit-
gegeven in een oplage van 250.000 
exemplaren. SP-buitenlandwoord-
voerder Harry van bommel: “in deze 
krant staan de argumenten achter 
de wens van de meerderheid van de 
bevolking, geen verlenging van de 
missie in uruzgan. We kunnen en 
moeten de Afghanen echt op een 
andere wijze helpen.”

Actiekrant tegen verlenging 
missie Uruzgan

hier straks de dupe van zijn.” 
Sinds kort kunnen consu-
menten bij het Finse bedrijf 
Ferratum snel via internet of 
sms kleine bedragen lenen. 
Het bedrijf vraagt daarvoor 
‘behandelingskosten’ in plaats 
van rente. De kosten voor een 
lening van 300 euro bedragen 
75 euro. Het bedrag staat 
vaak binnen een dag op de 
rekening en moet binnen twee 
weken worden terugbetaald. 
Ter vergelijking: twee weken 
300 euro rood staan tegen een 
percentage van 16 procent kost 
twee euro rente. Omgerekend 
komen de behandelingskosten 
bij Ferratum volgens het nibud 
neer op een rentepercentage 
van 600 procent per jaar. Het 
nibud pleit voor een verbod 
op dit soort leningen. Kara-
bulut: “Dat ben ik volledig 
met het nibud eens. bedrijven 

hebben zich te houden aan 
de ‘zorgplicht’. Dat betekent 
geen leningen verstrekken aan 
mensen die dat niet kunnen 
terugbetalen en geen woeker-
rentes opleggen. Dit bedrijf 
lijkt deze regels met voeten 
te treden door het verstrekken 
van deze flitsleningen. bos
moet snel actie ondernemen en 
nederlanders beschermen tegen 
dit soort uitbuitpraktijken.” 

Overbodig onderzoek vesti-
ging kerncentrales
De regering gaat onderzoek 
doen naar de milieugevolgen 
van de bouw van nieuwe 
kerncentrales. De regering 
noemt vijf mogelijke locaties: 
Westelijke noordoostpolder-
dijk, Moerdijk, eemshaven, 
Maasvlakte en borssele. De SP-
fractie van Provinciale Staten 
Groningen oordeelt in vragen 

aan GS dat het merkwaardig is 
dat dit onderzoek voorgesteld 
wordt, terwijl er geen oplossing 
is voor het kernafval dat zeker 
een miljoen jaar gevaarlijk is. 
De regering wil kerncentrales in 
dunbevolkte gebieden.  Maar als 
kerncentrales werkelijk zo veilig 
zijn, waarom dan niet juist bij 
dichtbevolkte gebieden? boven-
dien vinden verzekeringsmaat-
schappijen de risico’s te groot, 
zodat schade van ongelukken 
wordt afgewenteld op de bevol-
king.  Deze visie is ook door de 
SP in Zeeland overgenomen in 
vragen aan GS Zeeland. 

Overigens wordt op 27 oktober 
in Groningen een landelijke 
conferentie gehouden over 
energie, milieu en economie. 

Meer informatie: 
provinciegroningen.sp.nl

TR0907_Rkopie.indd   11 07-09-2007   16:13:07

10 Tribune september 2007

de maatschappelijke discussie’ 
was. Tja, sommige andere bla-
den worden dan onmiddellijk 
van ‘censuur’ beticht. Opval-
lend genoeg viel het c-woord 
trouwens ook niet toen bekend 
werd dat het CDA Thijs Jansen, 
hoofdredacteur van partij-
blad Christen-Democratische 

NIEUWS

Verkenningen wil ontslaan. 
Volgens Jansen omdat hij zich 
‘in het blad kritisch uitlaat 
over CDA-beleid’.

De helderziendheid 
van Peter Winnen
Geletruidrager Michael 
rasmussen werd uit de koers 

Strike!

in Schotland hebben zorgwerkers die aangesloten zijn bij de vakbond onlangs een opmerke-
lijke brief in de bus gekregen: ‘Als u meedoet aan een staking, wordt uw salaris gekort’. Of het 
dreigement veel heeft uitgehaald is maar de vraag, want een aanzienlijk aantal stakers ging 
begin augustus in Glasgow de straat op. Steen des aanstoots vormden de reorganisatieplan-
nen van het stadsbestuur van Glasgow in de zorg, die onder meer een loonoffer en gedwongen 
ontslagen behelsden. SP-scholingsmedewerker Harre van der nat, deze zomer op vakantie 
in Schotland, zag de demonstratie en liep Lorna O’neil van de Scottish Socialist Party (SSP) 
tegen het lijf. O’neil: ‘De laatste twee jaar zijn er in Glasgow in de zorg alleen maar men-
sen aangenomen met een tijdelijk contract. De meesten staan in no time weer op straat. De 
bezuinigingen in de zorg zijn totaal doorgeschoten.’ De Scottish Socialist Party hield collectes 
om op hun salaris gekorte stakers te ondersteunen en organiseerde een benefietconcert. Zo’n 
600 zorgwerkers legden twintig achtereenvolgende dagen het werk neer en trokken uiteindelijk 
aan het langste eind: de stad Glasgow zag van de meeste van haar gewraakte plannen af en 
kondigde een loonsverhoging vanaf 2008 aan.

gehaald, kanshebber Alexander 
Vinokourov ook. Twee com-
plete ploegen stapten op. Zie 
daar de Tour de France 2007: 
bijna dagelijks deden nieuwe 
onthullingen over doping-
gebruik ons bijkans van onze 
stoel vallen. Maar is onze ver-
bijstering wel terecht? Of wis-

ten we het eigenlijk vantevo-
ren al, maar wilden we tegen 
beter weten in het wielerfeest 
niet laten bederven? Hoe dan 
ook: in de Tribune van janu-
ari 2001(!) legde voormalig 
wielercoryfee Peter Winnen in 
een interview met redacteur 
rob Janssen een opmerkelijke 
helderziendheid aan de dag. 
De tweemalig winnaar op Alpe 
d’Huez, de etappe der etappes: 
“eind jaren tachtig kwam het 
middel ePO en plotseling was 
er iets waarmee kampioenen 
echt gemáákt konden worden. 
en wel op een kunstmatige, 
laboratoriumachtige manier. 
ik weigerde dat spul vanwege 
de gevaren. ineens kon ik 
niet meer met de top mee. De 
italianen gingen toen met de 
grote koersen lopen. en het 
grote geld natuurlijk. Over 
de toekomst heb ik een vrij 
sombere visie. De wetenschap 
is ongelooflijk ver.” 

ruim zesenhalf jaar geleden 
zag Peter Winnen de bui dus 
al hangen. en wat moeten we 
daar volgens hem van denken? 
“Jongens, we hebben het over 
spórt! Je moet er niet meer 
van maken dan het is! Je kunt 
ook roepen van: ‘nee, het is 
een product dat je kunt mar-
keten en waarmee veel geld 
te verdienen is.’ Dan zeg ik: 
Dat product is nog steeds dat 
lullige spelletje. Als je daaraan 
gaat sleutelen heb je het niet 
meer over sport maar over iets 
anders. Maak er dan een opera 
in de schouwburg van.”

Claimcultuur
‘Foute boel, maar goed voor 
een glimlach zo nu en dan’, 
schreef Jan Marijnissen vorige 
maand op zijn weblog. Daar-
bij refereerde de SP-voorman 
aan de naar zijn idee ‘door-
geschoten claimcultuur’ in de 
Verenigde Staten. een man in 
West-Virginia eist 10 miljoen 

dollar van een hamburger
keten, omdat er tegen zijn 
uitdrukkelijke wens in kaas op 
zijn burger is gedaan. Hij kreeg 
een allergische reactie en 
moest door zijn moeder naar 
het ziekenhuis gereden worden. 
nog zoiets: een Texaan wil een 
miljoen van een bloemist. Hij 
stuurde een bos rode rozen aan 
zijn minnares, waarop de bloe
mist een opdrachtbevestiging 
naar zijn huisadres stuurde 
– die in handen kwam van de 
vrouw van de onfortuinlijke 
schuinsmarcheerder.
Sommige bedrijven doen al het 
mogelijke om claims te voorko
men. b
schuwingen in de gebruiks
aanwijzing van hun producten. 
Zo schrijft een fabrikant van 
opklapbare kinderwagens: 
‘Remove child before folding’
(‘kind verwijderen voor het op
vouwen).
op de verpakking van slaapta
bletten:
drowsiness’
kan slaperigheid veroorzaken’). 
en op scheenbeschermers voor 
mountainbikers staat:
pads cannot protect any part 
of the body they do not cover’
(‘Scheenbeschermers kunnen 
geen lichaamsdeel beschermen 
dat ze niet bedekken’).

Rente: 600 procent!
SP-Kamerlid Sadet Karabulut 
heeft minister 
nanciën gevraagd om actie te 
ondernemen tegen het Finse 
bedrijf Ferratum. Dit bedrijf 
verstrekt via sms en internet 
kleine leningen tegen woeker
rentes, zo blijkt uit onderzoek 
van nibud. Karabulut: “Volgens 
het nibud is het rentepercen
tage bij Ferratum omgerekend 
600 procent per jaar. 
dit niet eens meer een woeker
rente noemen. Dit percentage 
is gewoonweg lachwekkend, 
als het niet zo serieus zou zijn. 
Want het zijn de mensen die 

Lorna O’Neil: ‘Bezuinigingen totaal doorgeschoten’ FOTO: HArre VAn Der nAT
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Naties was dat reden om het olie-voor-
voedselprogramma op te zetten. Via dat 
programma gingen voedsel en medicijnen 
naar Irak. Maar het regime controleerde 
de verdeling daarvan, met als gevolg dat 
Saddam Hoessein zijn positie versterkte. 
Van der Pijl: “De sancties leidden tot een 
enorme ellende voor de Iraakse bevol-
king, terwijl Saddam er alleen maar stevi-
ger door in het zadel kwam te zitten. De 
VS en Groot-Brittannië bleven voorstan-
der van het handhaven van de sancties, 
maar over het algemeen ging men ervan 
uit dat die maatregelen tegen Irak hun 
langste tijd hadden gehad. Vooruitlopend 

op de beëindiging van de sancties sloten 
een aantal oliemaatschappijen met de 
regering van Saddam contracten af voor 
het weer opstarten van de oliewinning. 
Dan praat je over firma’s als het Franse 
Total, het Russische Lukol en maatschap-
pijen uit China, India en Canada. Ze 
kregen contracten om Iraakse olievelden 
te ontginnen als de sancties eenmaal 
opgeheven waren. 
Ook de inschatting van de politiek van 
Saddam speelde een rol. Het was welis-
waar niet duidelijk of Irak nog over mas-
savernietigingswapens beschikte, maar 
over het algemeen werd aangenomen dat 

in de hele wereld als krediet uitgezet. 
Daarmee zitten Engeland en de VS als het 
ware aan de knoppen van de wereldolie-
handel. Zowel via de valuta waarin wordt 
gehandeld, als via de beleggingsstructuur. 
De andere (Europese) landen hebben 
dollars nodig om hun energierekening te 
voldoen. Die krijgen ze niet zomaar in 
handen. De Europese landen handelen 
voor negentig procent binnen Europa 
en maar voor tien procent met gebieden 
buiten Europa. De dollars komen dus niet 
‘automatisch’ via de handel binnen. Die 
moeten echt gekocht worden en dan zijn 
ze duur. Daarmee helpt Europa via de 

energierekening steeds om de dollar sterk 
te houden. Steeds als de prijs van de olie 
omhoog gaat probeert Europa andere, 
goedkopere manieren te vinden om aan 
olie te komen. Telkens als ze dat doen, 
leidt dat tot grote spanning met de VS 
en Groot-Brittannië. In wezen is dat wat 
er aan de vooravond van de Irak-oorlog 
gebeurde.”

Amerika en Engeland hielden na de 
Golfoorlog van 1990 Irak via economische 
sancties in een wurggreep. Die sancties 
leidden tot een enorme verarming en ont-
wrichting van het land. Voor de Verenigde 
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Kees van der Pijl
“Tony Blair moet naar 
Den Haag”

Politicoloog Kees van der Pijl is hoogleraar Internationale 

Betrekkingen aan de Universiteit van Sussex in Engeland. In 

zijn nieuwste boek Global rivalries, from the cold war to Iraq,

(Wereldwijde wedijver, van de Koude Oorlog tot Irak), geeft hij 

een intrigerende analyse van de internationale betrekkingen. 

Centraal staat de verhouding tussen het Engels-Amerikaanse 

kapitalisme en de daarmee rivaliserende machten. De Tribune 

sprak met hem over de oorlog in Irak en wat de SP volgens hem 

zou moeten doen. 

TEKST Willem bos FOTO’S suzanne van de KerK

“Natuurlijk gaat het bij de oorlog in 
Irak om de olie. Maar we kunnen die 
hele ontwikkeling niet begrijpen als we 
niet kijken naar de verhouding tussen 
de verschillende betrokken partijen; als 
we geen oog hebben voor de rivaliteit 
tussen aan de ene kant de VS en Groot-
Brittannië en aan de andere kant landen 
als Frankrijk en Duitsland. Dat is niet 
toevallig de breuk tussen wat ik het 
‘kerngebied’ noem – de Engelssprekende 
wereld, met het agressieve neoliberalisme 
dat alles via de markt wil regelen – en de 
meer op de staat georiënteerde landen, 
zoals Frankrijk en Duitsland. Er bestaan 

al heel lang spanningen over olie. Toen 
in de jaren zeventig vanuit Europa werd 
geprobeerd om door middel van een Euro-
Arabische dialoog toegang tot de Arabi-
sche olie te krijgen, reageerden de VS als 
door een wesp gestoken.”

Waarom spitst de rivaliteit zich toe op 
olie en op Irak?
“Om de achtergrond van die spanning 
te begrijpen moeten we kijken naar 
het functioneren van de internationale 
oliemarkt. Olie wordt op de internatio-
nale markt betaald in dollars. Die worden 
in Londen gedeponeerd en vandaar weer 

in de hele wereld als krediet uitgezet. 
Daarmee zitten Engeland en de VS als het 
ware aan de knoppen van de wereldolie-
handel. Zowel via de valuta waarin wordt 
gehandeld, als via de beleggingsstructuur. 
De andere (Europese) landen hebben 
dollars nodig om hun energierekening te 
voldoen. Die krijgen ze niet zomaar in 
handen. De Europese landen handelen 
voor negentig procent binnen Europa 
en maar voor tien procent met gebieden 
buiten Europa. De dollars komen dus niet 
‘automatisch’ via de handel binnen. Die 
moeten echt gekocht worden en dan zijn 
ze duur. Daarmee helpt Europa via de 

energierekening steeds om de dollar sterk 
te houden. Steeds als de prijs van de olie 
omhoog gaat probeert Europa andere, 
goedkopere manieren te vinden om aan 
olie te komen. Telkens als ze dat doen, 
leidt dat tot grote spanning met de VS 
en Groot-Brittannië. In wezen is dat wat 
er aan de vooravond van de Irak-oorlog 
gebeurde.”

Amerika en Engeland hielden na de 
Golfoorlog van 1990 Irak via economische 
sancties in een wurggreep. Die sancties 
leidden tot een enorme verarming en ont
wrichting van het land. Voor de Verenigde 
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Frankrijk en Rusland waren heel lang de 
wapenleveranciers en de vertrouwelingen 
van het Baath-regime in Irak geweest. 
Wat dat betreft zou er sprake zijn van 
een terugkeer naar de oude situatie. 
Maar wel onder voor de Amerikanen zeer 

De Amerikaanse en Britse opstelling 
ten opzichte van Irak kan volgens u 
dus vooral verklaard worden vanuit 
het streven controle te houden over de 
internationale olie-, wapen- en devie-

“Ja, en over de hele situatie in het Mid-
den-Oosten. Daarnaast speelt er natuur-
lijk ook een politiek-ideologisch element 
mee. Het initiatief om het doemscenario 
af te wenden kwam vooral vanuit de 
groep neoconservatieven, die met het 
aan de macht komen van George Bush 
een sterke positie hadden gekregen.” 
De sleutelfiguren van het neoconserva-
tieve netwerk waren al heel lang politiek 
actief en speelden een centrale rol in 
het zogenaamde olie-wapen-Israël-con-
glomeraat. De politiek van deze groep 

’Project for a New 
. Dat gaat ervan uit dat 

de Verenigde Staten een militair over-
wicht moeten hebben dat voldoende is 
om iedereen in de wereld hun wil op te 

“Dat is één aspect: een politieke benade-
ring, een ideologie, die ervan uitgaat dat 
Amerika de wereld moet beheersen en als 
het ware herscheppen volgens zijn belan-
gen. Het andere aspect dat de oorlog in 
Irak bepaalde, is de oliesituatie. Die werd 
geschetst in een rapport van vice-presi-
dent Cheney van mei 2001. Daarin werd 
voorzien dat de Amerikaanse afhankelijk-
heid van buitenlandse olie zou stijgen 
van de toenmalige 52 procent naar 66 
procent in 2020. Om ervoor te zorgen dat 
olie tegen die tijd echt in de VS terecht-
kwam, moesten buitenlandse producen-
ten meer gaan produceren en van de 
meer geproduceerde olie ook meer aan de 
VS leveren. Dat was moeilijk verenigbaar 
met een situatie waarin Irak juist voor 
de Europese markt zou produceren. Dat 
hele beeld was al ruim voor 11 september 
2001 duidelijk. Het is ook duidelijk dat 
er toen al een scenario voor een aanval 

op Irak klaar lag. Elf september gaf de 
regering-Bush de mogelijkheid om dat 
scenario ook werkelijk uit te voeren.”

Welk plan hadden de Amerikanen op 
dat moment dan voor ná de bezetting 
van Irak?
“Na de inname van Bagdad kondigde Bush 
publiekelijk aan dat er een vrijhandels-
verdrag zou komen tussen een aantal 
landen in het Midden-Oosten en de VS. 
Op die manier wilden de VS een zo groot 
mogelijk deel van de olie-inkomsten 
van de regio terug laten vloeien naar 
de VS. Ook was het de bedoeling dat er 
een vredesverdrag zou komen tussen het 
nieuwe Irak, Jordanië en Israël en dat er 
een pijpleiding zou komen van Irak naar 
de Israëlische havenstad Haifa. Op die 
manier zou de energievoorziening van 
Israël gegarandeerd zijn en zou er een 
einde komen aan het isolement van Israël 
in de regio. En dat alles met volledig ne-
geren van de Palestijnen. Het is duidelijk 
dat die opzet mislukt is. De Amerikanen 
werden niet als bevrijders binnengehaald, 
de wereld bleek niet zo maakbaar als 
de neoconservatieven dachten. Nu is de 
situatie in Irak uitzichtloos. Dagelijks 
vinden er vele aanslagen plaats. Er zijn 
naar schatting vier miljoen mensen op 
de vlucht, de economische situatie is 
rampzalig en de onderlinge strijd neemt 
alleen maar toe.”

Wat zou er vanuit Nederland gedaan 
kunnen worden? 
“Er is bewust een oorlog begonnen zon-
der enige rechtvaardiging. Dat zou aan-
geklaagd moeten worden. Daar zou een 
partij als de SP een rol in kunnen spelen, 
als ik kijk naar het internationaal recht 
en de positie van Den Haag als in feite de 
juridische hoofdstad van de wereld. Ame-
rika en Israël hebben het Internationaal 
Strafhof niet erkend, dus daar is niets te 
halen. Maar Engeland erkent het wel, dus 
Tony Blair kan aangepakt worden. Het 
heeft weinig zin om te pleiten voor een 
onderzoek naar de Nederlandse betrok-
kenheid bij de oorlog. Dat kan ik je zo 
wel vertellen: we zijn de thuishaven van 
Shell, we zijn bang, Jaap de Hoop Schef-
fer is beloond met zijn baan bij de NAVO. 
Die mechanismen kan een kind begrij-
pen. Maar waarom neemt de SP niet het 

initiatief voor een aanklacht tegen Blair? 
Als serieuze parlementaire partij kan de 
SP dat doen. Ik kan zo de namen geven 
van progressieve volkenrechtgeleerden 
die perfect uit kunnen leggen wat de 
stappen zijn om Blair aan te kagen bij 
het Internationaal Strafhof.”

Het volkenrecht?
“Ja. In mijn boek heb ik een hoofdstuk 
gewijd aan de geschiedenis van het vol-
kenrecht. In Neurenberg, bij de processen 
tegen de kopstukken van het nazibewind 
en in Tokio, waar Japanse oorlogsmisda-
digers werden berecht, ging men uit van 
drie soorten misdaden. Misdaden tegen 
de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden 
tegen de menselijkheid. Die misdaden 
tegen de vrede zijn inmiddels helemaal 
vergeten. Een misdaad tegen de vrede is 

dat je een land zonder provocatie aanvalt. 
Daarvoor zijn nazi’s en Japanners ver-
oordeeld en opgehangen. Het is van het 
grootste belang om dat element van het 
volkenrecht weer naar voren te halen. Dat 
zou kunnen door een zaak tegen Blair. 
Ook voor de SP zou dat van belang zijn. 
De groei van de SP is natuurlijk een be-
langrijk verschijnsel. Het is mijns inziens 
voor een belangrijk deel het gevolg van de 
fouten, of zo je wilt het verraad, van de 
PvdA. Maar als SP kun je daar niet altijd 
van blijven profiteren. Op een gegeven 
moment komt de vraag: blijven wij een 
linkse sociaal-democratische partij of zijn 
we meer? Gaan we echt de bakens verzet-
ten? Nemen we echt initiatieven die on-
rust veroorzaken, die nieuwe zaken op de 
agenda zetten? Een zaak tegen Blair zou 
daar een voorbeeld van kunnen zijn.” l
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Saddam geen zin meer had om militaire 
avonturen aan te gaan.”

De VS en Groot-Brittannië dreigden 
dus buitenspel te raken?
“Precies. Voor hen werd het een heikele 
situatie. De buitenlandse concurrenten 
dreigden op termijn met de Iraakse olie 
aan de haal te gaan en daarmee kwam 
ook de positie van Saoedi-Arabië en 
Koeweit onder druk te staan. Immers: 
toen als gevolg van de sancties de Iraakse 
olieproductie vrijwel stil kwam te liggen, 
namen Saoedi-Arabië en Koeweit dat 
marktaandeel over. De olie-inkomsten van 
die landen werden voor een deel gebruikt 
om Amerikaanse wapens te kopen. Als 
de sancties tegen Irak opgeheven zouden 
worden en de Iraakse olieproductie weer 
op gang zou komen, zouden ze een deel 
van hun marktaandeel weer in moeten 
leveren. Saddam zou zijn olie-inkomsten 
zeker niet besteden bij de Amerikaanse 
wapenindustrie, maar zich tot zijn tradi-
tionele leveranciers wenden. Dat waren 
Rusland en Frankrijk.”

De VS dreigden dus niet alleen de con-
trole over een deel van de olie uit het 
Midden-Oosten te verliezen, maar het zou 
ook een klap zijn voor de Amerikaanse 
wapenindustrie en voor de militaire posi-
tie van de VS in de regio. Ook de stabi-
liteit van Saoedi-Arabië en Koeweit zou 
op het spel kunnen komen te staan. “Die 

situatie was ook voor de Israël-lobby in 
de VS zeer verontrustend. Gevreesd werd 
dat er bij stijgende olieprijzen een andere 
houding ten opzichte van de Arabische 
wereld zou ontstaan – en dat zowel in de 
olie-industrie als in de wapenindustrie 
de sympathie voor de Arabische wereld 
zou toenemen. Die werd immers een 
steeds belangrijkere marktpartij. Neem 
dat hele plaatje eens bij elkaar. Realiseer 
je dan ook nog dat Saddam als het ware 
‘gedreigd’ heeft om de olie in euro’s af 
te rekenen. Dan kan je je voorstellen 
dat er in Washington en Londen nerveus 
werd gereageerd: Irak weer terug op de 
oliemarkt en de olie niet gewonnen en 
verhandeld door Anglo-Amerikaanse 
maatschappijen maar door bedrijven 
uit Frankrijk, Rusland, China en India. 
En dan nog betaald in euro’s ook! Dat 
laatste vormt een directe bedreiging 
voor de Amerikaanse economie en de 
positie van de Londense markt. Want 
een olieproducerend land dat euro’s voor 
zijn olie krijgt, gaat die natuurlijk niet 
bij voorkeur in de VS besteden. Toegege-
ven, dit waren allemaal geen afgeronde 
ontwikkelingen. Het gaat om tendenzen, 
om ontwikkelingen in een bepaalde 
richting. Maar die verklaren wel dat 
tegen het einde van de jaren negentig in 
de VS en Engeland het idee ontstond dat 
de situatie in Irak en het Midden-Oosten 
aan hun greep begon te ontsnappen. Dat 
was ook helemaal niet zo vreemd, want 

Frankrijk en Rusland waren heel lang de 
wapenleveranciers en de vertrouwelingen 
van het Baath-regime in Irak geweest. 
Wat dat betreft zou er sprake zijn van 
een terugkeer naar de oude situatie. 
Maar wel onder voor de Amerikanen zeer 
ongunstige omstandigheden.”

De Amerikaanse en Britse opstelling 
ten opzichte van Irak kan volgens u 
dus vooral verklaard worden vanuit 
het streven controle te houden over de 
internationale olie-, wapen- en devie-
zenmarkt?
“Ja, en over de hele situatie in het Mid-
den-Oosten. Daarnaast speelt er natuur-
lijk ook een politiek-ideologisch element 
mee. Het initiatief om het doemscenario 
af te wenden kwam vooral vanuit de 
groep neoconservatieven, die met het 
aan de macht komen van George Bush 
een sterke positie hadden gekregen.” 
De sleutelfiguren van het neoconserva-
tieve netwerk waren al heel lang politiek 
actief en speelden een centrale rol in 
het zogenaamde olie-wapen-Israël-con-
glomeraat. De politiek van deze groep 
werd vastgelegd in het ’Project for a New 
American Century’. Dat gaat ervan uit dat 
de Verenigde Staten een militair over-
wicht moeten hebben dat voldoende is 
om iedereen in de wereld hun wil op te 
leggen.

“Dat is één aspect: een politieke benade-
ring, een ideologie, die ervan uitgaat dat 
Amerika de wereld moet beheersen en als 
het ware herscheppen volgens zijn belan-
gen. Het andere aspect dat de oorlog in 
Irak bepaalde, is de oliesituatie. Die werd 
geschetst in een rapport van vice-presi-
dent Cheney van mei 2001. Daarin werd 
voorzien dat de Amerikaanse afhankelijk-
heid van buitenlandse olie zou stijgen 
van de toenmalige 52 procent naar 66 
procent in 2020. Om ervoor te zorgen dat 
olie tegen die tijd echt in de VS terecht-
kwam, moesten buitenlandse producen-
ten meer gaan produceren en van de 
meer geproduceerde olie ook meer aan de 
VS leveren. Dat was moeilijk verenigbaar 
met een situatie waarin Irak juist voor 
de Europese markt zou produceren. Dat 
hele beeld was al ruim voor 11 september 
2001 duidelijk. Het is ook duidelijk dat 
er toen al een scenario voor een aanval 

op Irak klaar lag. Elf september gaf de 
regering-Bush de mogelijkheid om dat 
scenario ook werkelijk uit te voeren.”

Welk plan hadden de Amerikanen op 
dat moment dan voor ná de bezetting 
van Irak?
“Na de inname van Bagdad kondigde Bush 
publiekelijk aan dat er een vrijhandels
verdrag zou komen tussen een aantal 
landen in het Midden-Oosten en de VS. 
Op die manier wilden de VS een zo groot 
mogelijk deel van de olie-inkomsten 
van de regio terug laten vloeien naar 
de VS. Ook was het de bedoeling dat er 
een vredesverdrag zou komen tussen het 
nieuwe Irak, Jordanië en Israël en dat er 
een pijpleiding zou komen van Irak naar 
de Israëlische havenstad Haifa. Op die 
manier zou de energievoorziening van 
Israël gegarandeerd zijn en zou er een 
einde komen aan het isolement van Israël 
in de regio. En dat alles met volledig ne
geren van de Palestijnen. Het is duidelijk 
dat die opzet mislukt is. De Amerikanen 
werden niet als bevrijders binnengehaald, 
de wereld bleek niet zo maakbaar als 
de neoconservatieven dachten. Nu is de 
situatie in Irak uitzichtloos. Dagelijks 
vinden er vele aanslagen plaats. Er zijn 
naar schatting vier miljoen mensen op 
de vlucht, de economische situatie is 
rampzalig en de onderlinge strijd neemt 
alleen maar toe.”

Wat zou er vanuit Nederland gedaan 
kunnen worden? 
“Er is bewust een oorlog begonnen zon
der enige rechtvaardiging. Dat zou aan
geklaagd moeten worden. Daar zou een 
partij als de SP een rol in kunnen spelen, 
als ik kijk naar het internationaal recht 
en de positie van Den Haag als in feite de 
juridische hoofdstad van de wereld. Ame
rika en Israël hebben het Internationaal 
Strafhof niet erkend, dus daar is niets te 
halen. Maar Engeland erkent het wel, dus 
Tony Blair kan aangepakt worden. Het 
heeft weinig zin om te pleiten voor een 
onderzoek naar de Nederlandse betrok
kenheid bij de oorlog. Dat kan ik je zo 
wel vertellen: we zijn de thuishaven van 
Shell, we zijn bang, Jaap de Hoop Schef
fer is beloond met zijn baan bij de NAVO. 
Die mechanismen kan een kind begrij
pen. Maar waarom neemt de SP niet het 
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Het langzame doven 
van de vlam in de pijp 

Het gaat goed met het Nederlandse wegvervoer. De economie trekt aan en transportonder-
nemers spreken sinds begin dit jaar van een topdrukte. Toch zien heel wat Nederlandse 

uropese 
truckers en steeds weer nieuwe regels uit Brussel zorgen ervoor dat de aloude ‘vlam in 

f is er juist reden voor optimisme? Bericht uit een 

Stonden er van die vaten in het zand en 
daar moest je dan tussendoor rijden. An-
ders kwam je muurvast te zitten.” En als 
je dan midden in de woestijn met pech 
kwam te staan? “Zelf repareren! Een 

ventieltje verwisselen, de brandstofpomp 
maken, ik deed het allemaal zelf”, ver-
telt De Klerk niet zonder trots. “Pha!”, 
reageert Cor van der Schee – eveneens 
ex-chauffeur – quasi snerend: “Ik reed 
veel op Oost-Europa en daar repareerden 
ze álles. De monteurs in Polen, Rusland, 
Tsjechië… Die jongens kregen iedere 
wagen aan het lopen. Stel je voor: in dié 
tijd!”
Die tijd. De jaren zeventig, begin jaren 
tachtig. Het was de tijd waarin het leven 
van de vrachtwagenchauffeur gelijk 
stond aan vrijheid, avontuur en roman-
tiek. Henk Wijngaard stond met trucker-
evergreens als ‘Met de vlam in de pijp’ en 
‘Nachtrijder’ hoog in de Top 40. De VARA-
serie ‘Transport’ (met Thom Hoffman en 
Sylvia Millecam) hield miljoenen mensen 
aan de tv gekluisterd. Ed de Klerk en Cor 
van der Schee halen nog graag hun foto-
albums uit ‘die tijd’ tevoorschijn. Herin-
neringen aan Rusland, Teheran, de Sinaï 
en Turkije vliegen over tafel. De oliecri-
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sis, de val van het IJzeren Gordijn, de 
oorlogen in het Midden-Oosten; ze maak-
ten het van dichtbij mee. “Indianenwerk 
was het soms”, zegt Ed de Klerk. “Ach, 
de wereld is veranderd”, zucht Cor van 
der Schee. Beiden klommen ze zo’n vier 
jaar geleden voor het laatst uit hun 
truck. En ze zagen het: ook de transport-
wereld is veranderd. Jansen Transport 
werd Jansen Logistics, op- en overslag 
van goederen werd warehousing en trans-
portplanners werden logistiek-managers. 
Trucks kregen luchtgeveerde stoelen en 
airconditioning, maar ook satellietver-
binding. Strenge milieunormen werden 
opgelegd, inhaalverboden op snelwegen 
werden ingevoerd, brandstofprijzen rezen 
de pan uit. En: er kwam steeds meer 
concurrentie. Vóór de val van de muur 
was een vrachtwagen van het Hongaarse 
Hungarocamion of het Poolse Pekaes 
nog een witte raaf op de West-Europese 
wegen, maar nu zijn ze er alom vertegen-
woordigd. Daar komt bij, dat tegenwoor-

dig heel wat Oost-Europese (met name 
Poolse) truckers hun brood verdienen bij 
Nederlandse transportbedrijven. 

“Dat de Polen hier de kaas van ons 
brood komen eten, is onzin”

“Door de toetreding van de nieuwe EU-
lidstaten is er sprake van een volkomen 
nieuwe situatie in transportland”, zegt 
Sandy ten Hoopen, secretaris van de 
Stichting Verenigde Eigen Rijders Neder-
land (VERN). De VERN – mede opgericht 
om voor de zogenaamde ‘eigen rijder’ 
een gelijkwaardige concurrentiepositie 
te verwerven ten opzichte van de grotere 
transportbedrijven – trok vorig jaar aan 
de alarmbel met een rapport met de 
veelzeggende titel ‘De Poolse schokgolf’. 
VERN hield daartoe een grootschalige 
enquête onder transportbedrijven en 
concludeerde onder meer dat er sprake 
is van oneerlijke concurrentie. Oost-
Europese bedrijven kunnen door hun 

Oud-truckers Cor van der Schee en Ed de Klerk: herinneringen aan Rusland en de Sinaï
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Het langzame doven 
van de vlam in de pijp 

Het gaat goed met het Nederlandse wegvervoer. De economie trekt aan en transportonder-
nemers spreken sinds begin dit jaar van een topdrukte. Toch zien heel wat Nederlandse 
vrachtwagenchauffeurs de toekomst met angst tegemoet. Concurrentie van oost-europese 
truckers en steeds weer nieuwe regels uit Brussel zorgen ervoor dat de aloude ‘vlam in 
de pijp’ langzaam uit lijkt te gaan. of is er juist reden voor optimisme? Bericht uit een 
sector in beweging.

Nederland Transportland anno 2007

De Scania 110 Super. In de jaren zeventig 
was dat dé krachtpatser van de snelweg: 
de spreekwoordelijke King of the Road. 
Ed de Klerk had er eentje. Hij reed er 
dwars mee door Europa en het Midden-

Oosten. Ritten naar Griekenland, Israël, 
Saoedi-Arabië, Syrië, de drieënzestig-
jarige Rotterdammer kan er adembene-
mend over vertellen. “Soms moest ik 
honderden kilometers door de woestijn. 

Stonden er van die vaten in het zand en 
daar moest je dan tussendoor rijden. An-
ders kwam je muurvast te zitten.” En als 
je dan midden in de woestijn met pech 
kwam te staan? “Zelf repareren! Een 

ventieltje verwisselen, de brandstofpomp 
maken, ik deed het allemaal zelf”, ver
telt De Klerk niet zonder trots. “Pha!”, 
reageert Cor van der Schee – eveneens 
ex-chauffeur – quasi snerend: “Ik reed 
veel op Oost-Europa en daar repareerden 
ze álles. De monteurs in Polen, Rusland, 
Tsjechië… Die jongens kregen iedere 
wagen aan het lopen. Stel je voor: in dié 
tijd!”
Die tijd. De jaren zeventig, begin jaren 
tachtig. Het was de tijd waarin het leven 
van de vrachtwagenchauffeur gelijk 
stond aan vrijheid, avontuur en roman
tiek. Henk Wijngaard stond met trucker-
evergreens als ‘Met de vlam in de pijp’ en 
‘Nachtrijder’ hoog in de Top 40. De VARA-
serie ‘Transport’ (met Thom Hoffman en 
Sylvia Millecam) hield miljoenen mensen 
aan de tv gekluisterd. Ed de Klerk en Cor 
van der Schee halen nog graag hun foto
albums uit ‘die tijd’ tevoorschijn. Herin
neringen aan Rusland, Teheran, de Sinaï 
en Turkije vliegen over tafel. De oliecri
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DVD-assortiment. Want ja: welke vracht-
wagen is tegenwoordig niet uitgerust met 

Twee Nederlandse chauffeurs komen 
binnen en gaan aan een tafeltje zitten. 
Ja, ze hebben wel even tijd voor een 
praatje. Ton is met een Maersk-contai-
ner onderweg vanuit Duitsland naar 
Europoort; Hennie rijdt met een grote 
zandwagen op en neer in het Duits-Ne-
derlandse grensgebied. Beiden zijn van 
het type ‘blij dat ik rij’: de één vol lof 
over de trekkracht van zijn DAF, de ander 
allang blij dat hij nooit “dat verkeers-
infarct dat Randstad heet” in hoeft: 
“Laat mij maar lekker m’n ritjes maken 
hier in Limburg, Brabant en Duitsland.” 
Het is duidelijk: Ton en Hennie houden 
van hun vak. Maar ook zij weten wat er 
gaande is in hun branche. En ze schro-
men niet erover te praten. Bijvoorbeeld 
over Poolse chauffeurs: “Laatst heeft bij 
een bedrijf dat veevoeders vervoert een 
Pool de verkeerde deellading gelost bij 
een kippenboer. Kregen die kippen het 
verkeerde voer, omdat de chauffeur de 
instructies niet kon lezen. Weg klant.” 
Of over de nieuwe digitale tachograaf, 
die ‘Europa’ verplicht stelt op nieuwe 
trucks: “Dat ding registreert echt op de 
minuut je rijtijden en begint meteen te 
piepen als je die overschrijdt. Een paar 
weken geleden heb ik bijna een uur voor 
een weegbrug bij een fabriek gestaan. Bij 
de chauffeur die voor me stond was die 
digitale tachograaf gaan piepen op het 
moment dat hij de weegbrug opreed. Wat 
deed hij? Hij ging koffie drinken en liet 
de wagen drie kwartier op de weegbrug 
staan. In no time stond er een file van 
vijftien trucks die allemaal nog gewogen 
moesten worden. Zelfs de productie in 
de fabriek kwam even stil te liggen. En 
het rare is: die chauffeur had nog gelijk 
ook! Had hij de wagen van de weegbrug 
afgereden en opzij gezet, dan riskeert hij 
een boete van 1200 euro. Absurd!” En 
over de nieuwe CAO, waarover afgelopen 
voorjaar een akkoord bereikt werd: 
“Die zet toch echt geen zoden aan de 

Op het forum ‘Dit vind ik van het CAO-re-
sultaat’ op de internetsite van FNV Bond-
genoten gaat het er soms hard aan toe. 

Een kleine greep uit de talloze bijdragen: 
‘Onze onderhandelaars halen weer een 
zeperd met zo’n werkgeversresultaat,’ 
‘Weer wordt ons een oor aangenaaid door 
die bazen,’ ‘Als ik bedenk hoe belangrijk 
wij chauffeurs zijn voor de economie en 
de maatschappij, is dit nog niet eens een 
pleister op de wond. Het is jammer dat 
een vakkenvuller meer verdient dan een 
chauffeur’. Maar ook: ‘Mooi resultaat! 4,7 
procent voor anderhalf jaar en andere 
dingen ook goed geregeld. Jan, bedankt!’

Die Jan is FNV’er Jan Heilig. “Ja, de reac-
ties op de nieuwe CAO lopen enorm uit-
een. Maar toch vind ik dat we een goed 
resultaat hebben behaald. 4,7 procent 
loonsverhoging in anderhalf jaar (tot 1 
juni 2008 3,2 procent, dan tot 1 oktober 
1,5 procent – red.), terwijl de werkgevers 
ons eerst wilden afschepen met 2,5 pro-
cent. Daarnaast wordt onder het motto 
‘Gelijk werk, gelijk loon’ werk gemaakt 
van correcte betaling van Poolse chauf-
feurs en dus ook van eerlijke concurren-
tie in de transportsector. Bovendien zijn 
er afspraken gemaakt over de toekom-
stige 48-urige werkweek, waartoe Europa 
verplicht en die in 2011 ingevoerd wordt. 

procent bij en dan hou je net 1.300 euro 
over. Wat gebeurt er als we naar de 48 
uur gaan?’

Er hangt de truckers nog meer boven 
het hoofd. Zo worden sinds kort nieuwe 
vrachtwagens verplicht uitgerust met een 
digitale tachograaf. In tegenstelling tot 
het oude tachograafsysteem registreert 
deze met akelige precisie de handelingen 
van de chauffeur. Eén minuutje te weinig 
rust genomen? De trucker is in overtre-
ding. De wagen een paar meter verplaatst 
tijdens wachttijden bij een klant (die 
de doorsnee chauffeur vanwege tijds-
druk niet zelden als rusttijd ‘schrijft’)? 
Overtreding. Neemt de chauffeur wél 
zijn verplichte rusttijd, maar vergeet hij 
het apparaat op ‘rust’ te zetten? Over-
treding. Daar komt bij dat de bediening 
van de digitacho – in combinatie met 
de eveneens verplichte bestuurderspas 
– nogal wat truckers tot wanhoop drijft. 
Volgens VVD-Kamerlid Fred Teeven kan 
door de digitacho zelfs de veiligheid van 
de chauffeurs in gevaar komen. Volgens 
hem moet met het oog op ladingdiefstal 
en overvallen een lichte overschrijding 
van de rijtijdenlimiet worden toegestaan 

Dat zal voor de gemiddelde chauffeur een 
inkomensachteruitgang betekenen en 
dat moet straks gecompenseerd worden. 
Daar gaat het de komende jaren écht 
om”, aldus Heilig. “Wat ik heel belangrijk 
vind, is dat we het resultaat deze keer 
hebben afgedwongen door de grote ac-
tiebereidheid onder chauffeurs. Door het 
hele land hielden we prikacties, waarbij 
chauffeurs bijvoorbeeld een extra rondje 
over rotondes reden. In de Nederlandse 
transportsector is dat heel bijzonder. Dat 
stemt me optimistisch.”

“Vind je het gek dat er om de haverklap 
een vrachtwagen op z’n kant ligt?”

Veel chauffeurs lijken er echter niet 
gerust op. Met name de 48-urige werk-
week wordt als bedreiging gezien. Zeker 
op internationale routes zijn werkwe-
ken van 60 à 70 uur – soms zelfs nog 
meer – zeker geen uitzondering. Zal een 
vermindering van het maximaal aantal 
werkuren met soms wel 20 procent straks 
voldoende gecompenseerd worden? Op 
genoemd forum van FNV Bondgenoten 
een veelzeggende reactie: ‘Kijk naar ons 
loon zonder overuren, doe daar die 3,2 

Trucker anno 2007: “Ondernemer met een dashboard”
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lage kostenstructuur gemiddeld zo’n 36 
procent goedkoper werken dan West-
Europese transporteurs. Nederlandse be-
drijven openden vervolgens vestigingen 
in Polen en namen Poolse chauffeurs in 
dienst; een stap die logischerwijs alleen 
de grote transporteurs zich konden ver-
oorloven. Ook meldt het rapport: ‘Er zijn 
ook veel Nederlandse transportbedrijven 
die een kleine fictieve vestiging openen 
in Polen en via inleenconstructies Poolse 
chauffeurs op Nederlands gekentekende 
vrachtwagens laten rijden.’ Die Poolse 
chauffeurs zijn volgens het rapport 
vergeleken bij hun Nederlandse collega’s 
slecht opgeleid, wat zich onder meer 
uit in geringe kennis van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen, maar ook van 
verkeersregels. En dus stelt de VERN: 
‘Het doel van de EU is het creëren van 
een marktveld dat een eerlijke concur-
rentiepositie biedt aan de lidstaten. De 
bedoeling was niét om bepaalde lidstaten 
een dominante positie te laten verwer-
ven in het internationale goederenver-
voer over de weg door ongelijkwaardige 
kostenstructuren en opleidingen van de 
vrachtwagenchauffeur.’

Sandy ten Hoopen: “De eerste reactie 
van veel mensen is vaak: ‘Die Polen 
komen hier de kaas van ons brood eten.’ 
Dat vind ik onzin, want andersom zou 
dat betekenen dat Nederlandse chauf-
feurs en bedrijven niet in Duitsland 
zouden mogen rijden. Bovendien is het 
zo, dat de toevloed van Poolse chauffeurs 
momenteel al weer aan het krimpen is. 
Niettemin blijft de veiligheid voor ons 
zorg nummer één. Nederlandse, Duitse 
en Franse chauffeurs zijn goed opgeleid, 
hebben hun ADR-diploma (voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen – red.) 
en spreken doorgaans Engels, ook niet 
onbelangrijk. Bij Shell in Pernis werden 
de Nederlandse chauffeurs van top tot 
teen gecontroleerd, voordat ze gevaar-
lijke stoffen mochten laden of lossen. 
Terecht. Maar de Pool in sportbroekje en 
badslippers kreeg gewoon zijn stempeltje 
en reed het terrein op. ‘Die hebben nou 
eenmaal geen geld om aan al die voor-
schriften te voldoen’, werd dan gezegd. 
Belachelijk natuurlijk: alsof veiligheid 
dan ineens niet meer belangrijk is.” 
Ook de verkeersveiligheid is een punt 

van zorg. Uit het VERN-rapport blijkt 
dat chauffeurs uit Oost-Europa over het 
algemeen de verkeersregels minder goed 
naleven, wat niet zelden tot ‘levensge-
vaarlijke’ situaties leidt.

Ongeveer 10 procent van de vracht-
wagens die in Nederland rijden is van 
buitenlandse origine. Volgens vakbonds-
bestuurder Jan Heilig van FNV Bond-
genoten zijn er momenteel zo’n 2.500 
Oost-Europese chauffeurs in Nederlandse 
dienst. Niet zo’n groot aantal, op een 
totaal van circa 100.000 beroepschauf-
feurs in ons land, maar volgens Heilig zet 
dat op het eerste oog kleine aantal een 
grote druk op de transporttarieven. “Een 
opdrachtgever heeft natuurlijk gauw in 
de gaten dat er een Pool bij hem staat te 
laden. De praktijk is dat hij gauw zijn ta-
rieven omlaag schroeft, in de wetenschap 
dat de vervoerder met die Pool goedkoper 
uit is dan met een Nederlandse chauf-
feur. Als de vervoerder dan over het lage 
tarief klaagt, zegt de opdrachtgever: 
‘Graag of niet: anderen kunnen het wél 
voor die prijs’”, legt Heilig uit. Zo komen 
de tarieven steeds dieper in een neer-
waartse spiraal terecht.

“De getoonde actiebereidheid is heel 
bijzonder in de Nederlandse transport-
sector”  

Jan de Rijk Logistics, P&O Ferrymasters 
en Gilbert de Clercq. Op een zonnige 
maandagmiddag in juli rijden de vracht-
wagens af en aan bij wegrestaurant 
Routiers. Logisch; het etablissement ligt 
pal op de grensovergang aan snelweg 
A57/A77 Köln-Nijmegen en heeft een 
enorme parkeerplaats voor trucks. Som-
mige chauffeurs verlaten hun cabine niet 
en doen een dutje. Maar de meeste truc-
kers klimmen uit hun wagen en benen 
naar het restaurant voor een kop koffie 
of een hapje. Routiers heeft alles wat de 
internationale chauffeur zich onderweg 
kan wensen. Het is een degelijk en ruim 
bemeten restaurant, met uitgebreide 
menukaart en compleet met gezellige 
bar. Zelfs een ‘shop’ ontbreekt niet. In de 
schappen liggen bijvoorbeeld verschillen-
de modellen 27MC-‘bakkies’, nog steeds 
communicatiemiddel nummer één onder 
chauffeurs. Ook opvallend: een flink 

DVD-assortiment. Want ja: welke vracht-
wagen is tegenwoordig niet uitgerust met 
een DVD-speler?

Twee Nederlandse chauffeurs komen 
binnen en gaan aan een tafeltje zitten. 
Ja, ze hebben wel even tijd voor een 
praatje. Ton is met een Maersk-contai-
ner onderweg vanuit Duitsland naar 
Europoort; Hennie rijdt met een grote 
zandwagen op en neer in het Duits-Ne-
derlandse grensgebied. Beiden zijn van 
het type ‘blij dat ik rij’: de één vol lof 
over de trekkracht van zijn DAF, de ander 
allang blij dat hij nooit “dat verkeers-
infarct dat Randstad heet” in hoeft: 
“Laat mij maar lekker m’n ritjes maken 
hier in Limburg, Brabant en Duitsland.” 
Het is duidelijk: Ton en Hennie houden 
van hun vak. Maar ook zij weten wat er 
gaande is in hun branche. En ze schro-
men niet erover te praten. Bijvoorbeeld 
over Poolse chauffeurs: “Laatst heeft bij 
een bedrijf dat veevoeders vervoert een 
Pool de verkeerde deellading gelost bij 
een kippenboer. Kregen die kippen het 
verkeerde voer, omdat de chauffeur de 
instructies niet kon lezen. Weg klant.” 
Of over de nieuwe digitale tachograaf, 
die ‘Europa’ verplicht stelt op nieuwe 
trucks: “Dat ding registreert echt op de 
minuut je rijtijden en begint meteen te 
piepen als je die overschrijdt. Een paar 
weken geleden heb ik bijna een uur voor 
een weegbrug bij een fabriek gestaan. Bij 
de chauffeur die voor me stond was die 
digitale tachograaf gaan piepen op het 
moment dat hij de weegbrug opreed. Wat 
deed hij? Hij ging koffie drinken en liet 
de wagen drie kwartier op de weegbrug 
staan. In no time stond er een file van 
vijftien trucks die allemaal nog gewogen 
moesten worden. Zelfs de productie in 
de fabriek kwam even stil te liggen. En 
het rare is: die chauffeur had nog gelijk 
ook! Had hij de wagen van de weegbrug 
afgereden en opzij gezet, dan riskeert hij 
een boete van 1200 euro. Absurd!” En 
over de nieuwe CAO, waarover afgelopen 
voorjaar een akkoord bereikt werd: 
“Die zet toch echt geen zoden aan de 
dijk, man.” 

Op het forum ‘Dit vind ik van het CAO-re-
sultaat’ op de internetsite van FNV Bond-
genoten gaat het er soms hard aan toe. 

Een kleine greep uit de talloze bijdragen: 
‘Onze onderhandelaars halen weer een 
zeperd met zo’n werkgeversresultaat,’ 
‘Weer wordt ons een oor aangenaaid door 
die bazen,’ ‘Als ik bedenk hoe belangrijk 
wij chauffeurs zijn voor de economie en 
de maatschappij, is dit nog niet eens een 
pleister op de wond. Het is jammer dat 
een vakkenvuller meer verdient dan een 
chauffeur’. Maar ook: ‘Mooi resultaat! 4,7 
procent voor anderhalf jaar en andere 
dingen ook goed geregeld. Jan, bedankt!’

Die Jan is FNV’er Jan Heilig. “Ja, de reac
ties op de nieuwe CAO lopen enorm uit
een. Maar toch vind ik dat we een goed 
resultaat hebben behaald. 4,7 procent 
loonsverhoging in anderhalf jaar (tot 1 
juni 2008 3,2 procent, dan tot 1 oktober 
1,5 procent – red.), terwijl de werkgevers 
ons eerst wilden afschepen met 2,5 pro
cent. Daarnaast wordt onder het motto 
‘Gelijk werk, gelijk loon’ werk gemaakt 
van correcte betaling van Poolse chauf
feurs en dus ook van eerlijke concurren
tie in de transportsector. Bovendien zijn 
er afspraken gemaakt over de toekom
stige 48-urige werkweek, waartoe Europa 
verplicht en die in 2011 ingevoerd wordt. 

Trucker anno 2007: “Ondernemer met een dashboard”
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Europees te stroomlijnen. Pikant punt in 
de WWG is onder meer het schrappen van 
de ‘eis van dienstbetrekking’: chauffeurs 
hoeven niet meer bij het betreffende 
bedrijf in dienst te zijn om ervoor te 
rijden. In Duitsland en België hoeft dat 
namelijk ook niet. Nu al wijzen vakbon-
den en brancheorganisaties op het gevaar 
dat werkgevers zich in toenemende mate 
zullen onttrekken aan de CAO. Volgens 
Laurens Ivens, SP-fractiemedewerker Ver-
keer en Waterstaat, zet de WWG de deur 
open voor concurrentie op arbeidsvoor-
waarden. “Dit is een goed voorbeeld van 

: omdat 
er elders in de EU ergens op beknib-
beld wordt moeten we dat in Nederland 
ook maar gaan doen, zo schijnt men te 

Weinig aantrekkelijke perspectieven, 
verdwijnende romantiek van het vak, 
moordende concurrentie van buiten-
landse collega’s – is het dan vreemd dat 
de animo om voor het vak te kiezen 
langzaamaan verdwijnt? Vakbonden en 
brancheorganisaties spreken nu al van 
een tekort van circa 6.000 chauffeurs. 

Sandy ten Hoopen van de VERN: “Het is 
waar: het chauffeursleven is niet meer 
wat het was. Het ‘vlam in de pijp’-idee is 
verdwenen. De chauffeur is tegenwoordig 
een ondernemer met een dashboard. Qua 
kennis ligt de lat veel hoger dan voor-
heen.” Volgens Ten Hoopen spelen echter 
ook maatschappelijke achtergronden een 
rol. “Was vroeger de vader des huizes als 
chauffeur de hele week onderweg, dan 
zorgde moeder voor de kinderen. Maar 
nu werken de vrouwen ook. Dat bete-
kent in de regel dat de vader ook niet 
meer zo lang en ver van huis kan en wil 
zijn.” Ed de Klerk: “Als ze vroeger tegen 
mij zeiden dat ik over veertien dagen in 
Bagdad moest staan, dan stónd ik twee 
weken later in Bagdad. De jonge jongens 
die nu rijden, willen om half acht ’s 
morgens gaan rijden en ’s avonds om half 
zes thuis zijn. Natuurlijk, dat heeft alles 
met hun privésituatie te maken en ik 
veroordeel het zeker niet. Maar de animo 
om zo te werken als wij dat deden, die is 
er niet meer.” 
Ondanks alles is er volgens Sandy ten 
Hoopen wel degelijk nog hoop voor 
Nederland als transportnatie. “Om te 
beginnen zie je dat de toevloed van 
Oost-Europese chauffeurs op dit moment 
aan het afnemen is. Polen heeft inmid-
dels zelf een groot chauffeurstekort. 
Als gevolg van het chauffeurstekort in 
Nederland waren er eerder dit jaar grote 
problemen bij de bevoorrading van win-
kels. Het klinkt raar, maar het voordeel 
daarvan is dat de prijs voor transport 
omhoog gaat. Omdat de vraag stijgt. De 
vrachttarieven zijn namelijk altijd al te 
laag geweest. Transport is in Nederland 
altijd gezien als een sluitpost. Nu dringt 
langzaam het besef door: transportkos-
ten hóren bij het product. Dat is een 
heel belangrijk inzicht. Kwaliteit heeft 
nou eenmaal zijn prijs. Wat je ziet, is dat 
grote opdrachtgevers zich in tijden van 
hoogconjunctuur steeds meer beginnen 
af te vragen of ze extra wagens moeten 
aanschaffen. Want in plaats daarvan 
kunnen ze namelijk ook kleine, zelfstan-
dige rijders inschakelen. Dan hebben ze 
namelijk flexibiliteit én – heel belangrijk 
- kwaliteit. Vergeet niet dat in Nederland 
zestig procent van de vergunninghouders 
bestaat uit die kleine, zelfstandige rij-
ders (een groot bedrijf met veel wagens 

heeft net als een zelfstandige rijder 
maar één vergunning voor wegvervoer 
nodig – red.). Als de tendens naar meer 
kwaliteit, en dus ook veiligheid, doorzet 
dan zal een herstel in de hele logistiek 
optreden.” 

Werken op de fabriek was vroeger de 
nachtmerrie van truckers, nu solliciteren 
ze er

Terug bij wegrestaurant Routiers. Op de 
parkeerplaats stoppen nu vooral veel 
zware Actros-Mercedessen en M.A.N.’s met 
witte kentekenplaten: Duitsers. De mees-
ten haasten zich naar de kassa van Rou-
tiers waar ze een eurovignet kopen. Dat 
vignet is een soort tolheffing op snelwe-
gen, die in 1996 onder meer in Nederland 
werd ingevoerd. “Für einen Tag”, brom-
men de meesten. Dat wil zeggen: binnen 
een dag moet de lading in Nederland 
gelost zijn én moet de wagen weer de 
grens over. Geen punt als de bestemming 
in Limburg of Noord-Brabant ligt, maar 
moet je naar Alkmaar of Sneek dan wordt 
het ‘volle Pulle’, zoals Duitse truckers zeg-
gen als de tijd begint te dringen. 
Ton en Hennie bestellen nog een kopje 
koffie. Hennie draait een sjekkie. “Ik 
zie de laatste tijd zúlke rare dingen om 

ons heen gebeuren. Een collega van me 
kreeg laatst van de baas te horen dat hij 
een nieuwe Scania zou krijgen. Normaal 
gesproken springt de chauffeur dan een 
gat in de lucht. Hij niet. Hij vroeg aan de 
baas of er niet een nieuwe motor in z’n 
oude truck gezet kon worden. Waarom? 
Omdat in die nieuwe truck een digitale 
tachograaf zit. Dat wilde hij absoluut 
niet. Moet je nagaan.” Ton: “Ik ken in 
mijn bedrijf wel zes of zeven chauffeurs 
die serieus op zoek zijn naar werk in 
een fabriek. In een fabriék! Dat was toch 
altijd de nachtmerrie van de trucker in 
hart en nieren? Maar ja; er zijn jongens 
die een huis gekocht hebben op basis 
van hun overuren. Ik geef het je te doen 
straks met die 48-urige werkweek.”
Buiten op de A57/A77 denderen de 
combinaties voorbij. Moeijes Transporten, 
AVG Baustoffe, Reining. DAF’s, Iveco’s, 
M.A.N.’s, Scania’s. Een sector in beweging, 
een wereld die verandert. Ton: “Weet 
je wat me ook zo opvalt tegenwoordig? 
Chauffeurs groeten elkaar nauwelijks 
meer onderweg. Kwam je vroeger een 
bekende tegen, of een wagen van een 
bekend bedrijf, dan stak de chauffeur 
altijd even z’n hand op. Of hij gaf een 
seintje met de koplampen. Nu zie je dat 
bijna niet meer.” l
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als truckers daarmee ‘een beveiligde 
parkeerplaats of de thuishaven’ kunnen 
bereiken. 

En dan is er ook nog de satellietverbin-
ding, waarmee de thuisbasis de wagens 
24 uur per dag kan volgen. Vast een 
aanwinst als het gaat om het tegengaan 
van criminaliteit, maar vaak een bron 
van irritatie voor truckers. Chauffeur 
Leo (53) zit in het distributievervoer op 
de Benelux en Duitsland en kan erover 
meepraten: “Ik hou ervan om mijn pauze 
te nemen op een rustige plek en ga 
daarom weleens van de hoofdwegen af. 
Ergens rustig gaan staan, raampje open 
en even lekker de ogen dicht. Laatst 
kwam ik ’s avonds op de zaak terug en 
sprak de planner me aan: ‘Zeg Leo, wat 
moest jij daar op die plek? Die lag toch 
helemaal niet op jouw route?’ Ze had-
den dus op hun beeldschermpjes gezien 
dat ik precies op die plek een tijdje stil 
had gestaan. Amper een kilometer van 
de snelweg af. Dus ik zei: ‘Moet ik soms 
eerst aan jou vragen waar ik mijn pauze 
neem?’ Naderhand konden we er wel om 
lachen. Maar het blijft voor de chauffeur 

toch een vreemde gedachte, dat je zo 
ver van huis tot op de meter te volgen 
bent.”

“Hadden wij allemaal niet”, zegt oud-
trucker Ed de Klerk, refererend aan 
voornoemde technische snufjes. “Satel-
lietverbindingen, telefoon, weet ik wat 
voor displays in de cabine, het leidt alle-
maal af. Tegenwoordig heeft de chauffeur 
het onderhand drukker met z’n digitale 
spulletjes en z’n berichtjes dan met 
rijden. Vind je het dan gek dat er om de 
haverklap een vrachtwagen op z’n kant 
ligt! Veiligheid, zeggen ze dan. Het is al-
lemaal afleiding, als je het mij vraagt.” 

“De nieuwe vervoerswet is weer een 
goed voorbeeld van de Europese race to 
the bottom”

Alsof al die ontwikkelingen de chauf-
feur de duimschroeven nog niet genoeg 
aandraaien; dit najaar staat de nieuwe 
Wet Wegvervoer Goederen (WWG) op de 
agenda van de Tweede Kamer. Volgens 
het kabinet is die nodig om de Ne-
derlandse transportregelgeving beter 

Europees te stroomlijnen. Pikant punt in 
de WWG is onder meer het schrappen van 
de ‘eis van dienstbetrekking’: chauffeurs 
hoeven niet meer bij het betreffende 
bedrijf in dienst te zijn om ervoor te 
rijden. In Duitsland en België hoeft dat 
namelijk ook niet. Nu al wijzen vakbon-
den en brancheorganisaties op het gevaar 
dat werkgevers zich in toenemende mate 
zullen onttrekken aan de CAO. Volgens 
Laurens Ivens, SP-fractiemedewerker Ver-
keer en Waterstaat, zet de WWG de deur 
open voor concurrentie op arbeidsvoor-
waarden. “Dit is een goed voorbeeld van 
de Europese race to the bottom: omdat 
er elders in de EU ergens op beknib-
beld wordt moeten we dat in Nederland 
ook maar gaan doen, zo schijnt men te 
denken.”

Weinig aantrekkelijke perspectieven, 
verdwijnende romantiek van het vak, 
moordende concurrentie van buiten-
landse collega’s – is het dan vreemd dat 
de animo om voor het vak te kiezen 
langzaamaan verdwijnt? Vakbonden en 
brancheorganisaties spreken nu al van 
een tekort van circa 6.000 chauffeurs. 

Sandy ten Hoopen van de VERN: “Het is 
waar: het chauffeursleven is niet meer 
wat het was. Het ‘vlam in de pijp’-idee is 
verdwenen. De chauffeur is tegenwoordig 
een ondernemer met een dashboard. Qua 
kennis ligt de lat veel hoger dan voor
heen.” Volgens Ten Hoopen spelen echter 
ook maatschappelijke achtergronden een 
rol. “Was vroeger de vader des huizes als 
chauffeur de hele week onderweg, dan 
zorgde moeder voor de kinderen. Maar 
nu werken de vrouwen ook. Dat bete
kent in de regel dat de vader ook niet 
meer zo lang en ver van huis kan en wil 
zijn.” Ed de Klerk: “Als ze vroeger tegen 
mij zeiden dat ik over veertien dagen in 
Bagdad moest staan, dan stónd ik twee 
weken later in Bagdad. De jonge jongens 
die nu rijden, willen om half acht ’s 
morgens gaan rijden en ’s avonds om half 
zes thuis zijn. Natuurlijk, dat heeft alles 
met hun privésituatie te maken en ik 
veroordeel het zeker niet. Maar de animo 
om zo te werken als wij dat deden, die is 
er niet meer.” 
Ondanks alles is er volgens Sandy ten 
Hoopen wel degelijk nog hoop voor 
Nederland als transportnatie. “Om te 
beginnen zie je dat de toevloed van 
Oost-Europese chauffeurs op dit moment 
aan het afnemen is. Polen heeft inmid
dels zelf een groot chauffeurstekort. 
Als gevolg van het chauffeurstekort in 
Nederland waren er eerder dit jaar grote 
problemen bij de bevoorrading van win
kels. Het klinkt raar, maar het voordeel 
daarvan is dat de prijs voor transport 
omhoog gaat. Omdat de vraag stijgt. De 
vrachttarieven zijn namelijk altijd al te 
laag geweest. Transport is in Nederland 
altijd gezien als een sluitpost. Nu dringt 
langzaam het besef door: transportkos
ten hóren bij het product. Dat is een 
heel belangrijk inzicht. Kwaliteit heeft 
nou eenmaal zijn prijs. Wat je ziet, is dat 
grote opdrachtgevers zich in tijden van 
hoogconjunctuur steeds meer beginnen 
af te vragen of ze extra wagens moeten 
aanschaffen. Want in plaats daarvan 
kunnen ze namelijk ook kleine, zelfstan
dige rijders inschakelen. Dan hebben ze 
namelijk flexibiliteit én – heel belangrijk 
- kwaliteit. Vergeet niet dat in Nederland 
zestig procent van de vergunninghouders 
bestaat uit die kleine, zelfstandige rij
ders (een groot bedrijf met veel wagens 

Oost-Europese trucks: allang geen witte raaf meer
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Partijsecretaris Van Heijningen blikt terug en kijkt vooruit

CDA en PvdA op de hielen zitten. Zoiets 
kun je een droomscenario noemen.”

Prachtige cijfers. Maar maak eens een 

“Kijk, in grote lijnen staat de partij er 
uitstekend voor. Groot in het parlement en 
steeds groter in het land. We hebben nu 
140 afdelingen, die door de bank geno-
men redelijk tot goed presteren. Dat is 
een hele prestatie, ook al wordt dat door 
de buitenwereld niet altijd gezien. Lokaal 
waarmaken wat we landelijk voorstaan, is 
een behoorlijke klus. Ik heb grote bewon-
dering voor al onze activisten, raadsleden 
en lokale bestuurders. Maar ik baal ervan 
dat het hier en daar minder gaat, of soms 
zelfs helemaal verkeerd. Een paar raads-
leden en statenleden hebben er de brui 
aan gegeven omdat ze het niet eens zijn 
met onze politiek of met sommige van 
onze regels. Dat is triest. We kunnen het 
ons eigenlijk niet permitteren om actieve 
mensen te verliezen. Maar je kunt dat 
niet altijd voorkomen. Tegelijkertijd moet 

je wel na blijven denken over de vraag of 
we het beter hadden kunnen doen en hoe 
we het in de toekomst misschien beter 
kunnen doen. Zeker in een steeds grotere 
partij is het erg belangrijk dat de com-
municatie tussen de landelijke partij en de 
lokale afdelingen goed is. Ook moet er met 
zo veel nieuwkomers in de partij veel, heel 
veel uitgelegd en doorgegeven worden. Als 
dat niet of onvoldoende gebeurt, is dat 
een voedingsbodem voor conflicten. Maar 
je moet ook realistisch zijn: niet iedereen 
die bij ons komt, blijft ook. We zijn een 
bijzondere partij, met een heel eigen kijk 
op de wereld en ook eigen, daarbij pas-
sende afspraken. Wie zich daaraan niet wil 
houden, heeft een probleem.” 

Wat doe je daar dan aan?
“De grote instroom van nieuwe leden 
maakt de noodzaak van een goede intro-
ductie, van opleiding en scholing alleen 
maar groter. Waar staan wij voor als SP’ers, 
hoe komen we tot standpunten rond 
politieke thema’s, hoe zit onze organisa-
tie in elkaar, hoe discussiëren we en hoe 
komen we tot democratisch verantwoorde 
besluiten? Het zijn allemaal zaken die 
niet vanzelf spreken en die dus besproken 
moeten worden. Als dat ergens misgaat, 
dan wordt de kans op problemen een stuk 
groter.”

Deze zomer had je over 
problemen niet te klagen…
“Zeg dat wel. Het leek even of er in enkele 
weken tijd van alles en nog wat op ons af 
kwam. Gedoe met de twaalfde zetel in de 
Eerste Kamer, ruzie met de hoofdredac-
teur van de Tribune, enkele opstappende 
kaderleden en nog wat andere trammelant. 
Dat is geen ideaal zomerscenario, kan 
ik je zeggen. In vakantietijd hebben de 
media dan alle aandacht, heb ik gemerkt. 
Komkommertijd was dit jaar tomatentijd, 
hoorde ik Jan Marijnissen zeggen. Maar 
daar moet een grote partij óók tegen kun-
nen.” 

Maar het grootste probleem was toch de 
kwestie rondom Düzgün Yildirim, die 
tegen de wens van het partijbestuur op 
de twaalfde Eerste Kamerzetel zit?
“Niet alleen tegen de wens van het par-
tijbestuur; ook de partijraad vindt dat. 
Yildirim zelf denkt er anders over. Hij 

vindt dat hij recht heeft op zijn zetel op 
het Binnenhof en lijkt er alles voor over te 
hebben om die plek vast te houden. Feit 
is dat hij volgens de Kieswet gekozen is in 
de Eerste Kamer. Met vijf voorkeurstem-
men kan dat bij dit soort verkiezingen. 
Beetje raar, maar waar. We hadden er geen 
rekening mee gehouden. Iedereen leek 
het helemaal eens met de beslissing van 
de partijraad, ons hoogste democratische 
orgaan. Het is de partijraad – niet het 
bestuur – die twaalf mensen aangewe-
zen had die voor ons in de Eerste Kamer 
zouden komen. Niemand had zich daar 
tegen verzet. Ja, en toen gebeurde het 
tóch! De partijraad heeft Yildirim vervol-
gens opgeroepen om zijn zetel in de Eerste 
Kamer vrij te maken voor de kandidaat 
die we samen gekozen hadden. Net als alle 
volksvertegenwoordigers heeft ook Düzgün 
Yildirim zich vooraf akkoord verklaard 
zo’n officiële oproep van onze Partijraad te 
respecteren. Dat doet hij niet. Zelf zegt hij 
dat het niet verboden was om – zoals hij 
deed – op jezelf te stemmen als Statenlid. 
Hij heeft zijn kans gegrepen. Maar dan 
zeg ik: had dan vantevoren gemeld dat 
je zoiets van plan was. En ook: als je een 
probleem veroorzaakt, mag er misschien 
ook op jouw medewerking gerekend 
worden om dat probleem te helpen oplos-
sen? Maar van enige bereidheid in die 
richting heb ik niets gemerkt. Nee, het 
partijbestuur zat fout, de partijraad zat 
fout, iedereen zat fout, behalve Düzgün. 
Dat is al te gemakkelijk. Ik gun iedereen 
zijn persoonlijke ambitie, maar we moeten 
toch vooral bezig zijn met wat we samen 
willen bereiken. We zitten bij de SP om 
het beleid socialer te maken, niet voor 
onszelf.”

Ander conflict: de ruzie met de hoofd-
redacteur van de Tribune. Vertel eens.
“Ja, het is gewoon hartstikke jammer. 
Elma Verhey is een heel goede journalist. 
Ze heeft de afgelopen anderhalf jaar goed 
werk gedaan voor ons ledenblad, dat 
ziet er nu een stuk beter uit. Maar dat 
geeft haar niet het recht om de Tribune 
eenzijdig te gebruiken in het conflict van 
Yildirim met zowat de hele partij. Toch 
deed ze dat. We hadden afgesproken dat er 
een uitgebreid verslag over de kwestie van 
de twaalfde Eerste Kamerzetel in De Tri-
bune zou komen, met alle voors en tegens. 

Maar er bleek een volstrekt eenzijdig en 
ongenuanceerd verhaal geschreven te zijn. 
Je hoeft mij niet te geloven, neem bijvoor-
beeld Gerrit Voerman, de directeur van het 
Documentatiecentrum voor Nederlandse 
Politieke Partijen. Die zei in de Volkskrant 
dat het gewoon een slecht artikel was, dat 
geen enkele partij geplaatst zou hebben. 
Elma wist dat natuurlijk ook wel. Ze heeft 
willens en wetens de zaak op de spits ge-
dreven en ons voor het blok gezet. Ik had 
geen andere keuze dan haar daarop terug 
te fluiten. Maar ik blijf het jammer vinden 
dat er zo een einde aan haar werk voor 
ons komt. Haar contract loopt binnenkort 
af en we zullen zonder haar verder gaan. 
Het is niet anders.”

En dan hebben we nog raadsleden en 
Statenleden die opstappen?
“Opnieuw: heel vervelend, ook al gaat het 
om enkelingen. Onze volksvertegenwoor-
digers zijn onze visitekaartjes. Als iemand 
er de brui aan geeft is dat gewoon slecht 
voor onze partij. Maar als we als partij 
moeten kiezen tussen ons houden aan af-
spraken of voorkomen dat iemand opstapt, 
dan ben ik toch erg voor het eerste. We 
draaien al zo lang zo goed omdat we een 
partij zijn waar nog steeds geldt: afspraak 
is afspraak, en niemand is meer dan een 
ander.”

Maar begrijp je de vertrekkers?
“Ach, natuurlijk begrijp ik dat sommige 
volksvertegenwoordigers het werk in de 
gemeenteraad of in de Staten moeilijk of 
te veelomvattend vinden. Laten we eerlijk 
zijn: het ís ook zwaar! En ik snap dat er 
zich soms conflicten voordoen met ande-
ren, waardoor de animo om door te gaan 
verdwijnt. Maar opstappen is niet altijd de 
enige oplossing. Voor mensen en afde-
lingen die het ergens niet mee eens zijn, 
hebben we in de SP allerlei mogelijkheden 
om in bezwaar te gaan. Alleen betekent 
dat niet dat je ook altijd je zin krijgt. Als 
tijdens de partijraad bijvoorbeeld de meer-
derheid het niet met een voorstel eens is, 
dan moet je je verlies kunnen nemen.”

Vaak hoor je gemopper bij de 
vertrekkers dat ze hun raadsgeld 
moesten afstaan.
“Natuurlijk; het afdragen aan de SP van 
een aanzienlijk deel van de vergoeding 

“We groeien hard, soms met 
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Partijsecretaris Van Heijningen blikt terug en kijkt vooruit

Hij spreekt van “een droomscenario”, als je hem vraagt naar de 

ontwikkeling van de SP. Maar de electorale successen, de enorme 

ledengroei en de positie van Nederlands grootste oppositiepartij 

brengen volgens algemeen secretaris Hans van Heijningen (54) 

niet alleen veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar onver-

mijdelijk ook moeilijkheden. “Groeien gaat nu eenmaal met hor-

ten en stoten. Dat zo veel als het kan in goede banen leiden, vind 

ik heel uitdagend”, zegt SP-partijsecretaris Hans van Heijningen 

na een drukke zomer. 

TEkST rob Janssen en Daniël De Jongh FoTo’S suzanne van De KerK

“Af en toe moet ik me toch nog even in de 
arm knijpen. Serieus. De SP als grootste 
oppositiepartij… wie had zoiets kunnen 
denken, een jaar geleden? Zeker, we had-
den bij de gemeenteraadsverkiezingen ons 
aantal raadsleden verdubbeld. En we waren 
al goed bezig met de voorbereiding van de 
Tweede Kamerverkiezingen. We voélden 
ook dat het kon, doorgroeien naar de 

politieke kopgroep van dit land. Daarom 
kozen we ook voor de slogan: NU SP! Maar 
toch, uitkomen op 25 zetels en de VVD 
voorbij gaan, was meer dan ik – en vrijwel 
iedereen – verwacht had. Bij de Provinci-
ale Statenverkiezingen in maart was het 
opnieuw bingo. En almaar meldden zich 
nieuwe leden aan, zodat we door de grens 
van de 50.000 gingen en ook op dat vlak 

CDA en PvdA op de hielen zitten. Zoiets 
kun je een droomscenario noemen.”

Prachtige cijfers. Maar maak eens een 
interne balans op.
“Kijk, in grote lijnen staat de partij er 
uitstekend voor. Groot in het parlement en 
steeds groter in het land. We hebben nu 
140 afdelingen, die door de bank geno-
men redelijk tot goed presteren. Dat is 
een hele prestatie, ook al wordt dat door 
de buitenwereld niet altijd gezien. Lokaal 
waarmaken wat we landelijk voorstaan, is 
een behoorlijke klus. Ik heb grote bewon-
dering voor al onze activisten, raadsleden 
en lokale bestuurders. Maar ik baal ervan 
dat het hier en daar minder gaat, of soms 
zelfs helemaal verkeerd. Een paar raads-
leden en statenleden hebben er de brui 
aan gegeven omdat ze het niet eens zijn 
met onze politiek of met sommige van 
onze regels. Dat is triest. We kunnen het 
ons eigenlijk niet permitteren om actieve 
mensen te verliezen. Maar je kunt dat 
niet altijd voorkomen. Tegelijkertijd moet 

je wel na blijven denken over de vraag of 
we het beter hadden kunnen doen en hoe 
we het in de toekomst misschien beter 
kunnen doen. Zeker in een steeds grotere 
partij is het erg belangrijk dat de com
municatie tussen de landelijke partij en de 
lokale afdelingen goed is. Ook moet er met 
zo veel nieuwkomers in de partij veel, heel 
veel uitgelegd en doorgegeven worden. Als 
dat niet of onvoldoende gebeurt, is dat 
een voedingsbodem voor conflicten. Maar 
je moet ook realistisch zijn: niet iedereen 
die bij ons komt, blijft ook. We zijn een 
bijzondere partij, met een heel eigen kijk 
op de wereld en ook eigen, daarbij pas
sende afspraken. Wie zich daaraan niet wil 
houden, heeft een probleem.” 

Wat doe je daar dan aan?
“De grote instroom van nieuwe leden 
maakt de noodzaak van een goede intro
ductie, van opleiding en scholing alleen 
maar groter. Waar staan wij voor als SP’ers, 
hoe komen we tot standpunten rond 
politieke thema’s, hoe zit onze organisa
tie in elkaar, hoe discussiëren we en hoe 
komen we tot democratisch verantwoorde 
besluiten? Het zijn allemaal zaken die 
niet vanzelf spreken en die dus besproken 
moeten worden. Als dat ergens misgaat, 
dan wordt de kans op problemen een stuk 
groter.”

Deze zomer had je over 
problemen niet te klagen…
“Zeg dat wel. Het leek even of er in enkele 
weken tijd van alles en nog wat op ons af 
kwam. Gedoe met de twaalfde zetel in de 
Eerste Kamer, ruzie met de hoofdredac
teur van de Tribune, enkele opstappende 
kaderleden en nog wat andere trammelant. 
Dat is geen ideaal zomerscenario, kan 
ik je zeggen. In vakantietijd hebben de 
media dan alle aandacht, heb ik gemerkt. 
Komkommertijd was dit jaar tomatentijd, 
hoorde ik Jan Marijnissen zeggen. Maar 
daar moet een grote partij óók tegen kun
nen.” 

Maar het grootste probleem was toch de 
kwestie rondom Düzgün Yildirim, die 
tegen de wens van het partijbestuur op 
de twaalfde Eerste Kamerzetel zit?
“Niet alleen tegen de wens van het par
tijbestuur; ook de partijraad vindt dat. 
Yildirim zelf denkt er anders over. Hij 

“We groeien hard, soms met 
horten en stoten”
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en de daaruit voortvloeiende uitdagin-
gen voor de komende tijd. Deze maand 
worden die stukken in alle afdelingen 
besproken, op de regioconferenties van 
oktober gaan we daarmee verder en op 
het congres eind november nemen we dan 
besluiten. Een heel proces dus, en ook dat 
is redelijk uniek. Daarnaast kiezen we een 
nieuw partijbestuur. In de regio’s kiezen 
we de 21 regiovertegenwoordigers, op 
het congres 15 algemeen bestuursleden, 
waaronder de voorzitter en de algemeen 

Komt Hans van Heijningen terug als 

“Als het aan mij ligt wel. Maar het con-
gres beslist – en dat is maar goed ook. De 
afgelopen twee jaar heb ik mijn best ge-
daan om vooral aan de afdelingen de on-
dersteuning te bieden waar om gevraagd 
werd. Tegelijkertijd heb ik veel geleerd en 
veel nieuwe inzichten opgedaan, wat het 
aantrekkelijk maakt om nog een paar jaar 

De SP was en blijft voor mij een groot en 
spannend avontuur. We geven hoop aan 
veel mensen dat het beter kan in dit land. 
Daar draag ik de komende twee jaar graag 

Derrick. Tatort en Der Alte. Siska, Der 
Fahnder en Soko. Duitse politieseries zijn 
wijd en zijd bekend. Het kan zo gek niet 
zijn of speurders als Schimanski, Derrick 
en Kress lossen het op. Maar zouden zij 
ooit op een affaire zijn gezet zoals die in 
Leipzig, dan hadden ze spontaan wapen 
en politiepenning ingeleverd: gekkenwerk.
Dat een invloedrijk lokaal politicus van 
de ene dag op de andere de bestemming 
‘groen’ van een perceel wil veranderen in 
‘bouw’, mag al opmerkelijk heten. Maar 
wat te denken van Tsjechische prostituees 
in het stadhuis, een vermiste rechercheur 
die opgeknoopt in het bos wordt terugge-
vonden, of de geheime dienst die jaren-
lang hoge politiefunctionarissen, juristen 
en politici schaduwt? Dan hebben we het 
nog niet over de officier van justitie die 
stiekem werd gefilmd tijdens seksuele es-
capades met minderjarigen en vervolgens 
afgeperst. Of de advocaat die ‘bemiddelde’ 
tussen prostituees en juristen van aanzien 
en andere hoge omes. Vergeleken bij zulke 
zaken is de lawine van pornovideo’s die 
een monteur over zich heen kreeg, toen 
hij tijdens een opknapbeurt van het raad-
huis de kluis van een jurist opende, nog 
onschuldig.

Het dossier van het Landesamt für 
Verfassungsschutz (LfV: binnenlandse 
veiligheidsdienst op deelstaatniveau) telt 
een slordige 15.000 pagina’s. De onafhan-
kelijke nieuwsdienst Interpool.tv kreeg 

TEksT rob Janssen FoTo rue des archives / hh

Griezelige krimi
In de Duitse deelstaat sachsen houdt een griezelige affaire 

de gemoederen bezig. Volgens dossiers van de veiligheids-

dienst was het stadhuis van Leipzig de spil van een netwerk 

van corruptie, (kinder)porno, ambtsmisbruik en zelfs moord. 

Politici, rechters, seksbazen, hoge politiefunctionarissen, 

ondernemers en maffiosi gooiden naar verluidt alle remmen 

los in Leipzig.

de samenvattende notitie in handen en 
plaatste die op haar website. Dus lagen 
de adembenemende en deels misselijkma-
kende observaties op straat.
De vraag is nu of de door agenten en 
informanten bijeengebrachte informatie-
berg toereikend is voor een rechtszaak. 
Is ermee gerommeld? Het had niet veel 
gescheeld of de hele Sachsen-affaire was 
in de doofpot geraakt. Het dossier zou 
uit ‘juridische overwegingen’ vernietigd 
worden. Maar weekblad Der Spiegel kreeg 
er lucht van en bracht aan het licht dat 
geheim agenten jarenlang bezig zijn ge-
weest met het naspeuren van ‘gevaarlijke 
contacten tussen maffia, politie, justitie 
en politiek’. Trefwoorden: corruptie, foute 
handel in onroerend goed en kindermis-
bruik. Daarbij werden ook de namen van 
twee landelijke politici genoemd, die 
eveneens van de diensten van de Leipziger 
raadhuishoeren genoten zouden hebben. 
Er staat dus heel wat op het spel.

Ineens maakte de papier-
versnipperaar overuren

Het viel André Hahn, fractievoorzitter van 
Die Linke in Sachsen, recentelijk al op dat 
de papierversnipperaar bij de LfV ineens 
overuren maakte en dat er heel wat dos-
sierstukken waren verdwenen. Bovendien 
trekt de deelstaatregering van CDU en SPD 
plotseling de observaties van haar eigen 
instanties in twijfel. Nog iets opmerkelijks: 
waarom zou diezelfde regering eind vorige 
maand de toezending van het volledige 

LfV-dossier aan de parlementaire onder-
zoekscommissie hebben geblokkeerd? ‘Bij 
het leggen van rookgordijnen werken rege-
ring en Openbaar Ministerie hand in hand’, 
schreef Linke-perschef Marcel Braumann 
in een opinieartikel.

Intussen breidde het schandaal zich uit. 
Terwijl in Sachsen de ene na de andere 
onthulling volgde, vond op 15 augustus 
een zesvoudige moord plaats aan de an-
dere kant van Duitsland, in Duisburg. Het 
zou gaan om een afrekening tussen twee 
maffia-clans. Al snel leidden de sporen 
naar Leipzig. Daar zouden volgens de 
Berliner Zeitung geheim agenten meerdere 
maffiosi van een van die clans al langer in 
de peiling hebben gehad. Volgens André 
Hahn valt niet uit te sluiten dat het 
inmiddels beruchte LfV-dossier heel wat 
informatie bevat over maffia-activiteiten 
in Sachsen, vooral in Leipzig. Hahn: “Het 
is niet uitgesloten dat uitgerekend dat 
LfV-dossier een bijdrage kan leveren aan 
de oplossing van een zwaar misdrijf. We 
mogen niet toelaten dat justitieel onder-
zoek gehinderd wordt vanwege politieke 
belangen van de CDU.” De bevolking wacht 
in spanning op de volgende uitglijder in 
het ‘Sachsen-moeras’. l

Een dossier van 15.000 pagina’s: Derrick  
en Harry zouden het opgeven

TR0907_Rkopie.indd   25 07-09-2007   16:20:15

24 Tribune september 2007

die je als raads- of Statenlid krijgt, valt 
sommigen zwaar. Maar we hebben er nu 
eenmaal voor gekozen om ook op dit 
punt te gaan voor samen delen. Dankzij 
de afdrachtregeling voorkomen we scheve 
gezichten tussen volksvertegenwoordi-
gers en andere activisten in onze partij. 
Dankzij die regeling kunnen we als partij 
ook dingen bieden aan onze leden waar 
andere partijen niet aan toe komen. 
Sterke campagnes, goede opleidingen, zo-
mercursussen, mooi informatiemateriaal, 
ondersteuning voor al het lokale werk. 
Het geld daarvoor moet ergens vandaan 
komen – en sponsors willen we niet. Daar-
voor moet je bij CDA en VVD zijn. Maar 
wat weleens vergeten wordt, is dat ook 
GroenLinks en PvdA afdrachtregelingen 
hebben. Niet zo robuust als wij, maar in 
principe hetzelfde. Niets vreemds aan.”

Maar de krant schrijft er schande van.
“De kranten mogen alles schrijven, nie-
mand hoeft ons leuk en goed te vinden. 
Maar ook kranten hebben wél de verant-
woordelijkheid om feiten en meningen 
van elkaar te scheiden. Waar ik me aan 
heb geërgerd deze zomer, is de gemak-
zucht waarmee sommige media berichten 
van elkaar overnemen. Zo schreef de 
Volkskrant plompverloren, zonder enig 
bewijs dat ‘veel SP’ers wachtgeld kregen 
in strijd met de partijlijn’. Andere media 
papegaaiden dat onmiddellijk na. En dan 
blijkt het tegendeel waar te zijn: SP-po-
litici maken juist verreweg het minst en 
het kortst gebruik van wachtgeld! Momen-
teel zijn het er twee, dat is iets anders 
dan veel. Wie geheel volgens de regels wél 
wachtgeld krijgt, geeft daar ook nog eens 
een aanzienlijk deel van af aan de SP, om 
nuttige dingen mee te doen. Maar denk 
je dat de Volkskrant dan een rectificatie 
plaatst? Vergeet het maar! En dus doet 
de rest dat ook niet, ook al staat vast dat 
het kletspraat was. Vind je het dan gek 
dat sommige SP’ers zeggen dat de krant 
de leugens in het land brengt?”

Je speelt het hard, zeggen 
sommige media.
“Tja, ligt eraan wat je hard noemt. Kijk, 
ik hecht veel belang aan een goed beeld 
van onze partij in de media. Maar dat 
betekent niet dat ik me als een windvaan 
moet gedragen. Als partijsecretaris heb ik 

ACHTERGROND

er gewoon voor te zorgen dat besluiten 
die onze partijraad neemt, uitgevoerd 
worden. Ook heb ik ervoor te zorgen dat 
onze eigen media, de Tribune en onze 
website, gebruikt worden om onze leden 
goed en duidelijk te informeren over wat 
er in onze partij gebeurt. Ik heb ervoor 
te zorgen dat we ons allemaal houden 
aan de afspraken die we maken. Gelijke 
monniken, gelijke kappen. Dat kan voor 
de een soms wat hard zijn, maar tegelijk 
is het heel normaal. Democratie zonder 
daadkracht werkt niet.” 

Jan Marijnissen noemt de SP de meest 
democratische partij, maar je leest in 
de krant wel andere dingen.
“Formeel is er geen partij die democrati-
scher in elkaar steekt dan de onze. Dat 
klinkt misschien een beetje arrogant, 
maar formeel is dat écht zo. De vraag is 
natuurlijk hoe dat in de praktijk uitpakt. 
Vooropgesteld: alles kan altijd beter. 
Veel leden doen nog niet mee als het om 
discussies en besluiten nemen gaat. Dat 
laten ze aan andere leden over. Maar in 
geen enkele andere partij doen zo veel 
leden mee als in de SP. Er is geen par-
tij die het aandurft om zo volledig de 
beslissingsmacht in handen van de basis 
van de partij te leggen, de afdelingen. 
Maar eigenlijk vergelijk ik ons liever niet 
met andere partijen. Ik kijk liever hoe 
wij de invloed van onze leden kunnen 
versterken, hoe we onze leden beter bij 
de besluitvorming kunnen betrekken en 
ook naar buiten toe kunnen laten zien 
dat bij de SP echt elke stem telt. Daar 
zullen we in de komende tijd ook zeker 
over praten, nu we ons congres aan het 
voorbereiden zijn. Ook daar krijgen onze 
leden alle kans om mee te praten, op 
afdelingsvergaderingen, regioconferenties 
en, als congresafgevaardigde, op landelijk 
niveau.”

Op 24 november vindt dat congres 
plaats in de oude Van Nellefabriek in 
Rotterdam. Hoe staat het met de voor-
bereiding?
“De congrescommissie heeft de afgelopen 
zomer twee congresstukken geschreven. 
Een terugblik op het functioneren van 
onze partij in de afgelopen vier jaar en de 
lessen die we daaruit kunnen trekken; en 
het stuk over de huidige politieke situatie 

en de daaruit voortvloeiende uitdagin-
gen voor de komende tijd. Deze maand 
worden die stukken in alle afdelingen 
besproken, op de regioconferenties van 
oktober gaan we daarmee verder en op 
het congres eind november nemen we dan 
besluiten. Een heel proces dus, en ook dat 
is redelijk uniek. Daarnaast kiezen we een 
nieuw partijbestuur. In de regio’s kiezen 
we de 21 regiovertegenwoordigers, op 
het congres 15 algemeen bestuursleden, 
waaronder de voorzitter en de algemeen 
secretaris.” 

Komt Hans van Heijningen terug als 
algemeen secretaris?
“Als het aan mij ligt wel. Maar het con-
gres beslist – en dat is maar goed ook. De 
afgelopen twee jaar heb ik mijn best ge-
daan om vooral aan de afdelingen de on-
dersteuning te bieden waar om gevraagd 
werd. Tegelijkertijd heb ik veel geleerd en 
veel nieuwe inzichten opgedaan, wat het 
aantrekkelijk maakt om nog een paar jaar 
verder te werken op deze plek. 
De SP was en blijft voor mij een groot en 
spannend avontuur. We geven hoop aan 
veel mensen dat het beter kan in dit land. 
Daar draag ik de komende twee jaar graag 
mijn steentje aan bij.” l

Derrick. Tatort en Der Alte. Siska, Der 
Fahnder en Soko. Duitse politieseries zijn 
wijd en zijd bekend. Het kan zo gek niet 
zijn of speurders als Schimanski, Derrick 
en Kress lossen het op. Maar zouden zij 
ooit op een affaire zijn gezet zoals die in 
Leipzig, dan hadden ze spontaan wapen 
en politiepenning ingeleverd: gekkenwerk.
Dat een invloedrijk lokaal politicus van 
de ene dag op de andere de bestemming 
‘groen’ van een perceel wil veranderen in 
‘bouw’, mag al opmerkelijk heten. Maar 
wat te denken van Tsjechische prostituees 
in het stadhuis, een vermiste rechercheur 
die opgeknoopt in het bos wordt terugge
vonden, of de geheime dienst die jaren
lang hoge politiefunctionarissen, juristen 
en politici schaduwt? Dan hebben we het 
nog niet over de officier van justitie die 
stiekem werd gefilmd tijdens seksuele es
capades met minderjarigen en vervolgens 
afgeperst. Of de advocaat die ‘bemiddelde’ 
tussen prostituees en juristen van aanzien 
en andere hoge omes. Vergeleken bij zulke 
zaken is de lawine van pornovideo’s die 
een monteur over zich heen kreeg, toen 
hij tijdens een opknapbeurt van het raad
huis de kluis van een jurist opende, nog 
onschuldig.

Het dossier van het 
Verfassungsschutz
veiligheidsdienst op deelstaatniveau) telt 
een slordige 15.000 pagina’s. De onafhan
kelijke nieuwsdienst Interpool.tv kreeg 
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Griezelige
In de Duitse deelstaat 

de gemoederen bezig. Volgens dossiers van de veiligheids

dienst was het stadhuis van Leipzig de spil van een netwerk 

van corruptie, (kinder)porno, ambtsmisbruik en zelfs moord. 

Politici, rechters, seksbazen, hoge politiefunctionarissen, 

ondernemers en maffiosi gooiden naar verluidt alle remmen 

los in Leipzig.
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GESPOT

LEzEn BELEvEn

ROEREn in dE STROnT
Als president bush in 2003 verklaart dat in 
irak de overwinning is behaald, is de Ame-
rikaanse soldaat Joshua Key gelegerd in 
irak. “ik wou dat het waar was”, denkt hij, 
terwijl de kogels om zijn oren vliegen. Als 
ranglaagste bestaat zijn hoofdtaak uit het 
al roerend verbranden van de stront van 
zijn legereenheid. Daarnaast verricht hij 
huiszoekingen, waarbij nooit een terrorist 
wordt aangetroffen. De twijfel slaat toe: 
wat als zijn eigen vrouw en kinderen van 
hun bed gelicht zouden worden door bui-
tenlandse militairen? na een verlofperiode 
keert Key niet terug naar irak. Hij vlucht 
met zijn gezin naar Canada, waar journalist 
Lawrence Hill zijn levensverhaal optekent. 
Waargebeurd en onthutsend.

ik ben een deserteur – Joshua Key 
Arbeiderspers

BARcELOnA 1900
barcelona, wie wandelt er niet graag? 
De verrassende gebouwen van Gaudí, de 
kleurrijke mensen en de zeelucht op de 
ramblas, de musea met werken van Pi-
casso… Goed nieuws voor de liefhebbers: 
de komende maanden hoeven we voor een 
wandeling door barcelona geen vakantie-
dagen op te nemen. De expositie ‘barce-
lona 1900, de creatie van een moderne 
stad’ toont de stad in de periode 1880-
1909. niet toevallig de bloeitijd van het 
Catalaans modernisme, dat zo’n belangrijk 
stempel op de stad heeft gedrukt dat het 
voor velen synoniem is aan ‘het barcelona-
gevoel’.

Barcelona 1900
21 september t/m 20 januari
van Gogh Museum, Amsterdam.

viERdE SyMfOniE vAn BRucKnER
De vierde symfonie van Anton bruckner 
(1824-1896) wordt ook wel ‘de romanti-
sche’ genoemd. Volgens de overlevering 
zou het werk een ode zijn aan de natuur en 
aan het bos in het bijzonder. en dus horen 
we veel warme klanken van cello en hoorn. 
een heus jachtmotief onderstreept het 
‘landelijke’ karakter van bruckner’s Vierde. 
De opnames stammen van een concert dat 
meesterdirigent Sir Simon rattle vorig jaar 
met de berliner Philharmoniker gaf. Dat 
de cd nu is uitgebracht, is een feest voor 
de klassieke muziekliefhebber. Want als 
zo’n dirigent en zo’n toporkest zich samen 
over bruckner’s Vierde buigen, mag je qua 
klank en muzikale zeggingskracht wel wat 
verwachten. Die verwachtingen worden met 
verve waargemaakt.

Sir Simon Rattle, Bruckner Symphony 
no. 4 EMi classics

HOREn

Met zijn speelfilm ‘rescue Dawn’ stort regisseur Werner Herzog zich op het opmerkelijke overlevings-
verhaal van de Amerikaans-Duitse piloot Dieter Dengler. in 1965, tijdens het begin van de Vietnam-
oorlog, stuurden de VS piloten op een top secret missie naar Laos om daar de aanvoerroute voor 
wapens en goederen van de Vietcong te bombarderen. Dengler stortte echter neer in Laos, waar hij 
als krijgsgevangene in handen viel van de Pathet Lao, een communistische verzetsbeweging. Hij 
heeft maar een doel voor ogen: samen met zijn lotgenoten ontsnappen en overleven. uiteindelijk 
bleek Dengler de enige Amerikaanse krijgsgevangene die daar tijdens de Vietnam-oorlog in slaagde. 
‘rescue Dawn’ is allerminst een Amerikaanse propaganda- of actiefilm. Herzog is  een regisseur die 
originele beelden zoekt die het ware leven verbeelden. Daarbij heeft hij een uitgesproken interesse 
om films te maken over mensen die onder bizarre omstandigheden tot het uiterste gaan om hun 
dromen te realiseren. Wie zijn speelfilm ‘Fitzcarraldo’ (1982) heeft gezien, waarin een man (ge-
speeld door Klaus Kinski) een grote stoomboot door de lokale indianen over een berg laat trekken 
omdat hij in de jungle van Peru een opera wil bouwen, zal het altijd bij blijven. Wat ‘rescue Dawn’ 
een extra dimensie verleent, is het onontkoombare realisme. De acteurs, en dan met name Christian 
bale die Dengler speelt, leveren opmerkelijke acteerprestaties. Je ziét ze als krijgsgevangenen ern-
stig vermageren. Ze eten daadwerkelijk maden en plukken tijdens hun vlucht door de jungle echte 
bloedzuigers van hun lijf. Dat fysieke maakt de film zo indringend. Typisch Herzog, die een afkeer 
heeft van special effects. Hij wil de mensen weer in hun eigen ogen laten geloven.

KiJKEn

REScuE dAwn - dinEKE dE zwAAn

Rescue dawn is op 23 
augustus in de nederlandse
bioscopen uitgebracht

Zelfportret (1900)

Pablo Picasso 

(1881-1973)

Afbeelding: The Metropolitan Museum of Art, new York. 
Schenking raymon  de Paul ter nagedachtenis aan haar 
broer, C. Michael Paul, 1982.
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Het stuk verharde weg tussen de stranden van het Zeeuwse Noordzeestrand lijkt op een 
file die al te lang tot stilstand is gekomen.  Dagjesmensen zonnen op stoeltjes en uitge-
klapte stretchers naast of voor de auto, soms een parasol erbij. Even verder een lange 
rij met caravans die als een straatje eengezinswoningen dicht op elkaar zijn gestouwd. 
Beneden bij de stranden laten de speedboten zich bewonderen. Zwaarlijvigheid en 
tatoeages zijn er troef. Tegen zessen begint de echte file weer. Kilometers lang. Alleen 
de vaste vakantiegangers blijven, verspreid over campings in de buurt. Onder hen veel 
Duitsers. Wie das hier gefällt? “Ja, Wunderbar! So herrlich ruhig”.

Een dagje zee Foto’s en tekst Roel Visser
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Maakt het feit dat je uit Iran komt je extra betrokken bij 

 (44) is in Amsterdam Oost/Watergraafsmeer de grote aanjager van de handtekeningenactie 
rak’. Zijn tomeloze inzet staat los van zijn geboorteland, het eveneens door oorlog bedreig-

CRYPTOGRAM SP/TRIBUNE – SP ZOMERPUZZEL – 
OPLOSSINGEN en SCHEMA
Juli/Augustus 2007 - Henry en Lucas, FLW juli/aug 2007

[1] (Willem Frederik) Hermans; (Jan) Wolkers; (Gerard) reve [2] bokito; (Abraham) Moszkowicz; (Jan Peter) balkenende [3] (Arthur) Seyss-inquart; (Lodewijk) 
napoleon (bonaparte) [4]; Papavers; De Aanslag; Spetters [5] (rembrandt van) rijn; (Johannes) Vermeer [6] Zesennegentig; Muizenval; Mattenklopper [7] (Ger-
rit) rietveld; Delfts blauw; Middelburg [8] Willem (van Oranje); Apartheid; Srebrenica [9] Aletta (Jacobs); (Marga) Klompé; (Femke) Halsema [10] (Abel) Tasman; 
(Olivier van) noort; (Willem) barentsz [11] naaktwokken; Dit was het nieuws; Lodewijk (Maria de boer)

VOLLEDIGE OPLOSSING PER CATEGORIE
Categorie 1.
a. [2] (Willem Frederik) Hermans (nooit meer 

slapen) – e
b. [5] (Jan) Wolkers (Kort Amerikaans) – e
c. [4] (Gerard) reve (nader tot u) – e
Categorie 2.
a. [3] bokito – K
b. [5] (Abraham) Moszkowicz – K
c. [4] (Jan Peter) balkenende – K
Categorie 3.
a. [11] (Arthur) Seyss-inquart – A
b. [2] (Lodewijk) napoleon (of [4]:) bonaparte – A
Categorie 4.
a. [6] (Dr. Pulder zaait) papavers – e
b. [2] De Aanslag – e
c. [3] Spetters – e

Categorie 5.
a. [1] (rembrandt van) rijn – r
b. [3] (Johannes) Vermeer – r
Categorie 6.
a. [5] Zesennegentig – n
b. [6] Muizenval – n
c. [6] Mattenklopper – n
Categorie 7.
a. [8] (Gerrit) rietveld – D
b. [1] Delfts blauw - D
c. [3] Middelburg – D
Categorie 8.
a. [5] Willem (van Oranje) – e
b. [7] Apartheid – e
c. [3] Srebrenica – e
Categorie 9.
a. [2] Aletta (Jacobs) – L

b. [2] (Marga) Klompé – L
c. [3] (Femke) Halsema – L
Categorie 10.
a. [1] (Abel) Tasman - T
b. [5] (Olivier van) noort - T
c. [6] (Willem) barentsz – T
Categorie 11.
a. [6] naaktwokken - W
b. [4] Dit was het nieuws – W
c. [5] Lodewijk (Maria de boer) – W

1 De politiek, is de kunst te beletten dat mensen zich bemoeien met hun eigen zaken. 
2 Democratie is de wil van het volk. Elke morgen lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer 

wil.
3 Nergens kan de liefhebber zo snel prof worden als in de politiek en in de prostitutie. 
4 Democratie betekent: de mensen met rust laten. 
5 In de politiek zegt men beginselvast als men zetelvast bedoelt. 
6 Politiek betekent een uistekende carrière, behalve als je betrapt wordt natuurlijk. 
7 Een interviewer moet de uitspraken van een politicus beter kennen dan de man zelf. 
8 Wat in de politiek eens dringend nodig zou moeten gebeuren: een machtshongerstaking. 
9 Niets is zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma 
10 Een regering die Peter berooft om Paul te betalen, kan altijd rekenen op de steun van Paul. 
11 Democratie is het recht van de luizen om leeuwen op te eten. 
12 Er zijn veel mensen aan de politiek gestorven, doch slechts weinig politici. 
13 Een goede politicus is een koopman in dromen. 
14 Als er problemen zijn met de democratie, is de oplossing meer democratie. 
15 Democratie is als een vlot. Het zinkt niet, maar je hebt wel altijd natte voeten. 
16 Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn. 
17 Wat is democratie? Democratie is georganiseerd wantrouwen. 
18 De politicus verwacht dat wij zijn beloften houden. 
19 Welke regering is de beste? Die regering die ons leert onszelf te regeren. 
20 Democraat: iemand die vooral tegen die dictaturen is waaraan hij niets kan verdienen. 
21 In een democratie wordt je geboren en sterf je. Al de rest is voor bespreking vatbaar. 

© Henry en Lucas, FLW sept 2007 
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Horizontaal
3. reden om boer te worden (13) - 9. Groen kleuren door plaatjes te plakken (12)
10. De bol is (g)rond (5) – 13. Papegaai praat links- en rechtsom na (3)
14. Kaalslag in de PvdA (10)- 15. is weg van de kikker (3) - 17. De mestvaalt vergaand 
bewonderen (11) - 18. is (g)een heggemus (3) - 19. Waterplantje is overal (3, ook afk.)
22. Legt zij koekoekseieren? (10) - 24. Wetenschapper sprak natuurlijk niet de 
waarheid (7) 25. Hier groeien bomen op ijzerhoudende grond (9) - 29. 
Vroegere regent schenkt nu zuivere koffie (11) - 30. Zomaar vriezend (6)

Verticaal
1. Van oorsprong vriendelijke flora (11) - 2. Heester prikt alleen in de lente (8)
4. Gestrikt dier (3) - 5. ex-spetter met slechte adem (8)1 - 6. Lapje blijft over na 
het naaien (8) - 7. een streng zuur (3, afk.) - 8. (Wil) slanke den (zijn) (10)
11. bijna-president komt nu met ongelegen waarheid (6)
12. Familie van de Koningsvis? (13) - 16. Licht op, bij de bank (9)
20. uitgestorven noten? (4) - 21. Fossiele mannennaam, italiaans? (4)
23. blaft op het wad (7) - 24. Vangt een platvis (3) - 26. Schilderachtig dier? (4)
27. Waterenergie (6) - 28. Gevlekte bedrijfsauto van het WnF? (5)

CITATENRAADSEL SP/TRIBUNE – DIAGRAM
September 2007 

PUZZEL

Winnaar van de zomerpuzzel: J.W. de Vries uit Vlissingen. Stuur uw oplossing, 
uitsluitend per brief(kaart), vóór 5 oktober naar de Puzzelredactie van de Tribune, 
Vijverhofstraat 65, 3032 SC  rotterdam. Onder de inzenders van een goede oplos-
sing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal. Houdt u wel van een 
spelletje? Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.
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LINKSVOOR

Hoe lang bent u al lid van de SP?
“Sinds 2003.”

Heeft u hobby’s?
“Historisch onderzoek; ik lees veel en ga vaak naar musea.”

Wat onderzoekt u dan zoal?
“Bijvoorbeeld de rol van Suriname in de Tweede Wereldoorlog. 
Veel Nederlanders weten niet hoe Suriname is uitgebuit om die 
oorlog te bekostigen. Of dat Surinaamse mannen destijds van de 
plantages werden geplukt voor de Nederlande dienstplicht. Die 
krijgen nu niet eens AOW, zelfs als ze daarna altijd in Nederland 
hebben gewoond en gewerkt. Heel oneerlijk.”

Deelt u die kennis met anderen?
“Oh ja! Ook met mensen in de politiek, zoals Harry van Bommel. 
Helaas sluiten politici van Surinaamse afkomst hun ogen voor de 
problemen van de oudere generatie.”

Wat is uw favoriete plekje op de wereld?
“Afrika, vooral Gambia. De mensen daar zijn erg lief. Verder 
hoop ik ooit naar Cuba te kunnen gaan.”

Wat brengt de kapitalist in u naar boven?
“Ik ga graag naar Afrikaanse balletvoorstellingen en ik zou 
dolgraag een optreden van de Buena Vista Social Club willen 
meemaken.”

Cornelly Overman (75) uit Amsterdam noemt zichzelf “echt een links figuur”. in haar jonge jaren was 
ze lid van de communistische partij. “Dat heeft me nog heel wat problemen opgeleverd toen ik ging werken. 
in de jaren vijftig moesten werkgevers alles van je weten: je politieke overtuiging, je geloof, zelfs welke 
krant je las.”

FOtO KAren VelDKAmp

TR0907_Rkopie.indd   30 07-09-2007   16:21:08



TRIBUNE
Nieuwsblad van de SP

TRucke

tribune cover-juni.indd   1 07-09-2007   15:43:36



TRIBUNE
Nieuwsblad van de SP  •   jaargang 43 nr. 9  •   oktober 2007  •   E 1.75

polEN
• HET ‘NIEUWE ELAN’ VAN BALKENENDE IV
• WIE WAS ALFRED NOBEL

DE DIEpE SpoREN VAN DE ARBEIDSMIGRATIE



Ze werken bij FunX, de populairste 
radiozender onder jongeren in de Rand-
stad en ze heten Claire-Marie Martis en 
Mezen Dannawi, presentator respectieve-
lijk programmadirecteur. Beiden zijn ze 
geboren op Curacao, beiden hebben ze een 
academische achtergrond. “Bij FunX vindt 
de luisteraar hérkenning en érkenning.”

12
In dit nummer:

Sinds op 1 mei de grenzen opengingen 
voor werknemers uit Polen en andere EU-
landen, kijken we met argusogen naar 
de gevolgen hiervan voor de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Maar wat betekent het 
voor de herkomstlanden? SP-Kamerlid 
Paul Ulenbelt ging kijken in Polen.

16

Naar verluidt zou hij rijk zijn geworden 
“door manieren te vinden waardoor meer 
mensen sneller dan ooit de dood kunnen 
vinden”. Opmerkelijk, want het gaat hier 
over de man naar wie de meest prestigi-
euze Vredesprijs genoemd is: Alfred Nobel. 
Wie was deze man, die zich naast het 
ontwikkelen van springstof en raketten 
ook nog bezighield met het schrijven van 
soms dertig liefdesbrieven per dag? 

22

En verder

4 Prikbord  5 Uitgelicht  27 Gespot  30 Theo  31 Cryptogram
Rubrieken

6  Begroting Balkenende IV: “Het zoveelste neoliberale kabinet” 
22 Een mooie traditie: de SP-Troontelefoon
26 LinksVoor: Erik van de Broek uit Boxtel heeft 1.100 cd’s
28  Fotoreportage: Centrum Kontiki in Antwerpen  

Daniël de Jongh

Naast mijn bed staan 
een wekker, een kof-
fiezetapparaat en een 
radio. Alledrie on-
ontbeerlijk voor een 
goed begin van de dag. 
Hoewel ik eigenlijk 

al te oud ben om tot de doelgroep te 
behoren, luister ik ’s ochtends meestal 
naar FunX. Niet eens zozeer vanwege de 
muziekkeuze; ik ben een veelvreter als 
het om muziek gaat. Ik luister vooral 
omdat het een van de weinige zenders 
is waarvan de dj’s me niet irriteren. Ik 
kan slecht tegen dj’s die zichzelf al te 
graag horen praten, helemaal als ze al 
voor mijn eerste kop koffie kroegmop-
pen beginnen te tappen. Zonder dat ik 
het wist, blijkt ‘dicht bij jezelf blijven’ 
en niet lolliger dan lollig willen zijn ook 
precies de formule te zijn. Zo bezien pas 
ik dus beter in de doelgroep dan ik zelf 
dacht.
FunX bestaat vijf jaar, een mooie aan-
leiding voor een interview met twee 
medewerkers van de zender waar behalve 
‘autochtone’ ook ‘allochtone’ jongeren 
massaal op afstemmen. Iets wat volgens 
onderzoek heel bijzonder is. Het gesprek 
kwam dan ook al snel uit op jongeren en 
integratie.
Kort samengevat: integratie vindt eigen-
lijk vanzelf plaats op het schoolplein, 
terwijl volwassenen de zaken vaak no-
deloos ingewikkeld maken. Een verfris-
sende boodschap, die naadloos aansluit 
bij wat ik dagelijks zie in mijn eigen, 
‘multiculturele’ wijk (het Utrechtse 
Lombok). Ik woonde er nog geen week, 
of alle kinderen uit mijn straat waren 
al kennis wezen maken. Met mij, maar 
vooral met mijn twee honden. Iets wat 
veel mensen verbaast. “Daar zijn toch 
veel moslimkinderen, die mogen toch 
geen honden aaien?” De een niet, die 
houdt wat meer afstand, de ander wel. 
Maar bijna allemaal zijn ze nieuwsgierig 
en willen ze alles over de honden weten. 
Het regelt zich vanzelf. Natuurlijk 
zijn er wijken waar het contact tussen 
verschillende bevolkingsgroepen wat 
moeizamer verloopt. Maar in mijn straat 
overwint de nieuwsgierigheid naar twee 
honden de culturele verschillen. Mooi 
toch.
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Colofon

De regering en een meerderheid van de Tweede Kamer dreigen een nieuw 
referendum over het nieuwe Europese verdrag te blokkeren. Een meerder-
heid van de bevolking, bestaande uit zowel voor- als tegenstanders van 
het verdrag, wil zich kunnen uitspreken over het verdrag. Teken daarom de 
petitie voor een nieuw referendum, op www.referendumnu.nl. Daar zijn ook 
handtekeningenlijsten te downloaden en te printen. Afdelingen kunnen de 
handtekeningenlijsten ook bestellen via www.spnet.nl; andere geïnteres-
seerden via bestellingen@sp.nl, of telefonisch via het partijbureau.

Voor meer informatie:  www.sp.nl/vacatures.stm

pERSMEDEwERkER EURopESE fRAcTIE

Wegens uitbreiding van taken heeft de Europese SP-fractie 
een vacature voor een:  

VAcATURE Sp



Gestoorde stroom
In het mei-nummer 2007 van de Scientific American staat een artikel 
over de stroomstoringen in de VS. Interessant, in het licht van de 
splitsings- en privatiseringsdiscussie in Nederland. Het artikel vat 
het probleem samen onder het kopje ‘Te veel spelers, te weinig 
investeringen’. Tot grofweg 1990 hadden de meeste (vaak regio-
nale) energiebedrijven opwekking, transport en distributie in eigen 
hand. Daarna moest de marktwerking erop. De deregulering van de 
productie leidde tot een groot aantal nieuwe producenten. Het hoog-
spanningsnet echter werd veel minder vergaand gedereguleerd, met 
als gevolg dat daarin nauwelijks geïnvesteerd is. Gevolg is dat een 
net, dat bestuurd wordt met technieken uit de jaren zestig, steeds 
meer naar zijn technische limiet gedrukt wordt. Fouten zijn dan ook 
wetmatig: elke dag zitten minstens 500.000 Amerikanen minstens 
twee uur zonder spanning. De technische en wiskundige oplossingen 
om een zichzelf reparerend systeem te maken liggen op de plank. De 
ombouw tot een modern, digitaal gestuurd net zou zo’n 130 miljard 
kosten. Dat is zelfs in de VS veel geld, maar niet meer dan de econo-
mische schade die de VS nu in een à twee jaar lijden door stroomuit-
val. Alleen, zoals wel vaker: wie de schade lijdt is een ander dan wie 
zou moeten betalen.

B. Gerard, Eindhoven
 
Uruzgan
Alvorens men besluit om langer in Uruzgan te blijven heb ik een sim-
pele vraag. Wat is nu het resultaat van onze opbouw daar? Hoeveel 
huizen hebben we gerenoveerd, hoeveel wegen aangelegd, hoeveel 
bruggen hersteld, hoeveel ziekenhuizen enzovoort, enzovoort? 
Niemand in Den Haag heeft die vraag hardop gesteld. Kortom, wat 
voor rendement levert ons verblijf daar op voor de bevolking en hoe 
verhoudt zich dat met de kosten? Misschien is deze simpele vraag 
voldoende om de Nederlandse burger en de kwekkers in Den Haag te 

PRIKBORD

laten inzien dat we snel moeten vertrekken daar.
Hans van Workum, Nijmegen

 
Filebestrijding
Geef alle leaserijders in Nederland een OV-jaarkaart cadeau. Vervol-
gens alle filetijd niet meer als reistijd uitbetalen. Dat zal pas lekker 
opruimen op de snelweg!

Hein de Bever
 
Identiteit
“De Nederlander bestaat niet.” Geschokt was ik toen ik dit hoorde, 
eigenlijk een beetje beledigd. Ik voel me wel degelijk een Neder-
lander, zelfs bijna één met een ‘dubbele identiteit’: ook verwant-
schap voelend met Friesland, waar ik geboren ben. In dat opzicht 
zou Máxima gelijk kunnen hebben, maar tóch... Friesland ís een 
Nederlandse provincie. Opeens werd ik me heel erg bewust van 
mijn identiteit. Ons hele leven worden we aangesproken op onze 
identiteit of status: bent u man/vrouw, gehuwd/ongehuwd, 
kinderen ja/nee, et cetera. We hebben zelfs een identiteitspas. 
We worden toegesproken over Nederlandse normen en waarden. 
Maar ook: over Europa. Dat we moeten gaan stemmen over Europa, 
moeten leren Europees te denken. Zo bezien, kan ik me niet aan de 
indruk onttrekken dat Máxima’s uitspraak de regering wel érg goed 
uitkomt.

R. de Graaf-Hof, Groningen
 
Slikken of stikken
De cartoon ‘Slikken of stikken’ van Arend van Dam (Tribune sep-
tember) is mij uit het leven gegrepen. Voor veel eenmansbedrijfjes 
wordt het stikken. Mijn zoon heeft een schildersbedrijf. Hij kan 
alleen nog draaien op zijn vaste klanten. Nieuwe klanten komen er 
niet meer bij. Wel worden er steeds meer offertes aangevraagd. Het 
antwoord is vaak: de Polen doen het veel goedkoper. Hij kan niet 
lager met zijn prijs, want hij moet zich houden aan de vele regelge-
ving in dit land. Zijn toekomst in dit land ziet er somber uit. Straks 
raakt hij zijn bedrijf kwijt en dan raken wij ons kind kwijt – want 
hij denkt erover om dan naar Australië te emigreren. Ik denk dat 
het heel belangrijk is dat de SP hier aandacht voor vraagt.

Ton Wijkman

Reclames 
Goed dat belspelletjes worden aangepakt. Maar waarom lees ik 
zelden of nooit iets over de stroom van seksreclames? Politici 
maken zich druk over de verkoop van drank en sigaretten aan 
jongeren, maar informatie over sekslijnen wordt vrijelijk verspreid. 
Waarom moet jong en oud maar de hele dag worden aangespoord 
om zulke dure nummers te bellen? Is de maatschappij er beter van 
geworden, nu seks te koop is en op elke straathoek ligt? Veiliger, 
liefdevoller, respectvoller? Als ik weleens met mensen hierover 
praat, kom ik eigenlijk nooit iemand tegen die er anders over 
denkt. Behalve dan de commerciële omroepen en de bedrijven die 
er geld aan verdienen.

A. Verhamme

Privacy
 
OV-chip en rekeningrijden, wanneer komt de chip in mijn nek? 

Een prachtige en huiveringwekkende film is Das Leben der 

Anderen, over Oost-Duitsland ten tijde van de muur. Maar wat 

een primitieve manieren om af te luisteren, brieven te openen, 

mensen te volgen, te anticiperen op het ‘kwaad’. Dat doen we 

nu in Nederland toch een stuk moderner. Camera’s, gedwongen 

e-mailcontrole, boeken op je naam in de computer van de biblio-

theek, theaterreserveringen, mobiele telefoon altijd te traceren, 

het kleurtje in je haar bij de kapper, de klantenkaart voor je 

boodschappen, alles in de computer. En dan heb ik het nog niet 

over de controle voor de deur van samenwonende bejaarden, het 

volgen van spijbelende kinderen, filmen van hangjongeren. Nu 

dus ook nog de OV-chip en het rekeningrijden waarmee wordt 

vastgelegd dat je van A naar B gaat. Je gaat van Alkmaar naar 

Breda op zondag 30 september en Big Brother zal het weten. 

Wanneer komt de chip in mijn fiets? Of in mijn nek? Uit Oost-

Duitsland konden sommigen nog vluchten. Waar moeten wij 

naartoe?  

Lucia van den Bergh, Den Haag

Schrijver Richard Klinkhamer (1937) 
schreef een boek over de dag dat hij 
zijn echtgenote Hannie Godfrinon 
vermoordde: ‘Woensdag Gehaktdag’. 

FOTO: SAKE RIJPKEMA//HoLLANDSE HooGTE

Klinkhamer

UITGELICHT

Jarenlang wilde geen uitgever zich 
eraan wagen, nu verschijnt het bij Just 
Publishers. In de tuin waar Klinkhamer 
zijn vrouw onder de schuur begroef, 

bouwde hij ook een kunstwerk van de 
skeletten van zijn overleden dieren.



ACTUEEL

Op 24 november hebben we ons 15e partijcongres. Om de twee jaar 
vindt er een groot en belangrijk proces plaats. Met name de voorbe-
reiding van het congres in de afdelingen en de regio’s is van belang 
voor de afstemming in de partij. In die voorbereiding komt alles aan 
de orde: de uitgangspunten en de standpunten van de partij, maar 
ook de organisatie en de financiën, en alle geledingen worden tegen 
het licht gehouden. Uiteindelijk beslist het congres.
Ik kan me het eerste congres in Rotterdam in 1972 nog goed herin-
neren. We vergaderden in de buurt van de wereldvermaarde havens: 
een zaal vol (voornamelijk jonge) activisten besloot Nederland 
socialer te gaan maken. Het congres gaf het startschot voor een 
lange mars, die ons gebracht heeft waar we nu zijn. We zijn nu 35 
jaar en 14 congressen verder. De stormachtige ontwikkeling die de 
partij heeft doorgemaakt is uniek. “Wat is toch het geheim van de 
SP?”, vragen onze tegenstanders zich vaak af. Ze weten het wel, 
maar veinzen onwetendheid om vervolgens van alles en nog wat te 
suggereren. Dat die suggesties niet complimenteus bedoeld zijn, kun 
je zowat dagelijks in de krant lezen.
Het geheim van de SP is een publiek geheim. De leden van de partij 
zetten zich in voor een ideaal. Ze vechten voor een menselijker en 
socialer land en dito wereld. Ze voeren geen dubbele agenda, ze 
hoeven geen baantje als beloning. Ze werken aan de opbouw van de 
beschaving, aan de emancipatie van mensen die achtergesteld zijn 

De karavaan trekt verder…
en aan solidariteit met degenen die daar op aangewezen zijn. SP’ers 
wachten niet af, maar gáán erop af!
Inzet is één ding, maar de richting goed bepalen en slim opereren 
zijn net zo belangrijk. Gaandeweg hebben we een en ander steeds 
beter onder de knie gekregen. Met als resultaat dat we de jeugdige 
overmoed en dogmatiek achter ons gelaten hebben, terwijl het 
engagement en de strijdbaarheid van het begin  
onverminderd aanwezig zijn. Dat gevoegd bij de verworven  
ervaring, kennis en wijsheid, maakt dat we veel successen  
hebben kunnen boeken en een goede toekomst tegemoet gaan.
Gedurende de opmars hebben we fouten gemaakt en gingen de 
zaken weleens niet zoals we allemaal graag wilden, maar dat is niet 
erg. We leren gelukkig van onze fouten en tekortkomingen. Belang-
rijk is nu vooral dat de partij koers houdt, 
zowel inhoudelijk politiek als wanneer het 
gaat om onze organisatorische uitgangs-
punten. Ook als de honden blaffen… de 
karavaan trekt verder. 

Jan Marijnissen

ACTUEEL

Een ‘klassiek links kabinet’ zou het zijn.  
Of zelfs het ‘meest linkse kabinet in jaren’. 
De kwalificaties voor het kabinet-Balke-
nende IV mochten menig sociaal denkend 
mens hoopgevend in de oren klinken. 
Ware het niet dat de linkse partijen zelf 
daar anders over denken. Femke Halsema 
van GroenLinks spreekt van een “kleurloos 
kabinet-Lubbers”. Ook volgens SP’er Jan 
Marijnissen kan niet gesproken worden 
van een links kabinet. Onder meer omdat 
Balkenende IV geen serieus werk maakt van 

Eerste begroting Balkenende IV

“Het zoveelste neoliberale kabinet”
Nieuw elan wil het kabinet Balkenende IV uitstralen en uitdragen. Honderd dagen lang werd er door het 
land getrokken – om te luisteren naar de mensen. Jazeker; de boodschap van de kiezer op 22 november 
was begrepen. Er werd dan ook reikhalzend uitgekeken naar Prinsjesdag, de dag waarop de eerste begroting  
van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie gepresenteerd werd. Hoe nieuw zou het elan zijn?  
“We zitten gewoon weer met het zoveelste neoliberale kabinet.”  

TEKST RoB JANSSEN ILLUSTRATIE LEN MuNNIK

armoedebestrijding (slechts 5 miljoen extra 
in 2008) en tegelijkertijd de handen in de 
mouwen houdt als het gaat om het tegen-
gaan van de extreme zelfverrijking in het 
bedrijfsleven. Om die zelfverrijking tegen te 
gaan heeft de SP onder het motto ‘Grenzen 
aan het Graaien’ juist een aantal voorstel-
len gelanceerd, die onder meer opname van 
topsalarissen in de CAO’s, afschaffing van 
de prestatiebeloning en instemmingsrecht 
van de ondernemingsraad behelzen. Maar 
premier Balkenende wilde er niet aan, onder 

meer verwijzend naar het ‘vestigingsklimaat 
in Nederland’. 
Zo laat Balkenende IV twee uitersten in ons 
land weer zo goed als ongemoeid: armoede 
aan de ene kant en excessieve zelfverrijking 
aan de andere kant. Het mag tekenend 
heten. “Daarmee geeft het kabinet aan dat 
ze de verschillen in ons land groter laat 
worden”, zegt SP-Kamerlid Ronald van 
Raak. “Koppel dat aan het streven naar 
meer markt en minder overheid en je zit 
gewoon weer met het zoveelste neoliberale 

kabinet.” 
Op een aantal punten kan de SP zich vinden 
in de plannen van Balkenende IV, zoals 
de  Centra voor Jeugd en Gezin, de maat-
schappelijk stages voor leerlingen en de 
subsidie voor duurzame energie. Ook over 
de stopzetting van verdere liberalisering van 
de huurwoningmarkt is de partij te spreken. 
Maar van een echte breuk met het verle-
den is volgens Van Raak geen sprake. “Het 
is in feite een voortzetting van Paars en 
Balkenende I, II en III. Eigenlijk begon de 
neoliberale koers al met het laatste kabi-
net-Lubbers, toen nog met de PvdA. Kok en 
Balkenende zijn in feite nooit meer afge-
weken van de weg die toen is ingeslagen. 
We zitten in Nederland dus eigenlijk al heel 
lang met hetzelfde beleid”, aldus het Tweede 
Kamerlid. 

“De boodschap van 22 november is  
opgepikt; alleen niet in daden”

Er overheerst dus teleurstelling, waarvan 
ook de duizenden telefoontjes naar de 
 SP-Troontelefoon getuigen (zie pagina 22). 
Teleurstelling over het uitblijven van het be-
loofde zoet na het zuur, teleurstelling over 
het uitblijven van de broodnodige investe-

ringen in de publieke sector, teleurstelling 
ook over het weer niet aanpakken van de 
‘graaicultuur’ en de armoede. Ronald van 
Raak: “Opvallend is dat het kabinet de 
boodschap van  
22 november wel heeft opgepikt. Helaas 
niet in daden, maar alleen in woorden. On-
der druk van het succes van de SP werden 
termen als menselijke maat en solidariteit 
wel gebezigd; en met de  
‘100-dagen-tour’ heeft men geprobeerd om 
te luisteren naar de mensen. Al die thema’s 
zijn van de SP overgenomen. Maar ik had 
zo graag gezien dat de woorden in daden 
waren omgezet. Wat zie je echter? Het 
tegenovergestelde! De PvdA draait als een 
blad aan de boom inzake het referendum 
over het nieuwe EU-verdrag. Hetzelfde geldt 
voor het thema openheid over Irak. Als 
puntje bij paaltje komt is dit toch weer het 
kabinet van de gevestigde belangen en niet 
van de mensen.” 
Volgens Van Raak is er “nog een wereld te 
winnen” voor de SP. “Wij zullen dit kabinet 
met doordachte en werkbare alternatie-
ven blijven bestoken. Kijk, ik ben ervan 
overtuigd dat de overgrote meerderheid 
van de Nederlandse bevolking openheid wil 
over Irak, een referendum wenst over het 

EU-verdrag, van de exorbitante beloning 
in de top van het  bedrijfsleven af wil, voor 
doeltreffende armoedebestrijding is, inves-
teringen in de zorg bepleit en ga zo maar 
door. Dit is nu de vierde keer dat Balkenen-
de dat allemaal niet doet. De 22e november 
was een overduidelijk signaal. Als de wil van 
de kiezer genegeerd blíjft worden, zal het 
oordeel van de kiezer de volgende keer nóg 
duidelijker zijn. We leven nou eenmaal in 
een democratie.”     

  

Dat het met hetzelfde geld ook anders 
kan, laat de SP zien in de alternatieve 
‘Beter Nederland’-begroting, gepre-
senteerd op 19 september (de dag 
van de Algemene Beschouwingen). 
Daarin opent de SP de aanval op 
de armoede en wordt gekozen voor 
extra investeringen in zorg, on-
derwijs, criminaliteitsbestrijding, 
openbaar vervoer en eerlijker delen. 
Te lezen op: www.sp.nl/nieuws/
070919alternatievebegroting.pdf.



NIEUWSNIEUWS

Werkdruk ziekenhuizen  
te hoog 
De veiligheid van patiënten in 
ziekenhuizen is in het geding. 
Dat vindt maar liefst de helft 
van het verpleeghuispersoneel, 
blijkt uit de tweejaarlijkse 
enquête van het Landelijk 
Expertisecentrum Verpleging 
& Verzorging (LEVV) en Nivel. 
In ziekenhuizen acht eenderde 
van de verpleegkundigen de 
situatie ‘gevaarlijk’ voor de pa-
tiënt. V&VN, de beroepsvereni-
ging voor zorgverleners, noemt 
de resultaten alarmerend. 
Beleidsmedewerker Bas Vogel 
in de Volkskrant: “We laten 
ook geen vliegtuig opstijgen 
als de bemanning vindt dat er 
te weinig mensen zijn om de 
veiligheid van hun klanten te 
garanderen. Maar in de zorg 
laten we patiënten gewoon 
los, al lopen ze gezondheids-
risico’s.” Jaarlijks overlijden 
1.735 mensen door vermijdba-
re medische missers, zo blijkt 
uit eerder onderzoek van Nivel. 
In het onderzoek naar de cli-
entveiligheid komt naar voren 
dat het verplegend personeel 
negatiever is geworden over 
hun beroep. Dat komt onder 
andere door minder waardering 
vanuit de directie (69 procent) 
en een verhoogde werkdruk 
(59 procent). Veel verplegers 
slaan vaak noodgedwongen 
een pauze over. 
 
Graaien (1) 
Terwijl er landelijk wordt 
getornd aan het ontslagrecht, 
worden in Brabant hoog-
geplaatste ambtenaren riant 
beloond voor slecht functio-
neren. Dat blijkt uit gegevens 
die BN/De Stem via de Wet 
openbaarheid Bestuur (WoB) 
boven tafel heeft gekregen. Zo 
heeft een oud-afdelingshoofd 
25 jaar lang een welvaarts-
vaste uitkering ontvangen. 
Een projectleider die de kosten 
van de renovatie van het 

:-) l8 al 25j
 
Tutu: VS ‘knikkert’ met Iran 
“Als je vrede wilt, moet je 
praten met de mensen die je 
het meest afkeurenswaardig 
vindt.” Deze wijsheid komt van 
Nobelprijswinnaar en emeritus 
aartsbisschop Desmond Tutu. 
Hij reageert daarmee op de 

houding van de VS tegenover 
Iran. Hij beschrijft de diplo-
matieke houding van de Ame-
rikanen als ‘knikkeren’. “onder-
handelingen zijn nou eenmaal 
geen vriendelijke onderonsjes.” 
Tutu deed zijn uitspraken 
in New York, op kilometers 

Voor wie even geen jonge 
tiener in de buurt heeft, 
hierboven staat: smiley 
lacht al 25 jaar. Sterker 
nog, de smiley of emoticon 
is niet meer weg te denken 
uit de hedendaagse, digitale 
communicatie. Want hoe 
zouden we onze gemoeds-
toestand uitdrukken zon-
der :) ;-) :-) en creatieve 
uitspattingen als @--/--- ? 
We hebben het allemaal te 
danken aan de Amerikaanse 
professor Scott Fahlman. 
op 19 september 1982, om 
06.44 Nederlandse tijd om 
precies te zijn, tikte hij 
:-) in, tijdens een discussie 

afstand van de plek waar de 
Iraanse president zijn veelbe-
sproken toespraak hield. Tutu 
daarover: “universiteiten zijn 
bij uitstek de plek waar een 
verscheidenheid aan meningen 
gehoord wordt.” De wijsheid 
van Tutu lijkt ook van toepas-

sing op de Europees-Afrikaanse 
top in Lissabon in december. 
De Britse premier Brown heeft 
aangegeven deze te boycotten 
als de Zimbabwaanse president 
Mugabe wordt uitgenodigd. 
 
Opl.chting  
Ziet u het juiste woord? Bel 
nu! Dat de tv-belspelletjes op-
lichting zijn weet SP-Kamerlid 
De Wit al lang. Dat de FIoD-
ECD dat nu ook door heeft, is 
voor hem een hele opluchting. 
De opsporingsdienst heeft me-
dio september invallen gedaan 
bij zes bedrijfspanden van RTL 
en SBS, en de administratie in 
beslag genomen. De zenders 
worden ervan verdacht met 
hun belspelletjes de Wet op de 
Kansspelen te overschrijden. 
uit het recente SP-rapport 
0900-BELazerd blijkt dat de 
zelfregulatie niet werkt. Iets 
waarvoor de SP al sinds 2001, 
vijf jaar vóór de invoering 
van de gedragscode, heeft 
gewaarschuwd. De Wit is heel 
blij met alle bij het meldpunt 
‘ook BELazerd’ binnengekomen 
reacties: “Ze hebben concreet 
bijgedragen aan de aanpak van 
de belspelbedriegers.”  
 
SCP: Nederlanders minder 
pessismistisch 
Het pessimisme van de For-
tuynperiode is een gepasseerd 
station, Nederland lacht waar 
het eens heeft gehuild. Dat 
beweert althans het SCP in het 
trendrapport ‘De sociale staat 
van Nederland’. Daarin wordt 
elke twee jaar het maatschap-
pelijk welzijn van Nederland 
doorgelicht. Zo omschrijft 
‘maar’ 12 procent van de 
Nederlanders de persoonlijke 
leefsituatie als 

op een digitaal ‘prikbord’ 
van de universiteit. Andere 
suggesties uit die tijd als 
\_/ en (#) hebben het niet 
gehaald. Fahlman is overi-
gens niet de uitvinder van 
de knalgele smiley die in die 
tijd al op t-shirts werd ge-
dragen. Deze is naar verluidt 
al in 1963 bedacht door 
Harvey Bell. Saillant detail: 
Bell heeft zijn smiley nooit 
officieel laten registreren, 
waardoor hij het copyright 
is misgelopen. Bell heeft er, 
zo gaat het verhaal, nooit 
meer aan verdiend dan zijn 
gage voor de opdracht: 45 
dollar. Bell zegt hierover: :-( 

provinciehuis met 20 miljoen 
gulden had onderschat, is voor 
deze flater ‘gestraft’ met een 
gouden handdruk van zo’n 225 
duizend euro. “Deze belonin-
gen zijn niet in de begrotin-
gen terug te vinden”, aldus 
SP-Statenlid Nico Heijmans in 
Studio Jan Marijnissen. “Je 
kunt dus wel spreken van een 
soort fraude.” Kamerlid Ronald 
van Raak heeft gevraagd te 
onderzoeken of deze praktijk 
ook elders in het land wordt 
toegepast. Dat voorstel is niet 
ondersteund door CDA en VVD. 
op de vraag van Marijnissen 
wat daar de reden voor kan 
zijn, antwoordt Heijmans: 
“Misschien komt het iets te 
dichtbij voor ze.” VVD’er Van 
Beek heeft twee jaar lang als 
Kamerlid wachtgeld ontvangen 
voor zijn werk als gedepu-
teerde in Brabant. Marijnissen: 
“Dat zal er toch niks mee te 
maken hebben?” 
 
JP heeft niet echt 65 dui-
zend vrienden! 
online-vrienden zijn niet 
noodzakelijk échte vrienden. 
Met deze weinig verrassende 
conclusie komen wetenschap-
pers van de Sheffield Hallam 
universiteit na een rondvraag 
onder ruim 200 responden-
ten. Zij geven aan nog steeds 
behoefte te hebben aan 
menselijk contact en vrienden 
‘die er zijn als we ze nodig 
hebben’. op websites als Hy-
ves, Facebook en MySpace kom 
je die kennelijk niet tegen; 
zodra het even minder met je 
gaat, zijn ze meteen offline. 
Dat is slecht nieuws voor onze 
premier Jan-Peter Balkenende, 
die op Hyves bijna 65 duizend 
‘vrienden’ telt.  
 
Groningen pakt armoede aan 
SP-wethouder Peter Verschuren 
heeft in september een uitge-
breid plan gepresenteerd om 
armoede en sociale uitsluiting 

in de stad aan te pakken. In 
het Groninger Armoedepact 
2007 staan 53 concrete afspra-
ken om het probleem uit te 
bannen. Het pact is het resul-
taat van uitgebreide gesprek-
ken die Verschuren, wethouder 
van Sociale Zaken, heeft gehad 
met 45 uiteenlopende organi-
saties als het Leger des Heils 
en FNV. Verschuren: “Vrijwel 
elke organisatie erkent het 
armoedeprobleem en wil 
aangesproken worden op de 
vraag welke bijdrage men kan 
leveren om de situatie te ver-
beteren. Ik ben daar heel blij 

mee.” De raadscommissie Werk 
en Inkomen, maar ook de bur-
ger heeft het pact met lovende 
woorden onthaald. Er is 660 
duizend euro uitgetrokken voor 
de uitvoering van het Armoe-
depact dat zowel de rol van 
de gemeente als particulier 
initiatief ondersteunt. “Samen 
van Groningen een stad maken 
die telt”, luidt de veelzeg-
gende ondertitel. Verschuren 
op zijn weblog: “We gaan er 
de armoede in Groningen niet 
mee oplossen, maar binnen 
onze mogelijkheden zetten we 
de grootst mogelijke stap.” 

opnieuw stelt een minister 
de afdrachtregeling van de 
SP ter discussie. of beter 
gezegd: de manier waarop de 
SP-volksvertegenwoordigers 
hun politieke vergoeding af-
dragen. Dat gebeurt namelijk 
via een zogenaamde ‘cessie-
overeenkomst’, waarin SP’ers 
overheden verzoeken om de 
vergoeding rechtstreeks over 
te maken aan de partij (die 
vervolgens de afgesproken 
afdracht inhoudt en de rest 
aan de volksvertegenwoor-
diger overmaakt). En dat zit 
minister Guusje ter Horst 
(PvdA) van Binnenlandse Za-
ken niet lekker. Ze kondigde 
een onderzoek aan dat moet 
uitwijzen of de regeling in 
strijd met de wet is. En is dat 
niet het geval? Dan moet de 
wet maar aangepast worden, 
aldus Ter Horst. 
SP-penningmeester Marga 
van Broekhoven: “Met onze 
afspraken besparen we onze 
volksvertegenwoordigers een 
hoop administratieve romp-
slomp. Het is puur een kwes-
tie van de zaken eenvoudig 
en praktisch houden. Een ver-
bod hierop haalt niks uit: de 
SP’ers zouden hun vergoeding 
in dat geval toch weer aan de 
partij overmaken. Daar kiezen 
ze namelijk zelf voor. Het 
gaat hier om het Kroonjuweel 
van de SP. De partij is trou-
wens niet de enige partij met 
een afdrachtregeling, maar 

Zes wetten tegen ‘SP-Kroonjuweel’?

SP’ers dragen wel veruit het 
meeste af.”  
Nu zouden er burgemeesters 
zijn die niet meer willen 
meewerken aan de cessie-
overeenkomst. Van Broek-
hoven: “Politieke stemming-
makerij! De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten heeft 
vorig jaar nog geconcludeerd 
dat hier niets mis mee is. op 
grond van de wet komt de 
politieke vergoeding toe aan 
de individuele volksvertegen-
woordiger. Die geeft daarvoor 
een rekeningnummer op waar 
deze vergoeding op overge-
maakt dient te worden. Wat 
hij met de vergoeding doet 
is niet aan de overheid ter 
beoordeling.” In het verle-
den hebben Kamervoorzitter 
Weisglas en minister Remkes 
hetzelfde ook al eens beke-

ken. Hun conclusie: niks aan 
de hand. 
En dus kondigde Ter Horst 
aan maar liefst zes(!) wet-
ten te willen veranderen 
om de SP-afdrachtregeling 
alsnog illegaal te maken. 
Marga van Broekhoven: “De 
minister maakt zich hier-
mee belachelijk. Het is pure 
gelegenheidswetgeving. En 
overigens bepalen niet bui-
tenstaanders, maar de leden 
van de SP zelf wel hoe wij 
onze partij organiseren. onze 
partij kiest ervoor dat onze 
volksvertegenwoordigers niet 
bevoordeeld worden boven 
alle andere actieve leden die 
zich belangeloos inzetten. 
Laat andere partijen en de 
minister daar een voorbeeld 
aan nemen.’
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Minister ter Horst



slecht. In 2005 was dat nog 
17 procent. Zo’n 82 procent 
van de Nederlanders is ‘geluk-
kig tot heel gelukkig’. Minder 
Nederlanders vinden dat er ‘te 
veel allochtonen’ zijn: in twee 
jaar is het percentage gedaald 
van 51 naar 41 procent. De 
samenleving krijgt zowaar een 
ruime voldoende: 6,5. In 2005 
was de Nederlander, met de 
moorden op Van Gogh en For-
tuyn vers in het geheugen, nog 
aanzienlijk somberder gestemd. 
 
Graaien (2) 
De koopkracht van Neder-
landers blijft volgend jaar 
gelijk of gaat achteruit. Nog 
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in de week van de Algemene 
Beschouwingen werd echter 
bekend gemaakt dat minis-
ters er 10 procent bij krijgen. 
SP-Kamerlid Ronald van Raak: 
“Het is bizar dat het kabinet 
nog geen 24 uur na het debat 
voor zichzelf de salarissen met 
10 procent omhoog gooit. Dat 
is niet alleen onnodig, maar 
ook schaamteloos.” Hij hekelt 
met name de ietwat dub-
bele opstelling van minister 
Bos van Financiën. “Hij deed 
onlangs een moreel appèl 
op topbestuurders om hun 
inkomen te matigen, maar hoe 
geloofwaardig is hij als hij 
voor zichzelf zo’n forse inko-

wijzen’ buigt zich nog over de 
vraag wanneer deze laatste 
verhoging precies kan worden 
gerealiseerd. “Het kabinet 
voedt de gedachte die bij 
veel mensen leeft, dat politici 
vooral goed voor zichzelf en 
elkaar zorgen”, aldus Van 
Raak, die een verband tussen 
een hoger salaris en beter 
functioneren niet bewezen 
acht. 
 
Vakbond Zuid-Afrika  
onthutst ANC 
De overkoepelende organisatie 
van Zuid-Afrikaanse vakbon-
den Cosatu, waar veel ANC-
leden bij zijn aangesloten, 
heeft zich formeel achter pre-
sidentskandidaat Jacob Zuma 
geschaard. De zeer omstreden 
oud vice-president (verdacht 
van fraude en verkrachting) 
gaat de opvolgingsrace in 
als favoriet. Zuma is geliefd 

vanwege zijn imago als ‘man 
van het volk’, zijn vrolijke 
vreugdedansjes en zijn rol in 
vredesonderhandelingen in 
Burundi. Veel andere ANC-
kandidaten lijken te aarzelen 
over hun kandidaatschap. 
De regeringspartij – nu nog 
geleid door Mbeki, die op ge-
spannen voet leeft met Zuma 
– heeft haar leden opgeroe-
pen het ‘beledigende besluit’ 
van Cosatu te negeren. In 
december kiezen de ANC-leden 
hun nieuwe leider. 
 
Probleemwijken?  
Prachtwijken! 
In Rotterdam zit de SP niet 
in het college, maar ook daar 
werkt de partij hard om pro-
blemen aan te pakken. onder 
leiding van voorzitter Theo 
Cornelissen heeft de Rotter-
damse fractie in september de 

huis-aan-huiskrant ‘Rotterdam 
verdient beter’ uitgedeeld. Dit 
maakt onderdeel uit van de 
actie ‘Buurten in de wijken’ 
waarmee de fractie elke twee 
weken gaat praten met bewo-
ners van door minister Voge-
laar aangewezen ‘probleemwij-
ken’. Cornelissen: “om van de 
probleemwijken prachtwijken 
te maken, moet de gemeente 
durven investeren in men-
sen en luisteren naar wat zij 
belangrijk vinden. De proble-
men van de wijk zijn vaak de 
problemen van de ménsen. 
Niet van de stenen en niet 
van het aantal bloembakken.” 
Daarom gaan de SP’ers van 
deur tot deur om te horen wat 
de buurtbewoners vinden. De 
ideeën en suggesties die daar 
uit voortkomen worden dit 
najaar gebundeld. De krant 
verschijnt in een oplage van 

120 duizend exemplaren. 
 
TOTALitair 
De junta van Birma, of Myan-
mar zoals het zichzelf noemt, 
voelt de druk toenemen. Het 
regime heeft kloosters herme-
tisch afgesloten en internet-
verkeer onmogelijk gemaakt.  
Vreedzame betogingen worden 
hard onderdrukt, talloze beto-
gers opgepakt.  
Tientallen van hen, waaronder 
een Japanse journalist, zijn 
in koelen bloede doodge-
schoten. Eén van de grootste 
investeerders in Birma is het 
Franse petrochemiebedrijf To-
tal. Daarmee helpt het Franse 
oliebedrijf het regime in het 
zadel te houden, reden voor 
de SP, PvdA, GroenLinks en de 
Partij voor de Dieren om auto-
mobilisten op te roepen om 
de pompen van Total voorbij 
te rijden.  
SP-Kamerlid Van Velzen: 
“Steun de demonstranten 
in Birma en tank geen Total 
totdat dit bedrijf stopt met 
investeren in dit misdadige 
regime.” Dat dergelijke pu-
blieksacties helpen, blijkt uit 
de eerdere terugtrekking van 
bedrijven als Heineken, Sloggi 
en IHC Caland.  
Woordvoerder Jean-Francois 
Lasalle reageert op de website 
van Total: “Terugtrekking zou 
slechts tot gevolg hebben dat 
Total vervangen zou worden 
door andere partijen, die 
mogelijk minder begaan zijn 
met de ethische principes 
waardoor Total zich bij al haar 
initiatieven laat leiden.” Total 
is in de jaren negentig ook al 
in opspraak gekomen. Toen 
werd de Total-top beschuldigd 
van omkoping, bij het sluiten 
van een miljardencontract 
met Saddam Hoessein over 
een oliepijplijn.

De Eu en de 
VS hebben een 
nieuwe over-
eenkomst over 
passagiersge-
gevens gete-
kend. Wat de SP 
betreft verdient 
de behandeling 
hiervan door 
het Nederlandse 
ministerie van 
Justitie niet de 
schoonheidsprijs. 
Zo blijkt uit de 
kleine lettertjes 
dat de VS gege-
vens kan opvragen 
over bijvoorbeeld 
de seksuele ge- aardheid en politieke 
voorkeur van passagiers die naar Amerika vliegen. SP-Kamer-
lid Jan de Wit vraagt zich af welke gegevens precies opge-
slagen worden en waarom een bewaartijd van 15 jaar nodig 
is. Hij denkt dat de overeenkomst onder ‘oneigenlijke druk’ 
tot stand is gekomen. “De VS dreigden dat zonder nieuwe 
overeenkomst geen vliegtuig uit Europa zou mogen landen”, 
aldus De Wit. Volgens het SP-Kamerlid is het parlement 
door minister Hirsch Ballin onvolledig geïnformeerd over 
het besluit, vlak voor het zomerreces. De bepaling over de 
seksuele geaardheid staat enigszins weggemoffeld in een 
bijlage. De Wit: “Wij hebben bezwaar tegen de trend dat 
steeds meer gegevens worden verstrekt, die steeds langer 
mogen worden bewaard.” Daarbij krijgt de burger geen recht 
van inzage. De VS mogen volgens de overeenkomst alleen ‘in 
uitzonderlijke gevallen’ privacygevoelige gegevens gebrui-
ken. “Wat die uitzonderlijke gevallen zijn wordt door de VS 
bepaald”, aldus De Wit. “De SP is hier zeer ontevreden over. 
Al deze gevoelige gegevens zouden nooit gebruikt mogen 
worden.” De overeenkomst is al in praktijk gebracht, terwijl 
de Kamer zich er nog over moet buigen. Wanneer dit gebeurt 
is nog onduidelijk.

Peter Welleman

Mag ik uw seksuele 
voorkeur even zien?

Hugo Chávez, de excentrieke 
president van Venezuela, 
blijft verbazen. Al sinds zijn 
aantreden is hij wekelijks 
op tv te zien, met zijn eigen 

mensstijging regelt?” ook de 
premier, staatssecretarissen, 
commissarissen der Koningin 
en burgemeesters van grote 
steden zien hun persoonlijke 

koopkracht toenemen. Alsof 
het allemaal nog niet genoeg 
is, gaan de ministers er op 
termijn zelfs 30 procent op 
vooruit. Een ‘commissie van 

Zwetser of zanger?

programma ‘Aló Presidente’. 
In die úren durende show 
is hij soms onderhoudend 
en amusant, zo weet hij 
met regelmaat interessante 
boeken of wetenschappelijke 

onderzoeken op toeganke-
lijke wijze voor een groot pu-
bliek te bespreken. Soms zijn 
de uitzendingen ook ronduit 
langdradig en gevuld met 
urenlang, tenenkrommend 
gezwets. Minder bekend is 
dat hij soms ook een liedje 
ten gehore brengt. Een me-
dewerker van zijn persafde-
ling blijkt al die liedjes op 
een CD te hebben gebrand: 
‘Canciones de siempre’. Zelf-
spot kan de president in elk 
geval niet worden ontzegd: 
hij kreeg de slappe lach toen 
hij werd verrast met het 
eerste (en voorlopig enige) 
exemplaar. of de CD daadwer-
kelijk op de markt gebracht 
wordt is nog de vraag; wie 
op www.youtube.com zoekt 
op ‘Hugo canta’ zal begrijpen 
waarom.
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INTERVIEW INTERVIEW

Claire-Marie Martis  
en Mezen Dannawi
“Jongeren zijn de integratie  
allang voorbij”

De een is er al vanaf zijn vijftiende professioneel mee bezig, 
de ander rolde er toevallig in. Maar beiden zit radio maken in het 
bloed: de een molde als kind platenspelers met zijn imitaties van 
scratchende dj’s, de ander nam op haar kanariegele First Sony 
al hele radioshows op. Claire-Marie Martis en Mezen Dannawi 
werken bij FunX, de populairste radiozender onder jongeren in de 
Randstad – en in toenemende mate ook daarbuiten. Van sterallures 
hebben ze echter geen last: “De tijd dat presentatoren met een 
showballet de trap afdaalden is voorbij.”
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“Ik haal even een glas water, ik ben 
verkouden en anders moet ik steeds zo 
hoesten”, zegt dj Claire-Marie Martis (26) 
bij binnenkomst. Over een paar uur moet 
ze live on air. Hoe voorkomt ze dat ze dan 
een hoestbui krijgt? “Regelmatig een slokje 
water drinken en diep ademhalen; moet ik 
toch hoesten dan is dat maar zo. Dan leg ik 
het gewoon uit. Ik blijf mezelf en het leuke 
is dat ik dan geheid meelevende mailtjes 
krijg van luisteraars.” Ook programmadirec-
teur Mezen Dannawi (33) laat zich niet snel 
gek maken. “Nee, ik heb niets met mensen 
die altijd maar klagen en geagiteerd zijn. 
Je kent dat wel, het type dat bijvoorbeeld 
niet kan wachten tot mensen de trein zijn 

uitgestapt en zich dan al duwend en trek-
kend naar binnen wringt. Ik ben altijd de 
laatste die instapt, ik moet dus ook vaak 
staan. Nou en? Ik zie die mensen duwen en 
schelden en ik stap met een big smile in.”

Claire-Marie, wie ben je en hoe kwam je 
bij de radio terecht?
“Ik ben geboren op Curaçao, mijn beide 
ouders komen uit de Antillen. Toen ik 
anderhalf was, werd mijn vader voor Shell 
uitgezonden naar het Midden-Oosten. Na 
13 jaar verhuisden we naar Zwitserland, 
vier jaar later ben ik Engelse Taal en Cul-
tuur gaan studeren in Nederland. Ik heb 
net mijn bachelorthesis ingeleverd, over 

Op mijn zeventiende ben ik naar Nederland 
gekomen voor een studie geneeskunde. Die 
heb ik ook afgemaakt, ik ben arts. Maar 
ik ben ook al jong besmet geraakt met het 
radiovirus. Speelde thuis dj met platen, wat 
natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. 
Ik heb heel wat platenspelers vernield. Toen 
ik vijftien was, werd ik gevraagd om bij de 
radio te komen op Curaçao. Later kwam 
daar televisie bij. Tijdens mijn studie ben 
ik er gewoon mee doorgegaan: ik reisde 
voortdurend heen en weer. Het is een uit 
de hand gelopen hobby. Ook toen ik dokter 
werd, deed ik nog steeds media ernaast. 
Steeds vaker ook in Nederland. Bij FunX 
heb ik allerlei shows gepresenteerd, daarna 

ben ik doorgestoomd tot programmaleider 
en uiteindelijk programmadirecteur. Voor 
die functie is het handig om wat meer 
ervaring te hebben, niet meer zo héél jong 
te zijn.”

FunX profileert zich als urban zender. 
Urban, dat is toch Snoop Dogg en 
gewelddadige, vrouwonvriendelijke 
gangstercultuur?
“Oh ja, dat weer”, Mezen zucht. “Urban is 
gewoon een stroming, een nieuwe  
muziekstroming die voortkomt uit de  

postkoloniale literatuur. Een raar begrip, 
dat niet altijd recht doet aan de schrijvers. 
Wie plakt zo’n etiket erop en waarom? Dat 
fascineert me.
Mijn hart heeft altijd wel bij de media 
gelegen. Als kind had ik zo’n kanariegele 
cassetterecorder, My First Sony, daar nam 
ik hele radioshows mee op. Maar dat ik bij 
FunX terechtkwam is toeval. Ik nam een 
keer contact op om een feest te  
promoten. Naderhand werd ik gebeld om te 
vertellen hoe het was geweest. Elke zondag 
mochten mensen vertellen wat ze dat 
weekend hadden gedaan, die konden dan 
een track aanvragen, een liedje. Mij belden 
ze zo vaak terug dat het een soort vast 

item werd: ‘Claire, waar ben je geweest dit 
weekend?’ Opeens kwam toen de vraag of 
ik een try-out wilde doen. Daarna mocht ik 
zelf een weekendshow presenteren. Na een 
paar maanden ging ik naar het ochtend-
programma ClassX en sinds kort presenteer 
ik FunX Five, elke werkdag tussen vijf en 
zeven ‘s middags.”

Mezen, wie ben jij en wat doe je als 
dertiger bij een jongerenzender?
“Ik ben ook geboren op Curaçao. Mijn 
moeder is Antilliaanse, mijn vader komt 
uit Libanon. Waar Claires vader naar het 
Midden-Oosten ging, emigreerde mijn vader 
juist van het Midden-Oosten naar Curaçao. 
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jongeren die in de steden leven. Het is 
veel breder dan je denkt en het heeft  
verschillende uitingen. Urban is Snoop 
Dogg en gangsta rap, maar ook Nelson 
Freitas met zijn mierzoete liefdesliedjes. 
Zoals rock ook verschillende uitingen 
heeft; van metals waarin tot zelfmoord 
wordt opgeroepen tot prachtige rock-
ballads. Muziek is een cultuuruiting. Het 
moet het hele palet kunnen bestrijken 
van woede tot aan liefde.” Claire-Marie: 
“Voor mij is urban alles wat van de straat 
komt. De mensen. Nederlanders, Marok-
kanen, Surinamers, Hindoes, noem maar 
op: alles. Al die verschillende culturen die 
samenkomen en de muziek die 
daaruit voortkomt.”

Wat is het merkwaardigste wat jullie 
ooit over FunX hebben gehoord?
Claire-Marie: “Nou, ik denk niet dat 
mensen het zo snel echt zullen zeggen, 
zeker niet als ze weten dat je bij FunX 
werkt. Maar ik heb soms wel het gevoel 
dat mensen denken dat het hier een soort 
allochtoon buurtcentrum is, waar mensen 
met een kleurtje een beetje radio mogen 
maken. Een soort speeltuin.” Mezen: 
“Er wordt ook vaak gedacht dat onze 
doelgroep uitsluitend allochtoon is. Het 
raarste wat ik ooit heb gehoord is dat 
wij de integratie verstoren. Maar wij zijn 
de integratie voorbij. Voor ons heeft het 
allang plaatsgevonden en daarmee is ook 
alles gezegd. Dat meer dan de helft van 
onze luisteraars een allochtone achter-
grond heeft is toch mooi? In een stad als 
Rotterdam heeft inmiddels 51 procent van 
de jongeren allochtone wortels. Dan is 
het toch logisch dat we ons mede tot die 
groep richten?”

FunX ontstond vijf jaar geleden omdat 
vier stadsomroepen ‘iets voor jonge-
ren’ wilden doen. Meestal mislukken 
zulke projecten. Waarom werden jullie 
zo populair?
Mezen: “Heel simpel: omdat bij dat soort 
projecten altijd gepraat wordt over een 
groep, een ‘doelgroep’, terwijl wij vanaf 
dag nul zijn gaan praten met jongeren.” 
Claire-Marie: “Ik denk dat onze slogan 
onze kracht ook goed verwoordt: ‘Welkom 
bij jezelf’. Niet te veel toeters en bellen, 
dicht bij jezelf blijven en als dj vooral 
niet toneelspelen.” Mezen: “Het is net als 

op tv: vroeger had je presentatoren die 
tussen een showballet van zestig mensen 
als een soort goddelijkheid van de trap 
afdaalden. Tegenwoordig zet je een paar 
camera’s in een huis, je noemt het Big 
Brother en het wordt een hit.
Het mooiste wat ik bij FunX heb geleerd 
is dat mensen zich hérkennen in de for-
mule en zich daardoor ook érkend voelen. 
Onze luisteraars zijn veelal mensen die 
nauwelijks affiniteit meer hadden met de 
gevestigde media, die steeds meer van 
hetzelfde programmeerden. Ze luister-
den liever naar cd’s. Nu vinden ze radio 
weer aantrekkelijk, omdat ze zich in het 
aanbod herkennen. Wij brengen pluri-
formiteit in de media.”

Ik zit tegenover een arts en een  
literatuurdeskundige Engels. Dat is 
toch niet echt herkenbaar te noemen?
Mezen: “Vergis je niet. Het idee dat al-
lochtonen in een slechte hoek zitten waar 
ze geen carrière kunnen maken, dat is 
zó passé. De carrière van de gemiddelde 
allochtoon in Nederland is de afgelo-
pen jaren veel verder gevorderd dan het 
beeld doet vermoeden. De allergrootste 
meerderheid is alláng bezig met ‘hoe ga 
ik het meeste halen uit mijn toekomst 
in dit land’, in plaats van met ‘hoe ga 
ik integreren’. Nogmaals: wij zijn de 
integratie voorbij. Het is een verkeerd 
beeld, dat helaas zo wordt neergezet in 
de media, maar wij zijn veel representa-
tiever dan je denkt. Ons opleidingsniveau 
is misschien aan de hoge kant, maar in de 
zin van carrièregerichtheid zijn wij meer 
dan herkenbaar.”
Claire-Marie: “Weet je, als ik achter de mi-
crofoon zit ben ik daar allemaal helemaal 
niet zo mee bezig. Keep it simple! Als 
radiomaker ben ik veel meer bezig met de 
mensen die naar mijn uitzending bellen. 
Die hebben allemaal één ding gemeen: ze 
durven die telefoon te pakken en met mij 
een gesprek aan te gaan. Hoe verschil-
lend ze ook zijn. Dan krijg ik Piet uit de 
Achterhoek, die eens per week kozijnen 
komt zetten in Rotterdam. Hij luistert 
dan altijd naar FunX omdat hij de muziek 
super vindt. Vervolgens krijg ik Devante, 
een Surinaamse van dezelfde leeftijd, die 
net zo gek is van die éne track. Allebei 
bellen ze om dat even te vertellen en zo 
raken ze in gesprek. ‘Leuk, ben je op de 

Kruiskade aan het werk? Daar reed ik 
net langs.’ Het kunnen meisjes zijn van 
16, een vrouw van 34, en alles wat daar-
tussenin zit. Maakt mij niet uit. Ze kun-
nen misschien voor het OM werken, maar 
misschien zijn ze ook vuilnis aan het 
ophalen. Ik vind het prima, ik zie ze al-
lemaal als collega’s. Ze mailen, ze bellen, 
ze geven hun mening, ze bepalen voor 
een groot deel wat wij draaien en waar we 
over praten. Al die mensen samenbren-
gen, dát is het leuke aan FunX!”

Wat voor onderwerpen dragen jullie 
luisteraars dan zoal aan?
Claire-Marie: “Echt álles! Van shownieuws 
tot politiek, alles komt voorbij.” “Over 
het algemeen is de generatie jongeren 
van nu veel maatschappelijker bezig dan 
je zou verwachten”, vult Mezen aan. “Ze 
praten over welke politieke partij hen 
aanspreekt, over de problemen in het OV, 
over schulden, keuzes maken, familie, 
principes, identiteit. Religie: hoe houd 
ik me aan een bepaalde religie, hoe ga ik 
om met mensen van een andere religie. 
Dat speelt allemaal veel meer dan bij de 
vorige generatie.
Volwassenen discussiëren over de vraag 
of we wel een bevolkingsopbouw moeten 
hebben zoals die nu in de steden is. Kids 
zijn veel meer bezig met: hoe gaan we 
samen met al die verschillen om en waar 
liggen mijn kansen in deze samenleving. 
Investeren in die kracht is veel waarde-
voller dan je blindstaren op de proble-
men.”
Claire-Marie: “Kijk, we zijn ook niet bang. 
Als iemand belt en zegt: ‘Die hele rama-
dan vind ik niks, waarom zou je dat nou 
doen?’, dan maken we dat bespreekbaar. 
Ben je het ermee eens, of vind je die 
ramadan juist prima? Bel maar. Dat is het 
mooie, je confronteert elkaar, gaat 
in discussie.” Mezen: “Dan gaat het  
verrasssend snel over op hoe het nou  
verder moet. ‘Luister, we zitten met el-
kaar in de klas, jij zit daar met een droge 
bek, maar ik wil wél eten.’ Na een poosje 
komt het dan uit op: ‘Oke, ik zal niet heel 
opzichtig eten, maar dan moet jij mij 
er ook niet mee lastigvallen dat ik niet 
vast’, begrijp je?”
Claire-Marie: “We zijn een soort uitlaat-
klep: ook al ben je 17 of 18, je hebt heus 
wel een mening over dingen. Zit je iets 

dwars? Vertel het. Dan merk je dat je niet 
alleen staat in je gedachten. Als jongeren 
elkaar tegenkomen en dingen bespre-
ken, kunnen ze er beter mee omgaan. Ze 
hoeven er niet bang voor te zijn, het niet 
op te kroppen.”
 
Voelen jongeren zich serieus genomen 
door de politiek?
Mezen: “Vaak niet. Ik zal je een heel  
concreet voorbeeld geven. Er was een 
meisje, islamitische achtergrond, dat 
keihard zei: ‘Luister, er wordt élke keer 
alleen maar gevraagd naar mijn mening 
als het gaat over de islam in Nederland. 
Maar nóóit over de vraag hoe ik elke 
dag voor mijn studie van A naar B moet 
reizen. Over hoe moeilijk ik het vind 
om bij te moeten werken of om rond te 
komen. Politici zijn vooral met hun eigen 
onderwerpen bezig. Terwijl de issues waar 
ik mee zit, waar ik het moeilijk mee heb, 
nauwelijks ter sprake komen.’ Je moet 
jongeren niet behandelen als een niets-
wetende, sms’ende kudde, dat zijn ze 
echt niet meer. Ze zijn marketing-slimmer 
dan ooit. Ze gaan meer voor de inhoud 
dan voor de vorm. Jongeren hebben liever 
‘ouderwetse’ politici die er niet uitzien, 
met wallen onder hun ogen, maar die 
wel bezig zijn met de inhoud, dan mooi-
praters.”

Jullie luisteraars vinden bij FunX 
 hérkenning en érkenning, zeggen jul-
lie. Geldt dat voor jullie zelf ook?
Claire-Marie: “Ja, het is een wissel-
werking. Ik word door de luisteraars 
gewaardeerd zoals ik ben: een jonge, 
Antilliaanse vrouw, die te horen is in de 
spits maar files oplezen moeilijk vindt. 
Ze vallen niet over zo’n struikelblokje, 
het verlaagt juist de drempel om te 
bellen.” Mezen: “Precies. Ik heb met 
dezelfde identiteitskwesties te maken als 
veel luisteraars. Kijk, ik ben blank, op 
de Antillen kijken ze van: waar kom jij 
vandaan? In het Midden-Oosten is het: 
jouw Arabisch is zo gebroken, waar kom 
jij nou vandaan? Ook in Nederland is het 
altijd: waar kom jij vandaan.” Claire-Ma-
rie: “Dat herken ik heel erg. In Saudi-Ara-
bië groeide ik op tussen allemaal mensen 
die daar ook tijdelijk woonden. Maar dan 
kom je in Nederland, je ouders hebben 
een groot huis in Baarn. Je ziet mensen 

denken: wat is het nou? Een asielzoeker 
of zo’n Burberry-kakker?! Je bent jezelf 
altijd aan het verantwoorden voor hoe het 
kan dat jij zo bent. Hoe kan het zo zijn 
dat een donker iemand kan snowboarden? 
Onder Antillianen precies zo. Ik ben niet 
opgegroeid op Curaçao, dat hoor je aan 
mijn accent. Als ik in een groep Antillia-
nen begin te praten is het ook: ‘Waar komt 
díe vandaan?’ ‘Zeker een Bounty: zwart 
van buiten, wit van binnen.’  
Mensen kennen jouw ‘soort’ niet. Maar 
op een gegeven moment weet je dat en 
geef je ze de tijd om je te leren kennen. Ik 
denk ook wel dat het heel erg mens-eigen 
is.” Mezen: “Het maakt je ook sterker. Op 
een gegeven moment, als je bij zo veel 

groepen niet hoort, trek je de conclusie: 
weet je wat? Dan ga ik maar bij mezelf 
horen. Ik denk dat dát voor veel FunX-
luisteraars ook geldt. Dat ze door zó veel 
groepen geclaimd worden, dat ze op een 
gegeven moment zeggen: ‘Nou, dan kies ik 
voor mezelf en geef ik mijn mening op die 
zender, of ik luister naar m’n eigen muziek 
daar. Dat is de uitstraling van onze slogan: 
kies even voor jezelf en wees jezelf. Al dat 
getouwtrek: je bent in Nederland geboren 
maar van Marokkaanse afkomst, ben je dan 
Marokkaan of ben je Nederlander? Nee, je 
bent gewoon jezelf. Stel je heet Moham-
med. Dan ben je bij ons gewoon Moham-
med, met je eigen mening, en je mag je 
favoriete track aanvragen.” l
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Poolshoogte

Op 1 mei gingen de grenzen open voor werknemers uit Polen en andere landen die in 
2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Naar verluidt omdat we ze in Nederland hard 
nodig hebben. Maar wat betekent de sindsdien op gang gekomen arbeidsmigratie voor de 
herkomstlanden? SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en fractiemedewerker Bart van Kent 
gingen naar Polen en spraken daar met tal van mensen die het kunnen weten. “Een afge-
studeerd tandarts solliciteert niet eens meer in Polen.”

Kamerlid onderzoekt gevolgen arbeidsmigratie in Polen

Praca w Holandii is Pools voor ‘Werken in 
Nederland’. Spandoeken en billboards met 
die tekst bepalen het straatbeeld in Opole, 
een Zuid-Poolse stad met circa 
100.000 inwoners. Alleen het stations-

gebied telt al zo’n veertig wervingsbureaus 
die uitsluitend Nederlandse vacatures 
aanbieden. Vrijwel alle grote Nederlandse 
bureaus zijn vertegenwoordigd: Randstad, 
Adecco, Otto, APN, Groenflex en nog vele 

andere. Na de toetreding tot de Europese 
Unie, in 2004, mochten in eerste instantie 
alleen mensen met een dubbel paspoort in 
Nederland komen werken. Omdat het Zuid-
Poolse gebied Silzezië vroeger bij Duits-

land hoorde, is het er niet uitzonderlijk om 
zowel de Poolse als de Duitse nationaliteit 
te hebben. De uitstroom kwam dan ook 
al snel op gang. Sinds 1 mei 2007 hebben 
mensen uit Polen, Hongarije, Tsjechië, 
Slowakije, Slovenië, Estland, Letland en 
Litouwen geen speciale tewerkstellingsver-
gunning meer nodig. Nu bij de vacatures 
staat aangegeven dat enkel een Pools 
paspoort voldoende is, loopt het echt 
storm. Terwijl het vertrek van Polen met 
een dubbel paspoort al problemen ople-
verde voor de Poolse arbeidsmarkt, worden 
er op grote schaal chauffeurs, verzorgend 
personeel en bouwvakkers voor Nederland 
geworven. Naar schatting werkten vóór 1 
mei al zo’n 150.000 Polen in Nederland, 
dus je kunt spreken van big business voor 
de uitzendbureaus. In die zin is het opval-
lend hoe openhartig wervingsmedewerkers 
zijn over hun bezorgdheid ten aanzien van 
de arbeidsmigratie. Prezemyslaw Osuch 
bijvoorbeeld, intercedent van Adecco. “Op 
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korte termijn is het goed voor het inko-
men als je in het buitenland gaat werken, 
maar op den duur is het slecht voor de 
familiebanden. Het is beter om in Polen 
te blijven”, aldus Osuch. Ook APN-direc-
teur Olsok Grazyna spreekt zonder omhaal 
van “veel relaties die kapot gaan, door de 
lange afwezigheid en doordat Poolse werk-
nemers in Nederland met elkaar het bed 
induiken”. 
De werkkamer van Olsok Grazyna staat vol 
met voetbaltrofeeën, wat doet denken aan 
het Europees Kampioenschap voetbal dat 
in 2012 in Polen en Oekraïne georgani-
seerd wordt. Als er terloops een opmerking 
over wordt gemaakt, blijkt Olsok Grazyna 
nog wel wat beren op de weg te zien. 
“De bouw van de stadions voor het EK is 
een groot probleem. Er zijn niet genoeg 
bouwvakkers en andere vaklieden om ze te 
bouwen en om infrastructuur zoals wegen 
en hotels aan te leggen. Arbeidskrachten 
uit de Oekraïne halen is niet eenvoudig, 

want daar moeten ook zes stadions worden 
gebouwd, met alles eromheen. Er gaan 
stemmen op om de bouw uit te besteden 
aan Chinezen en die in te vliegen. Nu al 
heeft de regering bij de UEFA om een jaar 
uitstel gevraagd voor de oplevering van de 
stadions.” 

“Echtscheiding kwam hier nauwelijks 
voor; nu neemt het hand over hand 
toe”

Het groeiend tekort aan arbeidskrachten 
in Polen zelf is één problematisch gevolg 
van de uitstroom naar Nederland. Maar 
het is niet het enige. Nariusz Jarzomber, 
journalist van de regionale krant Nowa 
Trybuna Opolska: “Als beide ouders in 
het buitenland werken ontstaan er vaak 
problemen. Het aantal echtscheidingen 
neemt fors toe. Ook is het niet goed voor 
de ontwikkeling van kinderen als ze hun 
ouders niet vaak zien. Natuurlijk, qua 

Skierniewice: Paul Ulenbelt met Ferroxcube-medewerksters
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inkomen zijn er wel positieve effecten, 
maar ik maak me toch ernstig zorgen 
over de toekomst van het land. Vooral 
hoogopgeleid personeel trekt nu naar 
het buitenland. Er is nu al een tekort aan 
bouwvakkers, maar binnenkort zullen er 
ook tekorten ontstaan bij andere beroeps-
groepen, zoals medisch personeel.” Wal-
demar Musiol, priester van het Bisdom in 
Opole, bevestigt de lezing van Jarzomber. 
“Financieel gaat het de mensen die in het 
buitenland werken beter, maar de sociale 
gevolgen zijn groot. Echtscheiding kwam 
hier vroeger nauwelijks voor; nu neemt het 
aantal scheidingen hand over hand toe. 
Vooral onder jonge mensen, die nog niet 
lang getrouwd waren voordat een van de 
partners in het buitenland ging werken. 
Het werken in het buitenland pakt nadelig 
uit voor de kinderen, de familiebanden en 
de sociale samenhang. Er zijn veel kleinere 
dorpen hier in de omgeving waar mensen 
massaal uit zijn vertrokken.”

De uitspraken bevestigen wat SP-Tweede 
Kamerlid Paul Ulenbelt al langer aan de 
kaak stelt. “De gevolgen voor het land zijn 
dramatisch”, zegt hij. “Naast de tekor-
ten op de arbeidsmarkt worden gezinnen 
verscheurd, raken dorpen leeg en belanden 
kinderen in kindertehuizen. Dat was voor 

ons eerder dit jaar een belangrijke reden om 
ons in de Kamer te verzetten tegen de open 
grenzen. Natuurlijk; de verdringing van 
werknemers in Nederland speelde een grote 
rol. Maar in de Kamer was de SP de enige 
partij die oog had voor de gevolgen in het 
herkomstland.”

In de nieuwe fabriek van LG Philips in 
Wroclaw komen waarschijnlijk Chinezen 
te werken

De rit van Opole naar Warschau is een 
spannende. Viermaal zijn Paul Ulenbelt en 
Bart van Kent getuige van een auto-onge-
luk; tweemaal ontsnappen ze op weg naar 
de Poolse hoofdstad zelf op het nippertje 
aan een aanrijding. “Met het oog op het 
EK voorzie ik grote problemen die samen-
hangen met het bedroevende wegennet”, 
zegt Maarten Goslings, directeur van een 
ICT-bedrijf in Warschau. “Er zijn hier per 
kilometer weg vier keer zo veel ongelukken 
als in Nederland en bovendien vallen er bij 
die ongevallen ook nog eens vier keer zo 
veel doden.” Goslings, sinds 1990 in Polen, 
maakt gewag van een groot tekort aan 
ICT’ers. “Hoogopgeleide ICT’ers verdienen 
bij mij in een aantal topfuncties 5.000 euro 
bruto per maand. Er is geen export van deze 
mensen naar Nederland of Engeland. Artsen 

worden wel een steeds groter ‘exportarti-
kel’, vooral naar Ierland, Engeland en de 
Scandinavische landen.” Het tekort aan 
bouwvakkers ondervindt Goslings aan den 
lijve: hij heeft een huis dat nog afgebouwd 
moet worden. Hij staat er zelfs voor op een 
wachtlijst. “Ik denk dat de aannemer perso-
neel uit Oekraïne gaat inzetten.”

De Nederlandse ambassadeur, Marnix Krop, 
en attaché economische zaken Frank ter 
Borg tonen zich verheugd over de komst 
van een Nederlands parlementslid naar 
Warschau: “Dit is de eerste keer dat een 
Kamerlid ons bezoekt.” Volgens Frank ter 
Borg werken er anderhalf tot twee miljoen 
Polen in het buitenland, voornamelijk in 
Engeland, Nederland en Ierland. Het vinden 
van bouwvakkers wordt steeds moeilijker, 
ondanks het feit dat er ruim een miljoen 
werknemers uit Oekraïne in Polen werken 
– voornamelijk in de bouw, huishoudelijke 
dienstverlening en de landbouw. “Er is hier 
sprake van een ‘fysieke arbeidsmarkt’. Als 
je een loodgieter nodig hebt, ga je naar de 
plek waar de bussen uit Oekraïne aankomen 
en zoek je er eentje uit.” Volgens ambassa-
deur Krop zal het bouwen van de  
EK-stadions op het laatste moment net 
gaan lukken. “Maar hoe die stadions en de 
infrastructuur eruit gaan zien en wié ze 
gaan bouwen is een andere vraag.” 
Krop en Ter Borg laten wat cijfers en statis-
tieken de revue passeren. Ondanks het feit 
dat de lonen binnen Polen enorm verschil-
len (in Warschau bedraagt het doorsnee 
inkomen 176 procent van het EU-gemid-
delde en op het platteland in Oost-Polen 
30 procent van het EU gemiddelde), is er 
nagenoeg geen interne mobiliteit. Een 
werkloze in Oost- 
Polen vertrekt liever naar Nederland dan 
naar Warschau. Dit is terug te zien in de 
werkloosheidscijfers. In Warschau is slechts 
3,5 procent van de beroepsbevolking 
werkloos, 300 kilometer verderop loopt het 
percentage op tot 25 procent. LG Philips 
is in Wroclaw een fabriek aan het bouwen 
en kan in de wijde omtrek geen personeel 
vinden. Volgens attaché Ter Borg gaat deze 
fabriek bevolkt worden door Chinezen. 
Over de zorg zegt hij: “De lonen in de zorg 
zijn dramatisch laag. Er zijn afdelingen in 
ziekenhuizen gesloten wegens personeels-
tekorten. Een arts verdient 300 tot 400 Euro 

per maand. Ze verhogen hun inkomen met 
geld dat ze toegestopt krijgen van patiënten 
en door na de normale werktijd te werken 
bij privé-klinieken, of tijdens vakanties in 
het buitenland.”

Tachtig kilometer buiten Warschau ligt 
Skierniewice, een plaatsje met zo’n 15.000 
inwoners. In 1997 verplaatste Philips er een 
Nederlandse fabriek naartoe. Maar het ging 
mis: er was geen personeel te krijgen voor 
de lonen die vooraf berekend waren. De 
fabriek ging failliet en is nu in handen van 
de Taiwanese firma Ferroxcube. De direc-
teur, Gerry Monkhof, is wel nog Nederlands. 
“Bij Ferroxcube werken ruim 500 mensen. 
In het laatste half jaar is 20 procent van het 
personeel vertrokken naar het buitenland, 
of aan de slag gegaan in de bouw omdat de 
tekorten daar hebben gezorgd voor loon-
stijgingen. De lonen bij Ferroxcube zijn dit 
jaar met 10 procent gestegen om personeel 
binnen te houden”, vertelt Monkhof. Hij 
ziet de toekomst somber in. De concurrentie 
uit China is moordend; hij verwacht dat de 
fabriek binnen een paar jaar failliet gaat of 
naar China verhuist. Vanwege de lonen. Een 
Ferroxcube-werkneemster vertelt dat in het 
dorp makkelijk te zien is wie in Nederland 
heeft gewerkt. “Zij hebben betere huizen 
en auto’s. Een van mijn collega’s gaat bin-
nenkort ook. Zijn vrouw is afgestudeerd 
tandarts en solliciteert niet eens meer in 
Polen. Zodra zij wordt aangenomen gaat 
haar man mee, dan heeft Ferroxcube geen 
sales manager meer.” 

“Waarom hoogopgeleid personeel van 
buitenaf halen, terwijl geneeskunde een 
studentenstop heeft?”

De verwachting is dat de uittocht van hoog 
opgeleid personeel in de nabije toekomst 
steeds grotere vormen zal gaan aannemen. 
De Europese Commissie heeft zelfs een plan 
klaarliggen om het voor buitenlands topta-
lent via een zogenaamde blue card gemak-
kelijker te maken om in de EU te komen 
werken. De battle for brains noemt Brussel 
dat. Paul Ulenbelt heeft een andere bena-
ming: migratie-apartheid. “Omdat je in feite 
mensen selecteert naar opleidingsniveau”, 
licht hij toe. “Ik vind dat heel slecht. Ten 
tweede: die ‘brains’ zijn keihard nodig in de 
landen waar die mensen vandaan komen. 

Ondertussen houdt in Polen de bouw van 
de EK-stadions de gemoederen nog steeds 
bezig. Op straat, in restaurants, iedereen 
heeft er wel een mening over. Dat er een 
oplossing gevonden zal worden, daarvan 
lijkt iedereen overtuigd – alle ogen van 
de wereld zijn er immers op gericht. Ook 
de Poolse politiek is zich daar terdege van 
bewust en zoekt naarstig naar ‘creatieve 
oplossingen’, die soms wel wat weg lijken 
te hebben van paniekvoetbal. Zo ligt er een 
parlementsvoorstel om alle in het buiten-
land werkende Polen verplicht één dag per 
jaar terug te laten komen om aan de bouw 
van de stadions en de omliggende infra-
structuur mee te werken. Pawel Nasilowski, 
plaatsvervangend directeur-generaal voor 
het Poolse gevangenis-
wezen, heeft zelfs al geopperd dat er 20.000 
Poolse gevangenen bij kunnen worden in-
gezet. Een uitspraak waar hij, geschrokken 
door alle media-aandacht die hij over zich 
bleek te hebben afgeroepen, zich verder in 
het openbaar niet meer over uit wil laten. 
Een amusante soap, maar wel tekenend 
voor de ingewikkelde problemen waarvoor 
de uittocht van Poolse arbeidskrachten het 
land stelt. •

Daar de ‘brains’ weghalen kun je wat mij be-
treft vergelijken met het leegroven van een 
land vanwege de grondstoffen die het heeft. 
Mij wordt vaak gevraagd: ‘Is het niet aan die 
mensen zelf om uit te maken waar ze gaan 
werken om aan hun toekomst te bouwen?’ 
Mijn antwoord is dan: hoe je het ook wendt 
of keert; in hun eigen land zijn de meeste 
mensen het gelukkigst. Het is echt niet zo 
dat Nederlandse bedrijven Polen, Tsjechen of 
Letten hierheen halen om die mensen  
betere toekomstperspectieven te bieden. 
Het gáát helemaal niet om die mensen zelf, 
het gaat puur om het laag houden van de 
lonen. Het systeem dat mensen door heel 
Europa sjouwt, en dus onthecht, dáár verzet 
ik me tegen. En werken ze dan eenmaal in 
Nederland of Engeland, dan is er vaak ook 
nog sprake van uitbuiting, slechte huis-
vesting, wrijving met de lokale bevolking, 
noem maar op. Nederland heeft hoog opge-
leide werknemers nodig? Klopt. Maar leg me 
dan eens uit waarom er een studentenstop 
voor geneeskunde is, terwijl we tegelijker-
tijd met een ‘blue card’ mensen van buiten 
de EU binnen moeten halen? Het is een 
kwestie van investeren in ons eigen land. 
Dat geldt ook voor het lager opgeleide werk. 
Als we steeds maar goedkope krachten uit 
het buitenland blijven halen, komt moderni-
sering op het tweede plan.”

APN-directeur Grazyna: “Bouw voetbalstadions groot probleem”

Priester Musiol (links): “Veel meer echtscheidingen”
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Broodje Bieb

Het is een feit: Nederlanders besteden 
steeds minder tijd aan lezen en veel 
 gemeentes willen bezuinigen op de biblio-
theken. Doorgaan op de oude, vertrouwde 
weg is voor veel bibliotheken dan ook allang 
geen optie meer. In het hele land worden 
daarom nieuwe initiatieven ontwikkeld om 
de bibliotheek klaar te maken voor de toe-
komst. Opvallend is bijvoorbeeld de ‘Theek 
Away’ in het Brabantse 
’s Gravenmoer, gemeente Dongen. Het gaat 
om een soort pinauto-
maat waar je boeken kunt lenen en inleve-
ren en waar je meteen ook kunt betalen. 
Bibliotheekdirecteur Theo Peeters kreeg het 

De ‘Theek Away’, het ‘Kulturhus’ en de ‘Biblioservicebus’: het zijn de nieuwste initiatieven  
die de oude, vertrouwde bibliotheek onder het motto ‘bibliotheekvernieuwing’ een modern  
en niet zelden multifunctioneel jasje moeten geven. Vernieuwing of vernieling?  
Oordeelt u zelf.

idee toen hij in België machines zag waar 
je brood uit kunt halen. Inmiddels zijn de 
boekenmachines werkelijkheid geworden 
dankzij de regeling Innovatie-Stimulans 
Bibliotheekvernieuwing. Het gemeente-
bestuur van Dongen is enthousiast over 
de Theek Away, aangezien het een oplos-
sing lijkt te zijn voor het teruglopende 
voorzieningenniveau in kleine kernen. 
In die context heeft de Theek Away een 
“grote meerwaarde voor dit dorp”, volgens 
wethouder Piet Panis. “Door te zorgen voor 
goede faciliteiten blijft ’s Gravenmoer niet 
alleen een prettige plek om te leven, voor 
verschillende doelgroepen is het hierdoor 
mogelijk om hier te kunnen blijven wonen”, 

aldus Panis bij de opening van de boeken-
automaat.

“Bibliotheken moeten juist niét blijven 
hangen in de aloude rol”
 
Maar in de ogen van Lianne Busser van de 
Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid is de 
Theek Away helemaal niet zo revolutionair. 
“Wat doet de Theek Away? De automaat 
leent boeken of andere media uit, maar dan 
zonder tussenkomst van medewerkers. Niks 
nieuws aan.” Volgens haar moeten biblio-
theken juist niét blijven hangen in de al-
oude rol als uitleencentrum van media. “In 
onze bibliotheekvoorziening-op-maat in 

Nijmegen is de collectie beperkt en specifiek 
gericht op doelgroepen als gezinnen met 
kleine kinderen, ouderen en allochtonen.” 
In de Waalstad lopen op dit moment twee 
experimenten met deze nieuwe formule 
voor wijkbibliotheken, waarbij een beperkte 
collectie gecombineerd wordt met een 
bredere maatschappelijke functie. “We 
werken steeds meer samen met scholen om 
jongeren bij cultuur en lezen te betrekken. 
Daarnaast ondersteunen we de inburgering, 
hebben we projecten tegen laaggeletterd-
heid en regelen we speciale voorstellingen 
en lezingen voor onze leden bij musea en 
andere culturele instellingen.” 
Deze nieuwe taken kunnen door de bi-
bliotheek betaald worden doordat er een 
kleinere collectie is en het uitlenen volledig 
geautomatiseerd is. Bovendien wordt er ‘in-
gewoond’ bij andere wijkvoorzieningen als 
scholen, dorpshuizen en wijkcentra. Busser: 
“Hierdoor kan met één medewerker worden 
volstaan, die zich dan vooral moet richten 
op het leggen van contacten in de wijk en 
het bieden van informatie.”

Hetzelfde idee van samenwerking met ande-
re voorzieningen wordt nog verder doorge-
voerd bij het Kulturhus in kleine dorpen. 
Het is een Scandinavisch concept dat in het 
jaar 2000 in het Overijsselse Zwartsluis voor 
het eerst in Nederland toegepast werd. Een 
verzorgingshuis, de lokale radio, een peu-
terspeelzaal, bibliotheek, kinderopvang en 
ouderenhuisvesting kwamen onder één dak 
en werden aangestuurd door één bestuur. 
Toenmalig burgemeester Smit merkte bij 
de opening het volgende op: “Door de ge-
meentelijke herindeling mag Zwartsluis dan 
als zelfstandige gemeente wel verdwijnen, 
de gemeenschap van Zwartsluis blijft. En 
dankzij het Kulturhus is er een krachtcen-
trale die de nodige energie levert”. 

In Zeeland is weer een andere variant op 
het thema van samenwerking van voorzie-
ningen in kleine kernen gevonden, in de 
vorm van de Biblioservicebus. De Bibliobus 
kenden veel kleine dorpen al langer, dat 
was in feite een boekenuitleen op wielen. 
Maar de Biblioservicebus heeft de inwo-
ners van Zeeuwse dorpen veel meer te 
bieden, betoogt projectleidster Antoinette 
van Zanten. “Bewoners kunnen er behalve 
informatie in allerlei vormen ook strippen-
kaarten, bioscoopkaartjes, treinkaartjes en 

geld halen. Dus behalve dat de weggeval-
len dienstverlening in de kernen terugge-
bracht wordt, draagt de bus ook bij aan een 
onmisbare component in elk mensenleven: 
de ontmoeting. Alleen al met het wekelijks 
verschijnen draagt de bus bij aan de mate 
waarin dorpsbewoners elkaar tegen het lijf 
lopen.”

“De bibliotheek heeft een rol als het 
gaat om de beoordeling en selectie van 
de oneindige hoeveelheid informatie 
op internet” 

Al deze initiatieven hebben met elkaar ge-
meen dat ze de bibliotheek willen vernieu-
wen. Vanuit de beste bedoelingen wordt 
omgegaan met de uitdaging van teruglo-
pende inwoneraantallen in met name de 
dorpskernen, en dalende subsidies, terwijl 
tegelijkertijd geprobeerd wordt de biblio-
theek een bredere functie te geven. Volgens 
een aantal is de uitleen van media (boeken, 
tijdschriften, cd’s, dvd’s et cetera) niet de 
enige functie van de bibliotheek. Ontmoe-
ting, cultuur en algemene dienstverlening 
lijken steeds belangrijker te worden. En dat 
dankzij al deze initiatieven in ieder geval 
gewaarborgd wordt dat er boeken aanwezig 
zijn om geleend te worden, staat buiten 
kijf. Maar is dat genoeg om Nederlanders 

weer aan het lezen te krijgen? En is het 
überhaupt haalbaar en wenselijk om de 
trend van ‘ontlezing’ te willen keren? Dit 
zijn vragen die vooralsnog binnen de hele 
‘bibliotheekvernieuwing’ amper gesteld, 
laat staan beantwoord lijken te worden. Li-
anne Busser: “De ontlezing is een trend die 
doorzet, maar of lezen uiteindelijk zal ver-
dwijnen? Nee, ik denk het niet. Maar als je 
ziet hoe jongeren met lezen omgaan, zal het 
nog wel verder zakken.” En waarom zou je 
nog een boek lezen als tegenwoordig bijna 
alles te vinden is op het internet? Maar dit 
soort nieuwe bronnen van informatie levert 
ook nieuwe problemen op, en het zijn deze 
nieuwe problemen waar Busser zich vooral 
zorgen over maakt. “Er is een maatschap-
pelijke tweedeling aan het ontstaan doordat 
je wel moet weten hoe je al die nieuwe in-
formatie kunt vinden, en hoe je vervolgens 
een goede selectie en beoordeling kunt 
maken van die oneindige hoeveelheid in-
formatie. Als bibliotheek moeten we een rol 
gaan spelen om te voorkomen dat ouderen 
en sociaal zwakkeren hier een achterstand 
oplopen. De verantwoordelijkheid van bibli-
otheken houdt niet meer op bij het uitlenen 
van boeken.” l

TEKST JoLA VAN DIJK  

FOTO PRoCESBuREAu BIBLIoTHEEKVERNIEuWING
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Het is een mooie traditie op Prinsjesdag: de Troontelefoon van de SP. Elk jaar nemen de Eerste en Tweede 
Kamerleden van de SP na afloop van de Troonrede de reacties uit het land in ontvangst. Steeds meer men-
sen weten de SP te vinden. Dit jaar kwamen op de derde dinsdag van september in vijf uur tijd bijna dui-
zend telefoontjes binnen.

TEKST BARRY SMIT FOTO BAS SToFFELSEN

Zodra de koningin in de Ridderzaal de 
Troonrede heeft uitgesproken, haasten de 
36 Eerste en Tweede Kamerleden zich met 
hun medewerkers naar de fractieruimte van 
de SP. Daar is een callcenter ingericht, waar 
zij de hele middag bereikbaar zijn op het 
gratis nummer van de Troontelefoon. 
Meteen na het openstellen van de lijnen 
stromen de reacties binnen. Al snel valt op 
dat veel mensen zich zorgen maken over 
hun koopkracht; vooral degenen met een 
bescheiden inkomen. “We zijn in Nederland 
steeds productiever, dat levert steeds meer 
geld op”, zegt Karin Dekker uit Amster-
dam, werkzaam op Schiphol: “Waar blijft 
dat dan?” Rutger van Bruggen, eveneens 
uit Amsterdam: “Ik hoor nu wel sociaal-
christelijke praatjes, maar zie in feite niets 
veranderen. Het is net of de VVD nog steeds 
regeert, ze verkopen het alleen iets anders.” 
Veel mensen wijzen op de belofte dat na 
het zuur het zoet zou komen; en dat de 

regeringspartijen wel heel gemakkelijk be-
loftes breken, waarop ze juist zijn verkozen. 
SP-Kamerlid Jasper van Dijk, haastig tussen 
twee gesprekken door: “Veel bellers maken 
zich zorgen of ze hun huishoudboekje nog 
wel rond krijgen. Dat dankzij dit kabinet 
in economisch voorspoedige tijden vrijwel 
niemand erop vooruit gaat, velen zelfs ach-
teruit, is voor veel mensen onbegrijpelijk.” 

Ook de kwaliteit en de kosten van de zorg 
komen veelvuldig ter sprake. “We krijgen 
een Eigen Risico in plaats van een No 
Claim”, betoogt mevrouw Willemsen uit Lim-
bricht. “Dan zeg je gewoon ‘eigen schuld, 
dikke bult’ tegen mensen die ziek worden. 
Waarom delen we die ziektekosten niet 
gewoon eerlijk met z’n allen?” De thuiszorg, 
waar grote problemen zijn ontstaan door 
de invoering van de marktwerking (zie ook 
Tribune september), is ook een bron van on-
begrip. Thuiszorgpersoneel meldt zich, maar 

ook klanten en familieleden van klanten. 
“Als de thuiszorg wordt afgebroken, zijn we 
straks toch alleen maar duurder uit omdat 
we de ouderen dan in verzorgingshuizen 
moeten plaatsen? En de mensen die in de 
thuiszorg werken, moeten we straks een 
uitkering geven. Wie schiet daar nou iets 
mee op?”, vraagt mevrouw Van den Berg uit 
Wieringerwerf zich af.

Niet minder verontwaardigd is een fors aan-
tal bellers over het feit dat het kabinet niets 
doet tegen de miljoenenbonussen in het 
bedrijfsleven, terwijl hun werknemers erop 
achteruit gaan of zelfs hun baan verliezen 
– zoals bij TNT Post. Gerard de Wit uit Gro-
ningen: “Al jaren wordt gezegd dat er iets 
tegen de graaicultuur moet worden gedaan. 
Maar steeds zijn het juist de PvdA’ers die 
het erbij laten zitten, of hooguit een oproep 
doen aan hun collega-grootverdieners. 
Eerst Kok, nu Bos. Het is de Partij van de 
Aandeelhouders geworden.” Ook armoede-
bestrijding blijft een terugkerend thema.. 
“Schandalig, dat daar maar 5 miljoen extra 
aan wordt besteed”, briest mevrouw Pengel, 
oppasmoeder uit Rotterdam. “Dat is geen 
aanpakken; dat is pappen en nathouden. 
Als ik koningin was, zou ik weigeren om het 
voor te lezen.” De Troontelefoon geeft in 
zeer korte tijd een goed beeld van hoe de 
plannen ontvangen worden. Tweede Kamer-
lid Arda Gerkens: “Dit is voor ons niet alleen 
leuk, maar ook nog eens een stuk nuttiger 
dan met malle hoedjes over het Binnenhof 
paraderen.” •

Troontelefoon ook dit jaar 
weer roodgloeiend

In het callcenter: Kamerlid Marianne Langkamp

HISTORIE

Alfred Nobel
Pacifist of ‘koopman des doods’?
In oktober vindt in Oslo de jaarlijkse uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede plaats. Maar hoe belangrijk 
zijn thema’s als vrede en oorlog eigenlijk geweest in het leven van Alfred Nobel zelf? Speculaties te over, vast 
staat in elk geval dat ’s werelds meest prestigieuze vredesprijs is vernoemd naar een illustere, liefdesbrieven 
schrijvende wapenfabrikant.

“Wat je ook schrijft, herhaal alsjeblieft niet 
de mythe dat Nobel die prijzen heeft in-
gesteld uit een schuldgevoel”, aldus Irwin 
Abrams, emeritus hoogleraar en  
Nobeldeskundige. Het verhaal gaat name-
lijk dat Alfred Nobel (1833-1896) op een 
dag in 1888 een Franse krant openslaat en 
daarin zijn eigen necrologie leest. Onder de 
kop ‘De koopman des doods is dood’ wordt 
breed uitgemeten dat de Zweedse weten-
schapper zijn geld heeft verdiend aan dood 
en verderf. Volgens het artikel is Nobel ‘rijk 
geworden door  
manieren te vinden waardoor meer  
mensen sneller dan ooit de dood kunnen  
vinden’. Dat Alfred Nobel zijn kapitaal 
niet alleen heeft vergaard met dynamiet-
staven en petrochemie klopt – samen 
met zijn broers richtte hij ook wereldwijd 
wapenfabrieken op. Maar de krant maakt 
één vergissing: niet Alfred maar zijn broer 
Ludvig is tijdens een vakantie in Cannes 
overleden.
Volgens de ‘legende’ komt Nobel door het 
lezen van het overlijdensbericht tot inkeer 
en stelt hij daarom uiteindelijk de Nobel-
prijzen in. “Het wordt vaak aangehaald, 
maar is makkelijk te ontkrachten”, aldus 
Abrams. Historisch gezien zijn er geen 
aanwijzingen dat Alfred Nobel ooit tot 
inkeer is gekomen, laat staan dat hij last 
had van gewetenswroeging. In 1894 weer-
houdt de voorbarige doodverklaring hem 
er bijvoorbeeld niet van om het Zweedse 
metaalbedrijf Bofors over te nemen, dat 
onder zijn leiding wordt omgevormd tot 
een wapenfabriek. Nobel blijft eigenaar van 
Bofors tot hij in 1896 een fatale hersen-
bloeding krijgt. In de Tweede Wereldoorlog 
maken zowel geallieerden als nazi’s gretig 
gebruik van 

TEKST RoNALD KENNEDY  FOTO’S GAMMA / HoLLANDSE HooGTE



HISTORIE GESCHIEDENIS

Bofors-wapentuig, dus ook postuum  
lijkt de term ‘koopman des doods’ van 
toepassing. 

Op de officiële website van het Nobel-
comité wordt Nobel geroemd als ‘weten-
schapper, uitvinder, ondernemer, auteur 
en pacifist’. De eerste vier typeringen zijn 
onomstotelijk waar, maar bij de laatste 
kunnen serieuze vraagtekens geplaatst 
worden. Dat vindt ook Abrams: “Ik denk 
dat je moet oppassen met termen als 
pacifist en koopman des doods.” Geen van 
beide zijn adequate typeringen van Alfred 
Nobel, vindt de Nobelprijsdeskundige. “Hij 
zag zichzelf bovenal als wetenschapper. Ik 
denk dat we hem vooral moeten herinne-
ren om de prijzen die hij heeft achtergela-
ten, wat zijn motieven ook zijn geweest.”

In elk huis een laboratorium en  
een schietbaan

Nobel en zijn broers krijgen de liefde voor 
wapentuig met de paplepel ingegoten. Zo 
weet hun vader, de uitvinder Immanuel 
Nobel, indruk te maken op de Russische 
tsaar met door hem ontworpen zeemij-
nen. De jonge Alfred kijkt toe als tijdens 
een proef onbemande schepen worden 
opgeblazen; later worden de zeemijnen in 
het echt toegepast tijdens de Krimoorlog. 
Als twintiger gaat hij onderzoek doen naar 
het explosief nitroglycerine. Zijn fascina-
tie voor springstoffen lijkt niet te stuiten, 
zelfs niet als zijn jongste broer Emil 
omkomt bij een ontploffing in de explo-
sievenfabriek van zijn vader – veroorzaakt 
door het onstabiele nitroglycerine van 
Alfred. De knal is in de wijde omgeving 
te horen. Twee jaar later doet Nobel zijn 
bekendste uitvinding: dynamiet, een sta-
bielere variant van nitroglycerine. Die toe-
passing wordt vervolgens ingezet om het 
Panamakanaal aan te leggen, maar ook als 
wapen in de Frans-Pruisische oorlog.
Nobel weet als uitvinder uiteindelijk 355 
patenten op zijn naam te zetten. Het 
 merendeel is onschadelijk, zoals ver-
beterde ontwerpen van gloeilampen en 
batterijen, maar Nobel ontwikkelt ook 
 kanonnen en raketten. In 1887 patenteert 
hij ballistiet, een verfijnde, rookloze vorm 
van buskruit. Die laat hij, tot woede van 
de Franse overheid, in Italië fabriceren. 
In zijn woonplaats Parijs wordt hij steeds 

vaker afgeschilderd als spion en land-
verrader en zijn laatste dagen slijt hij 
overwegend in zijn riante villa in  
San Remo. Zoals alle zes woonhuizen van 
Nobel is de villa uitgerust met een labora-
torium én een schietbaan.

Toch is het te makkelijk Nobel af te doen 
als een wapenfanaat, hij lijkt een man 
van haast schizofrene tegenstellingen. 
Hij boekt voortdurend succes, maar voelt 
zich vaak een mislukkeling. Hij is trots 
op zijn geboorteland Zweden, maar komt 
er zelden. Hij triomfeert als wetenschap-
per, maar heeft slechts een jaar op school 
gezeten. Bovenal verenigt hij vrede en 
oorlog in één persoon. De wapenfanaat 
wordt lid en geldschieter van de  
vredesbeweging. Ook neemt hij een  
Turkse diplomaat in dienst om hem voort-
durend op de hoogte te houden van alle 
activiteiten van de vredesbeweging. “Zijn 
interesse in de vredesbeweging is oprecht 
en had niks te maken met schuldgevoe-
lens”, benadrukt Abrams.
Albert Einstein, die in 1921 de Nobelprijs 
voor Natuurkunde won, ging ervan uit dat 
gewetenswroeging wel degelijk een rol 
heeft gespeeld. Hij zei in 1945: “Alfred 
Nobel heeft een explosief uitgevonden 
dat in zijn tijd ongeëvenaard was in 
kracht – een buitengewoon effectief 
vernietigingswapen. Als compensatie voor 
deze ‘prestatie’ en om zijn geweten te 
sussen heeft hij zijn prijs ter bevordering 
van de vrede in het leven geroepen.”
In Nobels testament staat dat de Nobel-
prijs voor de Vrede jaarlijks moet gaan 
naar degene die zich ‘het meest heeft 
ingezet voor de broederschap tussen 
landen, ten gunste van de afschaffing of 
reductie van bestaande legers en ter  
bevordering van vredesbijeenkomsten’. 
Een opmerkelijk standpunt voor iemand 
die schatrijk is geworden door olie,  
chemie en wapens.

Europa’s rijkste vagebond wordt 
verliefd

De Nobels passen in het rijtje van 
Rothschild en Rockefeller, maar Alfred 
Nobel heeft het niet zo op met de elite. 
Hij sluit zich liever op in zijn werkkamer. 
“Thuis is waar ik werk en ik werk overal”, 
luidt een gevleugeld citaat. Van Victor 

Hugo komt de typering ‘Europa’s rijkste 
vagebond’. In Azerbeidzjan bestaat nog 
steeds het gezegde ‘Ik heb de fabriek van 
Nobel niet’ – wat zo veel betekent als: ‘Ik 
heb geen geldboom in mijn tuin’.

Waarom laat hij in 1895 – een jaar voor 
zijn dood – in zijn testament opnemen 
dat zijn kapitaal gebruikt moet worden 
‘ten bate van de mensheid’? Ook Abrams 
heeft hier geen pasklaar antwoord op, 
maar herhaalt dat schuldgevoel in ieder 
geval geen motief is geweest. Op de 
website van het Nobelcomité, dat zelf 
overigens niet is ingegaan op verzoeken 
om commentaar, staat dat er ‘verschil-
lende interpretaties bestaan over zijn 
gedachten en betrokkenheid bij het vre-
desvraagstuk. Sommigen zeggen dat die 
in zijn jeugd is ontstaan, anderen dat hij 
zich het lot van de mensheid pas vrij laat 
is gaan aantrekken’. De meest romanti-
sche is tevens de meest waarschijnlijke 
verklaring: liefde. Aangenomen wordt 
dat zijn grote liefde, de barones Bertha 
von Suttner, een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld. Von Suttner, ondanks 
haar adellijke titel platzak, is name-
lijk een voornaam pacifiste wanneer ze 
op 33-jarige leeftijd in Parijs bij Nobel 
solliciteert als secretaresse. De Zweed 
valt onmiddellijk als een blok voor haar. 
Maar helaas voor Nobel is Von Suttner al 
verloofd. Ze blijven echter tot zijn dood 
penvrienden. Over de uitvoering van zijn 
testament schrijft ze aan Nobel: “Of ik het 
ooit zal meemaken weet ik niet, maar wat 
wij aan de wereld hebben gegeven – jij en 
ik – blijft altijd voortleven.” De barones 
overleeft Nobel en maakt het inderdaad 
mee. Ze wint zelfs in 1905 de Nobelprijs 
voor de Vrede. Een prijs die door de 
smoorverliefde Nobel waarschijnlijk dus 
ter ere van haar in het leven is geroepen.
De koopman des doods is namelijk ook 
nog eens een hopeloos romanticus en 
fanatiek brievenschrijver. Na zijn harts-
tochtelijke verliefdheid op Von Suttner, 
verliest hij zijn hart aan de 20-jarige 
bloemenverkoopster Sofie Hess. Hij 
schrijft zijn vriendinnetje wel dertig lief-
desbrieven per dag. Daarin noemt hij haar 
zijn ‘trolletje’ en hij ondertekent met ‘Din 
brumbjörn’ (je beertje). Hij bedelft haar 
onder dure cadeaus, maar helaas is zij 
minder verliefd – ze wordt zwanger van 

een ander. Na Nobels dood dreigt Hess de 
liefdesbrieven openbaar te maken. Nobels 
trouwe assistent (en volgens sommigen 
zijn enige vriend) Ragmar Sohlman weet 
dit te voorkomen, door alle brieven op te 
kopen. Hij wil niet dat de goede naam van 
zijn baas erdoor wordt bezoedeld.

Nobels miljoenenerfenis per  
paardenkoets het land uitgesmokkeld

Ragmar Sohlman is er uiteindelijk ook 
verantwoordelijk voor dat de laatste wens 
van Nobel uitkomt. De uitvinder heeft 
namelijk zelf zijn testament opgesteld, 
hij heeft een hekel aan advocaten en 
 notarissen. “Pietluttige parasieten”, zou 
hij daarover hebben gezegd, en: “Die 
weten een kromme lijn recht te praten.” 
Nobel vergeet in zijn testament echter 
een begunstigde aan te wijzen. Zijn dood 
luidt daarmee een juridisch getouwtrek 
in, om zijn kapitaal van 31 miljoen kronor 
(ruim 3 miljoen euro, destijds een onge-
kend vermogen).
In Zweden kunnen de voorgestelde Nobel-
prijzen aanvankelijk op weinig enthousi-
asme rekenen. Ze worden ‘onpatriottisch’ 
gevonden, omdat de winnaars niet nood-
zakelijk Scandinavisch hoeven te zijn. 
Zelfs koning Oscar II mengt zich in de 

strijd over Nobels testament. Hij bestem-
pelt de prijzen als een “nonsensidee”, 
Nobel zou zich hebben laten beïnvloeden 
door “vredesfanaten, vooral vrouwelijke” 
– een rechtstreekse verwijzing naar  
barones Von Suttner.
Vijf jaar later worden Nobels laatste wen-
sen dan toch bewaarheid, vooral dankzij 
de inspanningen van zijn lievelingsneef 
Emmanuel en de toewijding van Sohlman. 
Op heroïsche wijze smokkelt Sohlman met 
een paardenkoets de miljoenen van Nobel 
Frankrijk uit; revolver in de aanslag. Op 
29 juni 1900 wordt de Nobel Founda-
tion uiteindelijk toch door Koning Oscar 
goedgekeurd en een jaar later worden de 
prijzen voor het eerst uitgereikt.
 
Sindsdien zijn ‘s werelds meest begeerde 
vredesprijzen onlosmakelijk verbon-
den met die zonderlinge Alfred Nobel: 
wetenschapper, uitvinder, ondernemer, 
auteur en volgens sommigen pacifist. 
Kenmerkend voor zijn soms moeilijk te 
doorgronden gedachtegang is misschien 
wel zijn diepgaande vriendschap met de 
pacifiste Von Suttner. Hij vertelt haar al 
tijdens hun eerste ontmoeting over de 
mogelijkheid van “een machine of materi-
aal, zo vernietigend dat het alle oorlogen 
overbodig zal maken”. Later schrijft hij 

haar: “Misschien maken mijn dynamiet-
fabrieken wel eerder een einde aan alle 
oorlogen dan jouw vredesbijeenkomsten: 
op de dag dat twee legers elkaar in één 
seconde kunnen uitroeien, zullen alle 
beschaafde landen terugdeinzen en hun 
troepen terugtrekken.”

Het is verleidelijk om Nobels opmerkin-
gen te plaatsen in het licht van de wereld 
van nu: de hegemonie van de VS, de 
opkomst van de VN en de dreiging van 
de atoombom. Historicus Abrams laat 
zich echter niet verleiden tot dergelijke 
anachronismen. “Het is onhistorisch 
om hem in de 21ste eeuw te plaatsen”, 
aldus de Nobelkenner. “Dat doen historici 
niet. Dat is hetzelfde als zinspelen op 
wat Napoleon zou vinden van de huidige 
president van Frankrijk.”

Hoe dan ook, de Nobelprijs voor de Vrede 
is bijna altijd reden voor controverse. 
Denk maar aan de toekenning ervan aan 
‘haviken’ als Henry Kissinger, Shimon 
Peres en Yasser Arafat. Zo blijft de 
Nobelprijs zowel omstreden als begeerd. 
Misschien is dat wel het meest gepaste 
eerbetoon aan Alfred Nobel, de tegen-
strijdige man die zowel vrede als oorlog 
heeft omarmd. l

Alfred Nobels laatste laboratorium in Zweden
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Hoe lang ben je al lid van de SP?
“Vanaf 1993.”

Waarom werd je lid?
“Het activisme van de afdeling trok me aan, ik ben ook meteen zelf 
actief geworden.”

Heb je hobby’s?
“Voetbal! Ik heb een seizoenskaart van Ajax, zelf heb ik  
trouwens nog een blauwe maandag in de landelijke jeugd van  
FC Eindhoven gespeeld. Verder ga ik graag naar concerten.”

Houd je wel tijd over voor je gezin?
“Daar maak ik zo veel mogelijk tijd voor, want mijn gezin is eigen-
lijk mijn grootste hobby.”

Wat is je favoriete plekje op de wereld?
“Boxtel, vooral om de mensen en de omgeving. Het is er  
vertrouwd, ik ken er veel mensen en bijna mijn hele familie woont 
er.”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?
“Als je mij loslaat in een cd-winkel of op een platenbeurs, dan graai 
ik de bakken leeg. Ik heb zo’n 1.100 cd’s, met name bluesrock en 
muziek uit de jaren zestig en zeventig. Cuby and the Blizzards, Lou 
Reed, Velvet Underground, dat soort werk.”

Eric van den Broek (36) is personeelsmanager en voorzitter van de SP-gemeenteraadsfractie in 
Boxtel. Daarnaast brengt hij heel wat uren met zijn afdeling op straat door: “Acties, buurtenquêtes, 
dat is eigenlijk veel leuker dan raadswerk.” Maar het allerliefst is hij bij zijn gezin, zijn negenjarige 
dochter is zijn alles.

FOTO KAREN VELDKAMP

GESPOT

BELEVEN HOREN

BEESTACHTIG DIERBAAR 
Nederlanders zijn dol op dieren. Tenmin-
ste, als ze aaibaar zijn, niet te lekker  
smaken en niet al te mooi staan in ons 
interieur of onze garderobe. De tentoon-
stelling Bloedmooi wil bezoekers ertoe 
aanzetten over zulke tegenstrijdigheden 
na te denken. De stijlkamers van het 
Schielandshuis zijn ingericht als themati-
sche wunderkammern met kunstobjecten, 
haute couture, design en curiosa. op 
het eerste gezicht vaak prachtig. Maar 
wie eenmaal weet dat het trendy krukje 
gemaakt is van een hertje, of de modieuze 
jas van nerts, krabt zich toch nog even 
achter de oren. Hoe dierbaar zijn dieren 
en hoe beestachtig zijn mensen? 
 
 
Bloedmooi 
Historisch Museum Rotterdam 
4 oktober t/m 30 maart

HET TRAUMA VOORBIJ 
Bruce Springsteen is vaak verkeerd begre-
pen. Zijn Born in the USA werd in 1984 
aangezien voor een ultra-chauvinistische 
ode aan zijn vaderland. De spindoctors 
van Ronald Reagan wilden de hit zelfs 
gebruiken in de verkiezingscampagne. Dat 
het lied over de frustraties van een Viet-
namveteraan ging, was ze even ontgaan. 
ook zijn album The Rising uit 2002 leidde 
tot tegenstrijdige interpretaties. Was zijn 
muzikale verwerking van het trauma van 
9/11 nou wel of niet kritisch ten opzichte 
van de Amerikaanse politiek? op zijn 
nieuwe album, Magic, laat hij er geen 
twijfel over bestaan. Springsteen is het 
trauma voorbij en barst van de energieke 
woede over de oorlog in Irak en het drama 
van New orleans. 
 
Bruce Springsteen & the E-Street Band 
Magic - Columbia Records

BACCHANTEN 
Bacchanten werd een dikke vierhonderd 
jaar voor onze jaartelling geschreven door 
de Griekse toneelschrijver Euripides. De 
koning van de Griekse stad Thebe weigert 
de god Dionysos te erkennen. Dat laat 
Dionysos, de god van lust en wijn, niet 
op zich zitten. Hij brengt de vrouwen van 
Thebe buiten zinnen en zij zetten vervol-
gens de hele stad op zijn kop. Regisseur 
Tarkan Köroglu wil met zijn voorstelling 
laten zien dat de thematiek van Bacchan-
ten tijdloos en universeel is. Het verzet 
en onbegrip, tegenover de manier waarop 
religie een steeds dwingender plek in-
neemt in onze vrijgevochten maatschap-
pij. Hoe vinden we een evenwicht tussen 
gevoel en verstand? 
 
ThEAter EA 
Première 10 november, Utrecht 
Speellijst: www.theaterea.nl

ZIEN

Michael Moore weet zich voor zijn nieuwe film Sicko weer verzekerd van een hoop gratis publiciteit. De 
documentaire over de Amerikaanse gezondheidszorg begint met een man die zijn eigen wond dicht-
naait, omdat hij arm is en onverzekerd. Het zwaartepunt ligt echter bij de 250 miljoen Amerikanen 
die wel verzekerd zijn, maar toch niets vergoed krijgen. uit de 25.000 respondenten die (binnen een 
week!) reageerden op een oproep op zijn website, selecteerde hij veelzeggende voorbeelden. Een her-
sentumor van een 22-jarig meisje wordt door de verzekering ontkend: ‘Komt op deze leeftijd niet voor’, 
dus geen vergoeding. Zo volgen nog vele stuitende voorbeelden, zonder dat de documentaire bezwijkt 
onder het gewicht van zijn onderwerp. Dat is onder meer te danken aan het vlotte en vindingrijke visu-
ele verteltempo, de talloze locaties en het ironische commentaar. De boosdoeners zijn de verzekerings-
maatschappijen, die winst moeten maken voor hun aandeelhouders en daarbij over lijken gaan. Moore 
laat ook zien hoe anders het in Canada toegaat, waar een doodzieke Amerikaanse wél geholpen wordt. 
Hij bezoekt Engeland en bejubelt Frankrijk, waar de overheid, onder omstandigheden, zelfs zorgt dat je 
was wordt gedaan. Het contrast ondermijnt de Amerikaanse argwaan tegen de van staatswege gega-
randeerde gezondheidszorg en geeft te denken over de ontwikkelingen in Nederland. Het venijn van 
Sicko zit echter in de staart, vandaar alle ophef. De enige plek op Amerikaans grondgebied waar gratis 
gezondheiszorg bestaat, blijkt de gevangenis van Guantánamo Bay te zijn. Moore gaat erheen met zieke 
vrijwilligers van 9/11, maar wordt uiteraard niet toegelaten. In Cuba worden de reddingswerkers echter 
wel behandeld. Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt nu of Moore veroordeeld kan 
worden wegens schending van het handelsembargo met Cuba.

KIJKEN

SICKO - DINEKE DE ZWAAN

Sicko gaat vanaf  
22 november in Nederland 
in de roulatie



Kontiki maakt deel uit van dienstverleningscentrum St. Jozef in Antwerpen. Bij Kontiki worden kinderen 
met een meervoudige handicap (lichamelijk en verstandelijk) begeleid. Fotograaf Gerard Scargo bracht 
enkele dagen door met deze zo speciale kinderen.

Kontiki Foto’S en teKSt Gerard ScarGo
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Horizontaal:
4. Verdient bakken met geld, en geld met bakken (11)   
7. Licht verteerbaar weekdier (4) - 8. Lusthof voor autobezitters (9)  
10. De toestand van uw aanzien (6) - 12. Tegenslag voor de beul (5)
14. De ondergang van een ruïne (7) - 16. Is ook honing (4)
17. De colleges gissen maar wat (5) - 19. Geen gezonde ziektekiem (10)  
20. Eenheid om de druk op de bediende te meten (3)
21. De zin van godsdienst (12)

Verticaal:
1. Steelt de boel weg bij het pokeren (11) -  
2. Het gewicht van ‘wij samen’ (3) - 3. Houding die respect afdwingt (13)  
5. Ruimelijk water (4) - 6. De kluis is nog niet vol (14)
9. Dirigent van het kerkkoor? (12) - 11. Leer jij hier Frans? (2, ook afk.)
13. oude aanspreekvorm voor Duitse man (3) - 15. op afstand lijkt alles 
omvangrijker (8) - 18. Voor de lol sporten in zomer en winter (6)
20. Lullo op een dansfeest (3)
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©Henry en Lucas, FLW okt 2007 Horizontaal:
1. Groot-Brittanië legde beslag op dit gebied, na ontdekking van   
diamanten (6,8) - 8. oorspronkelijke benaming bisschopswoning (3)
9. Ceremoniële hoofdbedekking van een Perzische priester-koning (5)
10. Voormalig Nederlands bestuursdistrict op Sumatra (5)
12. … van Keulen, van gravin tot kluizenares tot heilige (7)
13. Sir Walter … schreef de ‘Waverley’ romans(5)

CRYPTOGRAM

CRYPTOGRAM SP/TRIBUNE – DIAGRAM MET OMSCHRIJVINGEN.
Oktober 2007 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

©Henry en Lucas, FLW okt 2007 

OPLOSSINGEN CRYPTOGRAM SEPTEMBER

VADERLANDSE DEMOCRATIE

De citaten zijn van:
1. Valéry 2. Kan 3. Van Diest 4. Helmar 5. Greshoff 6. Half  
7. Gaus 8. Finck 9. Friedman 10. Shaw 11. Berthelot 12. Buddingh  
13. Napoleon 14. Hamilton 15. Long 16. Mulisch 17. Blokker  
18. Van Spauwen 19. Goethe 20. Buddingh 21. Whitney 

14. … Tudor, de Bloedige (5) - 16. Afdeling van de Nederlands  
Hervormde Kerk, gevormd door nabijgelegen gemeenten (4) -  
17. Middeleeuws schip met hoge voor- en achterkastelen (3) -  
18. De echte Eskimo (5) - 19. ‘Lastdrager’ in landen van de islam,  
6e tot 8e eeuw (6) - 20. Nederlandse uitgeverij, opgericht in het 
jaar 1969 (3, afk.) - 21. Conferentie in … (1958) was mede aanzet 
tot oprichting organisatie van Afrikaanse Eenheid (5) - 23. Maarten 
van …, Nederlands humanist en vriend van Erasmus (4)   
27. Strategie van oud-Amerikaanse president voor inperking  
‘Russische dreiging’ (6,8)

Verticaal:
1. Illegale Nederlandse organisatie tijdens Wo II (2, afk.)
2. … Boleyn; … van Buren (4) - 3. Nederlands tijdschrift, ontstaan 
als verzetskrant (3,9) - 4. Eiste 25 miljoen slachtoffers in 1918, 
1919 (7,5) - 5. … Nuis, literair criticus en Nederlands politicus (3)
6. Gewelddadige Srilankaanse opstandelingen, vechten voor  
onafhankelijke staat (5,6) - 7. Generaal Gabriel … nam in 1972 de 
macht over  in de republiek Madagascar (12) - 9. Driemansregering 
(de eerste gevormd door Caesar, Pompeius en Crassus) (11)
11. Bordspel dateert al van ruwweg 6e eeuw voor Christus (2)
15. ‘Broeder Johannes’ als Duitse bondspresident (3)
17. Gustav … , schilderde o.a. Der Kuss (5) - 22. Nederlandse 
politiek partij van 1908 tot 1980 (3, afk.) - 24. Deze koning van 
Frankrijk verdedigde Parijs tegen de Noormannen (3)
25. Scheikundig element, ontdekt door H.R. Klaproth (2, afk.)
26. Japans auteur, ontving in 1994 de Nobelprijs voor literatuur (2)
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HISTORISCHE KRUISWOORDTEST

OPLOSSINGEN CRYPTOGRAM SEPTEMBER
Horizontaal
3. Landbouwgrond 9. Fotosynthese 10. Aarde 13. Ara 14. ontbossing  
15. Pad 17. Composteren 18. Iep 19. Alg 22. Adoptiekip 24. Bioloog  
25. oerbossen 29. Max Havelaar 30. IJskoud

Verticaal
1. Plantaardig 2. Meidoorn 4. Das 5. uitstoot 6. Reststof 7. DNA  
8. Afvalplant 11. Al Gore 12. Victoriabaars 16. Spaarlamp 20. Dodo  
21. Dino 23. Zeehond 24. Bot 26. Ezel 27. Stroom 28. Panda

Stuur uw oplossing, uitsluitend per brief(kaart), vóór 9 november naar de Puzzelredactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 SC  Rotterdam. Onder de inzenders van een 
goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.
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Colofon

Nieuwe ledendag

Overal tomaatlogo’s, ruim 450 mensen die debatteren en spontaan sms-jes sturen om de Unilever-stakers te ondersteunen, 
een optreden van Bob Fosko en een borrel. Plaats van handeling: de Tweede Kamer, tijdens de nieuwe ledendag van de SP 
op 3 november. Speciale attractie: een extra editie van de Tribune, met jezelf op de cover.

De plannen van Donner voor een ‘flitsontslag’ moeten 
van tafel. Als de plannen doorgaan, loopt iedere 
werknemer het risico een ‘wegwerpwerknemer’ te 
worden. Het flitsontslag maakt het namelijk mogelijk 
dat werknemers, zonder tussenkomst van een rechter, 
binnen acht weken en met slechts een kleine financiële 
vergoeding ontslagen kunnen worden. De SP en de 
vakbonden zijn van mening dat het kabinet niet moet 
tornen aan het ontslagrecht. Donners ontslagplannen 
kunnen nu nog worden tegengehouden, door de 
krachten te bundelen en het kabinet en de werkgevers 
onder druk te zetten. Demonstreer daarom mee op 
24 november, tussen 11:00 en 14:00, Coolsingel 
Rotterdam. Jan Marijnissen is een van de sprekers; 
uiteraard zal ook de SoePexpres niet ontbreken.

 15e congres      24 november www.sp.nl

24 november: 
Grote manifestatie teGen versoepelinG ontslaGrecht

EXIT!
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Dat slechts een handvol clubs sinds jaar 
en dag de Champions League domineert, 
weet en ziet iedereen. Maar in hoeverre 
is dat eigenlijk toeval te noemen, in 
de wetenschap dat de bal toch rond is? 
Sportjournalist en –producer Jurriaan 
van Wessem onderzocht, analyseert en 
combineert: “De overwinning op het 
veld telt niet meer, maar de overwinning 
in de boeken.” 

12
In dit nummer:

Het land gold ooit als de ‘graanschuur 
van Afrika’, maar nu gaat Zimbabwe 
gebukt onder een inflatie van 8.000 
procent, voedseltekort en onderdruk-
king. Wat die crisis in de praktijk voor 
de bevolking betekent, zag en beschreef 
Tribune-verslaggever Ronald Kennedy. 
“Alle levensvreugde is verdwenen.”    

16

Als we niets doen, moeten ‘jongeren’ 
straks opdraaien voor ‘ouderen’ – dat is 
maar al te vaak de teneur in discussies 
over de vergrijzing. Met het rapport ‘De 
Vergrijzing Betaalbaar’ rekent het We-
tenschappelijk Bureau van de SP af met 
die mythe. De feiten en de cijfers nopen 
op geen enkele manier tot afbraak 
van de solidariteit, aldus onderzoeker 
Nico Schouten. 

22

En verder

4 Prikbord  5 Uitgelicht 27 Gespot 30 Theo 31 Cryptogram
Rubrieken

6  Staking Unilever: Winst boven worsten
23 Energie sparen: Van het (meter)kastje naar de muur
24 Achtergrond: Veertig jaar gymnastiek op school
26 LinksVoor: Leonie van Tongeren houdt van sieraden
28  Fotoreportage: Wandelen voor een klooster

rob Janssen

“Wij zijn niet rand-
stedelijk met een 
grote bek, zoals er bij 
de PvdA een aantal 
rondlopen.” Dat zei 
CDA-Kamerlid Wim 
van de Camp onlangs 

in dagblad De Gelderlander. U zult be-
grijpen dat deze uitspraak mij als Lim-
burger als muziek in de oren klonk. U 
wilt niet weten wat voor vernederingen 
ik allemaal heb moeten ondergaan, 
omdat ik in een klein Noord-Limburgs 
plaatsje woon. Laatst nog. Ging op de 
redactie een raadseltje rond: Het is 
geel en het reist terug in de tijd? De 
trein naar Limburg! Leuk. Waarna een 
collega er nog een schepje bovenop 
deed door op te merken, dat mijn 
woonplaats Ottersum haar deed denken 
aan het dorpje van Asterix en Obelix. 
Het hele Tribune-team lag dubbel. Ik 
ergerde me groen en geel, maar lachte 
maar wat schaapachtig mee. Want ik 
heb dus geen grote bek. 
Maar serieus: is het soms niet om te 
huilen hoe er vaak aangekeken wordt 
tegen alles wat buiten de randstad 
ligt? Plús hoe dat beeld van het plat-
teland er nog eens flink ingewreven 
wordt door sommige media? Zo heb 
je ‘Oerend Hard’ op SBS6, dat verslag 
doet van ‘dorpsfeesten’. Dus: wachten 
tot de meute straalbezopen is en pas 
dan de camera aanzetten. Ja, en dan is 
het natuurlijk een uitgemaakte zaak 
dat er eentje tussen zit die roept: 
“Waarom ik klomp’m draag? Die kost’n 
maar 16 euro.” Menig tv-kijker denkt: 
Kijk, weer zo’n stomme boer van 
het platteland; wat ben ik zelf toch 
slim eigenlijk. En kijkt de volgende 
keer weer. Doodmoe word ik van die 
vooroordelen en hoe ze geëxploiteerd 
worden.  
Maar nu houd ik op met al dat ge-
schrijf, want ik moet nog een paar 
menhirs bezorgen.

Namens de redactie,

Het dorpje 
van Asterix

Voetbal

Zimbabwe

Vergrijzing
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Henry van Beek, Wieringerwerf

Naam en adres bij de redactie bekend

PRIKBORD

Naam en adres bij de redactie bekend

Dennis Grippeling, Amersfoort

Eric Smeenk, Hengelo

Belastingdienst
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Nieuwe ledendag

Overal tomaatlogo’s, ruim 450 mensen die debatteren en spontaan sms-jes sturen om de Unilever-stakers te ondersteunen, 
een optreden van Bob Fosko en een borrel. Plaats van handeling: de Tweede Kamer, tijdens de nieuwe ledendag van de SP 
op 3 november. Speciale attractie: een extra editie van de Tribune, met jezelf op de cover.

FOTO rob Voss

De plannen van Donner voor een ‘flitsontslag’ moeten 
van tafel. Als de plannen doorgaan, loopt iedere 
werknemer het risico een ‘wegwerpwerknemer’ te 
worden. Het flitsontslag maakt het namelijk mogelijk 
dat werknemers, zonder tussenkomst van een rechter, 
binnen acht weken en met slechts een kleine financiële 
vergoeding ontslagen kunnen worden. De SP en de 
vakbonden zijn van mening dat het kabinet niet moet 
tornen aan het ontslagrecht. Donners ontslagplannen 
kunnen nu nog worden tegengehouden, door de 
krachten te bundelen en het kabinet en de werkgevers 
onder druk te zetten. Demonstreer daarom mee op 
24 november, tussen 11:00 en 14:00, Coolsingel 
Rotterdam. Jan Marijnissen is een van de sprekers; 
uiteraard zal ook de SoePexpres niet ontbreken.

www.sp.nl

recht
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Als u dit leest, is het ongeveer een jaar na de overwinning 
bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. 
Een historische dag, voorafgegaan door de doorbraak in de 
gemeenteraden in maart en gevolgd door de verdriedubbeling 
bij de Statenverkiezingen in het voorjaar van 2007. We werden 
de derde partij in grootte als het gaat om kiezers, in ledental 
waren we dat al langer.
Onder het motto ‘ook een mijlenlange weg begint met een 
eerste stap’, startten we begin jaren zeventig. Deze partij zou 
voor altijd met de mensen waarvoor ze zich inzet verbonden 
zijn en blijven. Geen machtspolitieke spelletjes, openheid! 
Niet het eigenbelang voorop, maar de inzet voor het ideaal 
van een eerlijke samenleving waarin ieder mens telt. We gin
gen avond aan avond de wijken in, spraken met de mensen, 
luisterden naar hun klachten en grieven, en we deden er wat 
mee. Wij zouden helpen bij de emancipatie van de ‘gewone 
mensen’. Geen woorden, maar daden.
Op 3 november was een deel van de 3.000 mensen die het 
afgelopen jaar lid werden te gast bij de Tweede Kamerfractie. 
Het werd een geweldige dag. Het hele kamergebouw was ge
merkt met het SP-logo, er was goed eten en drinken, er waren 
debatten en toespraken en iedereen kon alles bekijken. Maar 
wat mij vooral zo gelukkig maakte was hoe de bezoekers en de 

Eén jaar verder

ACTUEEL

In Nederland staan zes Unileverfabrie-
ken: Unox in Oss, een ijsfabriek in 
Hellendoorn (Ben & Jerry’s en Hertog), 
de margarinefabriek Van den Bergh en 
Jurgens in Rotterdam, Calvé in Delft, 
Cif in Vlaardingen en Knorr/Conimex in 
Loosdrecht. Op 11 oktober gingen vijf 
daarvan in staking, op het moment dat 
we dit schrijven is dat nog steeds het 
geval. De concrete aanleiding van de 
staking is het stuklopen van de cao-
onderhandelingen en de al bijna twee 
jaar durende discussie over het behoud 
van de werkgelegenheid in Nederland. 
Op een ultimatum van de vakbonden 
reageerde Unilever met de aankondiging 

Winst boven worsten

Staking bij Unilever
Het lijken symbolen van Hollandse traditie en degelijkheid: de Unox rookworsten, de Calvé pindakaas 
en de Blue Band margarine. ‘Zijn we er niet allemaal groot mee geworden?’ Maar moederbedrijf 
Unilever wil drie winstgevende fabrieken sluiten, bijna vijfhonderd banen staan op de tocht. FNV’er 
Lucas Vermaat: “In wezen is Unilever geen voedingsproducent meer, Unilever doet in bedrijven en 
merknamen.”

TEkST Willem bos FoTo Anouk Pross

dat de fabrieken in Delft, Loosdrecht en 
Vlaardingen moeten sluiten.

Winst is niet genoeg

“Al jaren wordt er steeds gereorganiseerd 
en verslechteren de arbeidsvoorwaarden”, 
zegt Lucas Vermaat van FNV Bondgeno-
ten. “Ze willen eigenlijk dat iedereen 
een soort uitzendkracht wordt. In wezen 
is Unilever helemaal geen voedingspro-
ducent meer. Unilever doet in bedrij-
ven en in merknamen.” Daarbij wordt 
handig gebruik gemaakt van subsidies en 
belastingfaciliteiten. “In India bijvoor-
beeld,” zo legt Vermaat uit, “krijg je bij 

vestiging van een bedrijf de eerste tien 
jaar belastingvrijstelling. Daarnaast zijn 
de lonen er laag en is het een groeiende 
markt, dus tel uit je winst. Na een paar 
jaar kan je de fabriek natuurlijk ook 
weer van de hand doen en in een andere 
deelstaat een nieuwe beginnen. De 
medewerkers blijven dan berooid en in 
wanhoop achter.”

Winst, winst, winst, daar gaat het om 
voor de bedrijven van het Unilevercon-
cern, waar naast de al genoemde klassie-
kers nog veel meer van onze dagelijkse 
boodschappen vandaan komen. Natuur-
lijk, vroeger ging het ook om winst. 

Toen de heren van den Bergh en Jurgens 
begin vorige eeuw margarine begonnen 
te maken - en daarmee een basis legden 
voor het huidige Unileverconcern - deden 
ze dat niet uit liefdadigheid. Het waren 
ondernemers, die wilden winst maken. 
Als een bedrijf geen winst maakte, dan 
werd het gesloten en kwamen de arbei
ders op straat te staan.
Tegenwoordig is het maken van winst 
alléén echter niet meer genoeg: de 
drie Unileverfabrieken die met sluiting 
bedreigd worden máken winst. In onze 
tijd worden er bedrijven gesloten omdat 
ze ‘maar’ tien procent winst maken, in 
plaats van twaalf; of ‘maar’ vijftien in 
plaats van zestien procent. Als elders in 
de wereld een iets hogere winst behaald 
kan worden, dan wordt daar een nieuwe 
fabriek geopend en kan de vestiging hier 
dicht. Afzonderlijke fabrieken zijn voor 
internationale ondernemingen als Uni
lever niet veel meer dan stukken op een 
wereldwijd schaakbord. 

Globalisering in de praktijk

Dat is op deze schaal mogelijk geworden 
door de neoliberale globalisering. Kapi
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Als u dit leest, is het ongeveer een jaar na de overwinning 
bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006. 
Een historische dag, voorafgegaan door de doorbraak in de 
gemeenteraden in maart en gevolgd door de verdriedubbeling 
bij de Statenverkiezingen in het voorjaar van 2007. We werden 
de derde partij in grootte als het gaat om kiezers, in ledental 
waren we dat al langer.
Onder het motto ‘ook een mijlenlange weg begint met een 
eerste stap’, startten we begin jaren zeventig. Deze partij zou 
voor altijd met de mensen waarvoor ze zich inzet verbonden 
zijn en blijven. Geen machtspolitieke spelletjes, openheid! 
Niet het eigenbelang voorop, maar de inzet voor het ideaal 
van een eerlijke samenleving waarin ieder mens telt. We gin-
gen avond aan avond de wijken in, spraken met de mensen, 
luisterden naar hun klachten en grieven, en we deden er wat 
mee. Wij zouden helpen bij de emancipatie van de ‘gewone 
mensen’. Geen woorden, maar daden.
Op 3 november was een deel van de 3.000 mensen die het 
afgelopen jaar lid werden te gast bij de Tweede Kamerfractie. 
Het werd een geweldige dag. Het hele kamergebouw was ge-
merkt met het SP-logo, er was goed eten en drinken, er waren 
debatten en toespraken en iedereen kon alles bekijken. Maar 
wat mij vooral zo gelukkig maakte was hoe de bezoekers en de 

Eén jaar verder
Kamerleden en fractiemedewerkers met elkaar omgingen: het 
waren allemaal SP’ers.
Ondanks de onbekendheid met elkaar, merkte je de onderlinge 
verbondenheid. Het klikte. Je zag en hoorde de blijdschap 
over het feit dat je samenwerkt aan iets dat groter is dan 
jijzelf en zo ontzettend de moeite waard is. We kunnen de 
wereld niet veranderen in ons eentje. We moeten het samen 
doen. We kunnen de wereld niet verbeteren zonder een partij 
die alle krachten samenbrengt en de ideeën verzamelt om ze 
vervolgens om te zetten in standpunten.
Twee dagen nadat het precies een jaar geleden is dat de partij 
van 9 naar 25 zetels ging, hebben we ons 15e Congres in de 
oude Van Nellefabriek in Rotterdam. Na heel veel discussie 
in de partij gaan we met 1.100 ver-
tegenwoordigers uit het land knopen 
doorhakken over de toekomst van de 
partij, over onze analyses, aanpak en 
organisatie. Het wordt de volgende stap 
van onze lange mars. Ik zie ernaar uit 
en ben blij dat ik erbij mag zijn.

Jan Marijnissen

Staking bij Unilever
Het lijken symbolen van Hollandse traditie en degelijkheid: de Unox rookworsten, de Calvé pindakaas 
en de Blue Band margarine. ‘Zijn we er niet allemaal groot mee geworden?’ Maar moederbedrijf 
Unilever wil drie winstgevende fabrieken sluiten, bijna vijfhonderd banen staan op de tocht. FNV’er 
Lucas Vermaat: “In wezen is Unilever geen voedingsproducent meer, Unilever doet in bedrijven en 

vestiging van een bedrijf de eerste tien 
jaar belastingvrijstelling. Daarnaast zijn 
de lonen er laag en is het een groeiende 
markt, dus tel uit je winst. Na een paar 
jaar kan je de fabriek natuurlijk ook 
weer van de hand doen en in een andere 
deelstaat een nieuwe beginnen. De 
medewerkers blijven dan berooid en in 

Winst, winst, winst, daar gaat het om 
voor de bedrijven van het Unilevercon-
cern, waar naast de al genoemde klassie-
kers nog veel meer van onze dagelijkse 
boodschappen vandaan komen. Natuur-
lijk, vroeger ging het ook om winst. 

Toen de heren van den Bergh en Jurgens 
begin vorige eeuw margarine begonnen 
te maken - en daarmee een basis legden 
voor het huidige Unileverconcern - deden 
ze dat niet uit liefdadigheid. Het waren 
ondernemers, die wilden winst maken. 
Als een bedrijf geen winst maakte, dan 
werd het gesloten en kwamen de arbei-
ders op straat te staan.
Tegenwoordig is het maken van winst 
alléén echter niet meer genoeg: de 
drie Unileverfabrieken die met sluiting 
bedreigd worden máken winst. In onze 
tijd worden er bedrijven gesloten omdat 
ze ‘maar’ tien procent winst maken, in 
plaats van twaalf; of ‘maar’ vijftien in 
plaats van zestien procent. Als elders in 
de wereld een iets hogere winst behaald 
kan worden, dan wordt daar een nieuwe 
fabriek geopend en kan de vestiging hier 
dicht. Afzonderlijke fabrieken zijn voor 
internationale ondernemingen als Uni-
lever niet veel meer dan stukken op een 
wereldwijd schaakbord. 

Globalisering in de praktijk

Dat is op deze schaal mogelijk geworden 
door de neoliberale globalisering. Kapi-

taal kan zonder probleem van het ene 
deel van de wereld naar het andere deel 
worden verplaatst. Grondstoffen worden 
op de wereldmarkt gekocht en ook de 
eindproducten zijn grotendeels voor de 
wereldmarkt bestemd. De Unox worsten, 
de potjes Calvé en de pakjes Blue Band 
vormen hierop uitzonderingen, over 
het algemeen gaat het om merken die 
wereldwijd gebruikt worden.
Sterker nog, het gaat vaak meer om de 
merknaam dan om het product zelf. 
Of een product van Unilevermerken 
als Dove, Bertolli, of Ben & Jerry’s op 
de ene of op de andere plaats wordt 
geproduceerd is voor de consument niet 
van belang. Ook niet of het spul uit een 
Unileverfabriek komt of eigenlijk bij een 
ander wordt betrokken. Voor Unilever 
zelf is dat alleen maar een kwestie van 
geld. De belangrijkste investeringen zit-
ten in de merknamen en het marktaan-
deel dat daarmee is veroverd. Met de rest 
kan geschoven worden. 

”Je wordt nu gepakt of later”

De vakbeweging staat sterk bij de Ne-
derlandse Unileverbedrijven. Negentig 

procent van de mensen in de fabrieken is 
lid van een van de bonden, FNV Bond-
genoten voorop. Die bond is al jaren 
bezig om ook internationaal het vak-
bondswerk bij Unilever van de grond te 
krijgen. Delegaties van werknemers in 
Nederland bezochten Unilevervestigingen 
in bijvoorbeeld India en Brazilië. Helpt 
dat nu bij de huidige strijd? Vermaat: 
“Mede door die internationale contacten 
hebben mensen gezien hoe de zaak in 
elkaar zit, wat voor spel er met ze wordt 
gespeeld. Dan realiseer je je dat het een 
kwestie is van ‘je wordt nu gepakt of 
later’ – en dat je je maar beter kan ver-
zetten. Dat geldt niet alleen bij Unilever, 
ook niet alleen op de werkvloer. Je ziet 
het in de hele maatschappij. Het gaat 
erom of de mensen blijven accepteren 
dat ze niet meer zijn dan een pionnetje 
en dat zij er zijn voor het systeem in 
plaats van andersom. Het wordt tijd dat 
we weer wakker worden en zorgen dat 
het weer om de mensen draait.” •

Kijk voor het laatste nieuws over de 
Unileverstaking op www.geenafbraak-
maarafspraak.nl en www.sp.nl/werk 

TR1107_R.indd   7 09-11-2007   16:25:15



� Tribune november2007

NIEUWS

Liegen dat het gedrukt staat
Premier balkenende vertelt 
aantoonbaar niet de waarheid, 
zo blijkt uit een uitgelekte 
besluitenlijst van de minister-
raad. Daarin staat duidelijk dat 
het Kabinet geen medewerking 
zal verlenen aan het initiatief-
wetsvoorstel voor een refe-
rendum. Premier balkenende 
weigert desondanks in te gaan 
op de vraag van SP-Kamerlid 
Harry van bommel of er zo’n 
beslissing is genomen in de 
ministerraad. Van bommel 
tegen de premier: “u draait 
en u bent niet eerlijk.” Het 
SP-Kamerlid heeft namelijk een 
document in handen, gekwalifi-
ceerd als ‘zeer geheim’, waarin 
duidelijk staat dat kabinetsle-
den ‘geen medewerking zullen 
verlenen aan bekrachtiging van 
een eventueel initiatiefvoorstel 
van wet om een referendum 
te houden’ over het europese 
Grondwettelijke Verdrag. bal-
kenende liegt dus letterlijk dat 
het gedrukt staat.

Grote bedrijven tegen 
kolencentrales
“Misschien verbaast het u, 
maar de grootste weerstand 
tegen de bouw van nieuwe 
kolencentrales zit bij het 
bedrijfsleven”, zei Harmen 
Verbruggen, milieueconoom 
aan de Vu, op een door de 
SP-Statenfractie Groningen 
georganiseerde conferentie 
over economie en energie. 
De 350 grootste nederlandse 
bedrijven krijgen namelijk van 
de overheid elk een maximale 
hoeveelheid broeikasgassen 
toegewezen die ze mogen 
uitstoten, zogenaamde emis-
sierechten. Als ze meer willen 
lozen moeten ze betalen. 
De emissies worden volgend 
jaar met zes procent verlaagd 
en moeten na 2013 nog verder 
naar beneden. De grootste lo-
zers van broeikasgassen, zoals 
Corus, Shell, Dow Chemical en 

Brandweer later door 
decentralisatie

weten ‘vereerd’ te zijn om 
– net als de koningin – op een 
postzegel te prijken.

Niet zo Bono
u2-zanger 
de meest uitgesproken strij
ders tegen armoede in de 
wereld. Zijn nieuwe label 
is daar een voorbeeld van. De 
opbrengsten van deze ‘rode’ 
kleding, mobieltjes, iPods en 
creditcards gaat gedeeltelijk 
naar de bestrijding van aids, 
tbc en malaria. Dat heeft al 
ruim 45 miljoen dollar op

De brandweer streeft ernaar 
om binnen acht minuten na 
een melding ter plaatse te 
zijn. in 70 procent van de 
gevallen lukt dat niet, blijkt 
uit cijfers van het CbS. in
het vorige peiljaar, 2000, 
was dit nog bij ‘slechts’ 46 
procent van de oproepen 
het geval. De schuld van 
deze toename ligt overigens 
niet bij de brandweerlieden. 
Door decentralisatie van de 
alarmcentrales duurt het 
vaak al acht minuten voordat 
er überhaupt een melding 
binnenkomt op een kazerne. 
Voorheen was een melding al 
binnen vier minuten binnen. 
Overigens blijkt ruim de helft 
(56 procent) van de 113.000 

meldingen in 2006 vals alarm, 
wat het er voor de brand-

essent, vinden dat ze vanaf 
200� al onvoldoende mogen 
lozen. De vijf kolencentra-
les die vanaf 2013 in bedrijf 
komen, gaan ook emissierech-
ten opeisen en dat terwijl de 
totale uitstoot moet dalen. 
Andere bedrijven moeten dan 
inleveren en de prijs van emis-
sierechten zal stijgen. Vandaar 
dat behalve de milieubeweging 
ook het grote bedrijfsleven 
geen kolencentrales wil.

GTST in wereldpolitiek
Het wereldtoneel is soms net 
een soap. De Franse nicolas 
Sarkozy is voor de tweede 
keer gescheiden, maar de 
Argentijnse first lady Cristina 
Kirchner volgt haar man op als 
president en doet evita even 
vergeten. Ondertussen wordt 
een nog onbekende britse royal

gechanteerd met een seksvi-
deo waarin hij (of zij?) orale 
seks bedrijft. Dit ‘lid’ (vergeef 
ons de woordkeuze) van het 
koningshuis verstrekt volgens 
de afpersers tevens cocaïne 
aan paleismedewerkers. Ook 
Australië is in de ban van een 
filmpje, te zien op YouTube. 
Hoofdrolspeler is oppositielei-
der en premierkandidaat Kevin 
rudd. in de clip is te zien hoe 
hij tijdens een vragenuurtje 
verveeld in zijn oor peutert, de 
buit verlekkerd inspecteert en 
vervolgens gulzig naar binnen 
werkt. Op 24 november kan 
deze oorsmeereter verkozen 
worden tot premier van Down
Under.

Gelikte crimineel
‘Maak de leukste postzegel van 
nederland.’ Leuke actie van 

TnT, vindt tweevoudig moorde-
naar Martin K. Vanuit de zwaar 
beveiligde inrichting in Vught 
maakt hij zijn eigen ontwerp, 
mailt het door naar TnT en 
twee dagen later krijgt hij een 
doosje met tientallen zelfont-
worpen zegels in zijn cel. De 
afbeelding op de postzegels? 
Topcrimineel Willem Holleeder 
met wat medegevangenen 
– duim omhoog. De stunt 
van K. is niet opgemerkt door 
een speciale commissie van 
TnT die bepaalt of ontwer-
pen door de beugel kunnen. 
“Ze worden afgekeurd als ze 
kwetsend, aanstootgevend 
of pornografisch zijn”, aldus 
een TnT-woordvoerder in de 
Telegraaf. “Het is mogelijk dat 
de commissie niet zag dat het 
om Holleeder ging.” Middels 
zijn advocaat laat die trouwens 

Taxichauffeurs zijn tegen, 
klanten willen het niet, zelfs 
de CDA-fractie mort over de 
nieuwe taxitarieven. Volgens 
SP-Kamerlid 
zorgen die voor dure, korte 
ritjes, ontevreden klanten 
die zich gepiepeld voelen 
en daardoor ook ontevreden 
chauffeurs. De grootste 
centrale van het land, de 
Amsterdamse TCA, heeft al 
aangekondigd de meters niet 
aan te passen. Dat hoeft 
ook niet, onder druk van de 
SP-fractie zijn de nieuwe 

Taxitarieven van de baan

FOTO rOb VOSS

weer ook niet makkelijker op 
maakt.
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Brandweer later door 
weten ‘vereerd’ te zijn om 
– net als de koningin – op een 
postzegel te prijken.

Niet zo Bono
u2-zanger bono is één van 
de meest uitgesproken strij-
ders tegen armoede in de 
wereld. Zijn nieuwe label reD
is daar een voorbeeld van. De 
opbrengsten van deze ‘rode’ 
kleding, mobieltjes, iPods en 
creditcards gaat gedeeltelijk 
naar de bestrijding van aids, 
tbc en malaria. Dat heeft al 
ruim 45 miljoen dollar op-

geleverd. Mooi? Zeker. Ware 
het niet dat reD-producten 
vervaardigd worden in lage-
lonenlanden, waar de rechten 
van de arbeiders niet altijd 
worden gerespecteerd, volgens 
de nederlandse MVO-waakhond 
SOMO. “Door de arbeiders 
van reD zo slecht te betalen 
schept het bestrijden van aids 
ook armoede. Dat kan geen 
model voor een duurzame 
oplossing zijn. Zo krijgt Afrika 
toch weer zelf de rekening 
gepresenteerd.” reD beweert 
overigens niet maatschappelijk 

verantwoord te zijn, al geldt 
kledingpartner GAP op gebied 
van Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) wel 
als een van de ‘minst slechte’ 
textielbedrijven.

Ton en TON over TON
De afkorting van rita Verdonks 
nieuwe ‘beweging’ is TOn.
Wat vindt voormalig presen-
tator Ton van royen van het 
televisieprogramma Ton daar 
eigenlijk van? “TOn staat voor 
volks nederland, de groep waar 
Verdonk op mikt en waar ik 
inderdaad veel programma’s 
voor heb gemaakt.” Verder 
vindt hij de partij van Verdonk 
maar ‘een beetje treurig’. “De 
ruttes, Wildersen en Verdonks 
zijn meer met elkaar bezig 
dan met het land.” Van royen
woont tegenwoordig met z’n 
schrijvende vrouw Heleen en 
kids in de Algarve. Desondanks 
zijn ook zij trots op nederland. 
“Maar niet op de nederlandse 
politici.” 

Peter Govaers van Tradecen-
ter Oost nederland is juist 
zeer content met Verdonk. 
Het aantal bezoekers van de 
website ton.nl is “vertienvou-
digd en nog steeds stijgende”. 
Het bedrijf is gevestigd in 
bad-bentheim, maar Govaers is 
onverminderd ‘trots op neder-
land’. “Mevrouw Verdonk doet 
goede zaken wat mij betreft, 
ik hoop dat ze het goed gaat 
doen.” Maar is hij ook bereid 
de website aan haar over te 
dragen? “Afhankelijk van het 
bedrag valt er altijd over te 
praten.” 

Broodschrijvers
Met boeken schrijven valt 
voor de meeste auteurs geen 
droog brood te verdienen. 
Jeroen brouwers, bekend van 
bestsellers als ‘bezonken rood’
en ‘Geheime Kamers’, vormt 
daarop een uitzondering. Op 

zijn boekenplank, of schoor-
steenmantel, staat bovendien 
een keur aan prestigieuze 
onderscheidingen. Daar had hij 
de Prijs der nederlandse Let-
teren aan toe kunnen voegen. 
Maar die heeft hij geweigerd 
omdat hij het geldbedrag van 
16.000 euro te karig vindt voor 
een driejaarlijkse oeuvreprijs, 
uitgereikt door de overheden 
van belgië en nederland. rené
Appel van de Vereniging van 
Letterkundigen steunt brou-
wers en heeft minister Plasterk 
in een brief getiteld ‘bedankt 
voor de bloemen’ gevraagd het 
geldbedrag te verhogen. brou-
wers heeft overigens wel al de 
AKO Literatuurprijs (50.000 
euro), Gouden uil (25.000) 
en de Gouden bladwijzer (een 
gouden bladwijzer) geaccep-
teerd. Ook heeft hij vorig jaar 
85.000 euro geïncasseerd uit 
het Fonds der Letteren. in
vergelijking met het buitenland 
heeft de nederlandse litera-
tuurschrijver weinig te klagen. 
Aan de Prix Goncourt, dé 
literatuurprijs van Frankrijk, is 
een symbolisch prijzengeld van 
10 euro verbonden. 

Misdaad loont wél
nee, dan kun je beter bij de 
maffia gaan. uit onderzoek 
van een italiaanse winkeliers-
federatie blijkt dit namelijk 
het meest florerende ‘bedrijf’ 
van italië te zijn. De famig-
lias zetten gezamenlijk zo’n 
�0 miljard euro om. Dat is 
ongeveer 7 procent van het 
italiaanse bruto nationaal 
product. De belangrijkste 
bronnen van inkomsten zijn 
klassiekers als wapenhandel, 
afpersing, smokkel en ‘dienst-
verlening’ als het beschermen 
van winkeliers. Maar liefst 80 
procent van de ondernemers 
in Palermo betaalt ervoor. De 
maffiosi verbreiden echter hun 
horizon en doen nu ook aan 
cocaïnehandel, cybercriminali-

T, vindt tweevoudig moorde-
naar Martin K. Vanuit de zwaar 
beveiligde inrichting in Vught 
maakt hij zijn eigen ontwerp, 

T en 
twee dagen later krijgt hij een 
doosje met tientallen zelfont-
worpen zegels in zijn cel. De 
afbeelding op de postzegels? 
Topcrimineel Willem Holleeder 
met wat medegevangenen 
– duim omhoog. De stunt 
van K. is niet opgemerkt door 
een speciale commissie van 

T die bepaalt of ontwer-
pen door de beugel kunnen. 
“Ze worden afgekeurd als ze 
kwetsend, aanstootgevend 
of pornografisch zijn”, aldus 

T-woordvoerder in de 
Telegraaf. “Het is mogelijk dat 
de commissie niet zag dat het 
om Holleeder ging.” Middels 
zijn advocaat laat die trouwens 

Taxichauffeurs zijn tegen, 
klanten willen het niet, zelfs 
de CDA-fractie mort over de 
nieuwe taxitarieven. Volgens 
SP-Kamerlid emile roemer 
zorgen die voor dure, korte 
ritjes, ontevreden klanten 
die zich gepiepeld voelen 
en daardoor ook ontevreden 
chauffeurs. De grootste 
centrale van het land, de 
Amsterdamse TCA, heeft al 
aangekondigd de meters niet 
aan te passen. Dat hoeft 
ook niet, onder druk van de 
SP-fractie zijn de nieuwe 

Taxitarieven van de baan

taxitarieven op het laatste 
moment afgeblazen door 
staatssecretaris Huizinga. 
“Goed dat ze eindelijk inziet 
dat deze plannen de taxi-
chaos alleen maar zouden 
verergeren”, aldus roemer. 
“nu moet worden gewerkt 
aan uitvoerbare plannen die 
kunnen rekenen op steun 
van consument en chauf-
feur.” eerder al heeft de 
Kamer ingestemd met een 
motie van roemer voor een 
betere klachtenafhandeling 
in de taxisector.

b VOSS

weer ook niet makkelijker op 

FOTO DeCLAn/FLiCKr.COM

GTST in wereldpolitiek
Het wereldtoneel is soms net een soap. De 
Franse Sarkozy is voor de tweede keer geschei
den, maar de Argentijnse 
Kirchner volgt haar man op als president en 
doet 
een nog onbekend 
met een seksvideo waarop hij (of zij?) orale 
seks bedrijft. Dit ‘koninklijke lid’ (vergeef ons 
de woordkeuze) verstrekt volgens de afpersers 
tevens cocaïne aan paleismedewerkers. Ook 
Australië is in de ban van een filmpje, te zien 
op YouTube. Hoofdrolspeler is oppositieleider 
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teit en gesjoemel bij openbare 
aanbestedingen.

Meer geld voor onderwijs!
bovenstaand standpunt komt 
wellicht uit opvallende hoek: 
de ondernemers. Terwijl PvdA-
minister Plasterk overweegt 
de basisbeurs af te schaffen, 
hoopt 80 procent van onderne-
mend nederland op meer inves-
teringen in onderwijs. Dit blijkt 
uit een rondvraag van bnr
nieuwsradio en intomart onder 

NIEUWS

tweehonderd zakenlui. Van hen 
(59 procent) mag er ook best 
wat minder naar defensie en 
meer naar de zorg (54 pro-
cent). Ondertussen roept een 
breed front, waaronder rOOD,
middels de website 
1miljard.nl het kabinet op meer 
geld uit te trekken om het lera-
rentekort op te lossen. Volgens 
de commissie-rinnooy Kan is 
dit mogelijk met 1,1 miljard 
euro. Dat moet ondernemend 
nederland aanspreken.

waarschijnlijk veel kleiner zijn 
geworden.” 

Softwaresof
Met het oorspronkelijke prijs
kaartje van 430.000 euro is een 
computerprogramma al geen 
freeware
wanneer de kosten stijgen tot 
9 miljoen kun je gerust spreken 
van een softwaresof. Het enige 
dat het programma doet, is 
het ‘effectief’ inroosteren van 
gevangenispersoneel, maar 
acht jaar na aanschaf werkt 
het nog steeds niet goed. 
een uitgelekt rapport van het 
ministerie van Justitie staat, 
volgens Webwereld: “We zit
ten vast aan een systeem dat 
vele malen duurder is gewor
den dan begroot en absoluut 
niet werkt zoals de bedoeling 
was.” Op aandringen van de 
SP onderzoekt de Algemene 
rekenkamer al alle 
kopen van de overheid vanaf 
2000. “Het lijkt er op dat het 

De nederlandse aanwezigheid 
in uruzgan heeft tot nu toe 
1,2 miljard euro gekost. Van 
dat bedrag gaat slechts 10 
procent naar wederopbouw. 
SP-Kamerlid Sadet Karabulut 
op 25 oktober in noordwijk, 
tijdens de manifestatie tegen 
eventuele verlenging van de 
missie: “Stop met investeren 
in een kansloze missie en ga 
investeren in de mensen.” 
Dat is hard nodig, zo blijkt 
ook uit het nieuwe onder-
zoek Child Alert Afghanistan
van unicef. Daarin staat 
onder andere dat in uruz-

Peter Welleman

Minder geld voor 
troepen in Uruzgan!

Nota DierenWelPijn
Ondanks vele Kamervragen 
van de SP en de Partij voor de 
Dieren neemt het ministerie 
van Landbouw dierenwelzijn 
nog steeds niet al te serieus, 
meent Krista van Velzen. Het 
SP-Kamerlid vindt de nota
Dierenwelzijn, waar het minis-
terie bijna een jaar op heeft 
gezweet, “vrijwel inhoudsloos”. 
“Het kabinet doet, met veel 
omhaal van woorden, vrijwel 
niets”, oordeelt Van Velzen. 
“Het laat de verantwoordelijk-
heid voor veranderingen bij 
de sector liggen en wil geen 
stap meer zetten dan europa 
voorschrijft.” Ze noemt het 
“triest” dat coalitiegenoten 
PvdA en Christenunie ak-
koord zijn gegaan met de nota 
– “ondanks grote woorden over 
dierenwelzijn in hun verkie-
zingsprogramma’s”. Zo komt er 
geen verbod voor dierenbeulen 
om dieren te houden, worden 
legbatterijen niet vergroot en 
blijft de bontindustrie onge-
moeid. Over het welzijn van 
schapen, geiten, kalkoenen en 
eenden gaat minister Verburg 
‘nog nadenken’.

SP wil Raad Rechtszekerheid
na gerechtelijke dwalingen 
zoals bij de Schiedammer Park-
moord en twijfels rondom de 
veroordeling van Lucia de b.,
is het tijd voor een onafhan-
kelijke raad die dit soort zaken 
onderzoekt. Dat vindt SP-Ka-
merlid De Wit. “Het strafrecht-
systeem kan zich geen wan-
trouwen permitteren”, vindt 
hij. “een raad voor rechtsze-
kerheid kan ervoor zorgen dat 
de rechterlijke macht opnieuw 
naar een zaak kijkt als dat 
nodig is.” Zo’n raad moet bij 
‘gerede twijfel’, op verzoek van 
de verdachte, eventuele fouten 
door justitie en politie onder-
zoeken en hierover de rechter 
informeren. De Wit: “een
dergelijk systeem wordt bepleit 

door veel hoogleraren die ik de 
afgelopen tijd heb gesproken.” 
Het SP-Kamerlid vindt dat 
een voorbeeld genomen kan 
worden aan de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid van Pieter van 
Vollenhoven. naar aanleiding 
van de Schiedammer Parkmoord 
is er, op verzoek van de Kamer, 
een commissie in het leven 
geroepen die een aantal zaken 
onderzoekt waarin mogelijk 
sprake is geweest van tunnelvi-
sie. Daar is die van Lucia de b.
er een van. De Wit wil dat de 
raad de huidige commissie voor 
de evaluatie van afgesloten 
strafzaken vervangt.

Burgemeester
Het duurt naar verwachting 
niet lang meer tot ivo Opstel-
ten zijn burgemeestersketting 
afdoet. in rotterdam wordt al 
volop gespeculeerd over een 
opvolger. Wordt het Pieter Win-
semius, Laetitia Griffith of toch 
een andere VVD’er? ‘Sinds men-
senheugenis verdelen PvdA, 
CDA en VVD de burgemeesters 
onder elkaar’, schrijft SP-frac-
tievoorzitter Theo Cornelissen 
op z’n weblog. ‘Amsterdam 
is van de PvdA, rotterdam 
vroeger ook, Den Haag van het 
CDA en utrecht van de VVD.’ 
in rotterdam willen PvdA en 
Leefbaar rotterdam aansturen 
op een door een referendum 
gekozen opvolger. Zelfs na het 
debacle in utrecht, waar 90 
procent van de stemgerechtig-
den geen keuze wilde maken 
tussen twee PvdA’ers. in een 
open brief heeft Cornelissen 
zijn burgemeester dan maar 
gevraagd nog eventjes aan te 
blijven. Tot maart 2010. Dan 
kan wat de rotterdamse SP 
betreft de keuze, indirect, ge-
maakt worden door de nieuwe 
gemeenteraad. “Anders zitten 
we straks opgezadeld met een 
burgemeester van de VVD die 
acceptabel is voor Lr en PvdA, 
terwijl die partijen in 2010 

gan ‘slechts enkele scholen’ 
open zijn en er dagelijks 
900 peuters sterven aan 
ondervoeding en gebrekkige 
gezondheidszorg. Defensie-
vakbond ACOM wil ondertus-
sen militairen die in Afgha-
nistan en irak zijn geweest 
laten onderzoeken op kanker. 
er blijkt namelijk nogal wat 
munitie met verarmd uranium 
te zijn gebruikt, aldus ACOM: 
“Veel meer dan op de bal-
kan.” Volgens uniCeF worden 
overigens ook veel Afghaanse 
kinderen geronseld als kind-
soldaat.

FOTO PinGneWS.COM/FLiCKr.COM
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waarschijnlijk veel kleiner zijn 
geworden.” 

Softwaresof
Met het oorspronkelijke prijs-
kaartje van 430.000 euro is een 
computerprogramma al geen 
freeware meer te noemen, maar 
wanneer de kosten stijgen tot 
9 miljoen kun je gerust spreken 
van een softwaresof. Het enige 
dat het programma doet, is 
het ‘effectief’ inroosteren van 
gevangenispersoneel, maar 
acht jaar na aanschaf werkt 
het nog steeds niet goed. in
een uitgelekt rapport van het 
ministerie van Justitie staat, 
volgens Webwereld: “We zit-
ten vast aan een systeem dat 
vele malen duurder is gewor-
den dan begroot en absoluut 
niet werkt zoals de bedoeling 
was.” Op aandringen van de 
SP onderzoekt de Algemene 
rekenkamer al alle iCT-aan-
kopen van de overheid vanaf 
2000. “Het lijkt er op dat het 

projectmanagement wel erg 
vaak faalt”, aldus SP-Kamerlid 
Gerkens, die Kamervragen heeft 
gesteld over dit programma dat 
al in 1999 is besteld. De naam 
van het miljoenen kostende 
softwarepakket? SP-expert. Met 
onze partij heeft het uiteraard 
helemaal niets te maken – en 
met expertise ogenschijnlijk 
ook niet.

Millenniumdoelen 
nog ver weg
Terugdringen van honger, 
ziekten en armoede. Onderwijs 
voor iedereen en gelijke rech-
ten voor man en vrouw. Het is 
slechts een greep uit de acht 
millenniumdoelen die de Vn
heeft gesteld voor 2015. 
Zeven jaar na de Vn-top in 
new York lijken sommige doel-
stellingen te hoog gegrepen, 
zegt het International Food 
Policy Research Institute (IF-
PRI). Veel van de 118 ontwik-
kelingslanden boeken namelijk 

een te langzame vooruitgang, 
of zelfs een achteruitgang. 
Sub-Sahara Afrika ‘scoort’ het 
slechtst. Daar lijken 38 van de 
42 landen de doelstellingen 
om kindersterfte te vermin-
deren niet te halen. Alleen 
in delen van Zuid-Amerika en 
Oost-Azië lijkt het de goede 
kant op te gaan.

Echtscheidingsfeestjes
Volgens elsevier is het een 
trend in Amerika en bij onze 
zuiderburen, dus het kan niet 
lang duren voordat ook neder-
landers een ‘echtscheidings-
feestje’ gaan geven. immers, zo 
vindt het weekblad: ‘het begin 
van het huwelijk wordt uitge-
breid gevierd, dus waarom het 

einde niet?’ We kunnen wel wat 
redenen bedenken... Maar in 
de VS schijnen divorce parties
dolle pret te zijn. natuurlijk 
zijn er websites boordevol 
tips en heeft ook de commer-
cie dit fenomeen ontdekt, of 
misschien zelfs uitgevonden. 
Zo zijn er natuurlijk speciale 
wenskaarten, Happy Divorce-
chocolaatjes en kan je zelfs 
voodoopoppetjes bestellen van 
je STbX (soon to be ex). 
elsevier somt ook wat leuke 
tips op voor wie een gezellig 
echtscheidingsfeest wil heb-
ben: sla genoeg alcohol in en 
verbrandt met wat vriendinnen 
je huwelijksakte. Wij doen er 
de gratis tip bij om een brand-
blusser in de buurt te houden.

Peter Welleman

door veel hoogleraren die ik de 
afgelopen tijd heb gesproken.” 
Het SP-Kamerlid vindt dat 
een voorbeeld genomen kan 
worden aan de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid van Pieter van 

aar aanleiding 
van de Schiedammer Parkmoord 
is er, op verzoek van de Kamer, 
een commissie in het leven 
geroepen die een aantal zaken 
onderzoekt waarin mogelijk 
sprake is geweest van tunnelvi-
sie. Daar is die van Lucia de b.
er een van. De Wit wil dat de 
raad de huidige commissie voor 
de evaluatie van afgesloten 

Het duurt naar verwachting 
vo Opstel-

ten zijn burgemeestersketting 
otterdam wordt al 

volop gespeculeerd over een 
opvolger. Wordt het Pieter Win-
semius, Laetitia Griffith of toch 
een andere VVD’er? ‘Sinds men-
senheugenis verdelen PvdA, 
CDA en VVD de burgemeesters 
onder elkaar’, schrijft SP-frac-
tievoorzitter Theo Cornelissen 
op z’n weblog. ‘Amsterdam 

otterdam 
vroeger ook, Den Haag van het 

trecht van de VVD.’ 
otterdam willen PvdA en 

otterdam aansturen 
op een door een referendum 
gekozen opvolger. Zelfs na het 

trecht, waar 90 
procent van de stemgerechtig-
den geen keuze wilde maken 

in een 
open brief heeft Cornelissen 
zijn burgemeester dan maar 
gevraagd nog eventjes aan te 
blijven. Tot maart 2010. Dan 

otterdamse SP 
betreft de keuze, indirect, ge-
maakt worden door de nieuwe 
gemeenteraad. “Anders zitten 
we straks opgezadeld met een 
burgemeester van de VVD die 

 en PvdA, 
terwijl die partijen in 2010 

Eindhoven doet het licht uit

uitgerekend eindhoven, dé 
lichtstad van nederland, 
moet de eerste stad worden 
waar ’s nachts massaal de 
lichtreclame wordt uitgezet. 
Gemeentegebouwen doen nu 
al om 11 uur het licht uit, de 
bedoeling is dat het be-
drijfsleven volgt. Het wordt 
zelfs een voorwaarde bij het 
verstrekken van nieuwe ver-
gunningen. Dat bespaart niet 
alleen op de energierekening, 
de eindhovenaren ervaren 

dan ook minder lichthinder. 
Ook onderzoekt de gemeente 
of alle straatlantaarns ver-
vangen kunnen worden door 
energiezuinige led-verlich-
ting. “Dat is geen verlooche-
ning van de identiteit van de 
lichtstad”, zegt wethouder 
Mary Fiers, initiatiefnemer 
van het plan, in bn/De Stem. 
“eindhoven heeft natuurlijk 
dat lichtimago van Philips, 
maar ook dat van technolo-
gische vernieuwing.”
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Jurriaan van Wessem: “In de Champions 

League gaat het echt niet om het winnen 

van een wedstrijd”

Hoeveel gesprekken over voetbal zouden eindigen met een 
verzuchtend: “Ach, het gaat toch allemaal alleen maar om het 
grote geld”? In zijn boek ‘Verdachte Voorzetten’ analyseert 
schrijver, sportcommentator en -producer Jurriaan van Wessem 
hoe de komst van de Europese Champions League manipulatie in 
een steeds hogere versnelling zette. “De UEFA heeft in tien jaar 
bewerkstelligd dat de rijke clubs steeds rijker worden.”

TEksT rob Janssen

We treffen Jurriaan van Wessem in de 
hal van Utrecht Centraal, een dag na een 
enerverende Champions League-avond. 
Real Madrid behaalde een zwaar be-
vochten zege tegen Olympiakos Piraeus 
en voormalig winnaar Liverpool ging 
onderuit tegen het Turkse Besiktas. Maar 
de grote verrassing was Rosenborg uit 
Noorwegen, dat met 2-0 wist te winnen 
van het veel sterker geachte Valencia. 

“Heb je het laatste nieuw al gehoord? 
Nee? Nou, vanochtend heeft de trainer 
van Rosenborg ontslag genomen. Terwijl 
zijn team gisteren nog zo fantastisch 
won van Valencia. De reden voor zijn 
vertrek is dat Rosenborg het niet goed 
doet in de Noorse competitie, waardoor 
de club deelname aan de Champions 

League van volgend jaar wel kan ver-
geten. Dus: wél winnen van Valencia, 
maar het seizoen is mislukt. Het gaat 
in de Champions League echt niet meer 
om het winnen van een wedstrijd, maar 
puur om deelname. Vanwege de econo-
mische noodzaak. Dat is nou precies 
waar ‘Verdachte Voorzetten’ over gaat.”

Hoe kwam u op het idee voor dat boek?
“Als journalist en commentator volg ik 
het internationale voetbal al zo’n 25 
jaar. Bepaalde ontwikkelingen in het 
internationale voetbal kun je signaleren 
door alleen al de erelijsten na te kijken. 
Dan zie je dat de afgelopen tien jaar een 
soort clustervorming aan de top heeft 
plaatsgevonden: steeds dezelfde topclubs 
komen bovendrijven. Ik heb het altijd 

heel vreemd gevonden dat daar nooit 
over werd geschreven. Ik wilde weten 
hoe het in elkaar stak, welke mechanis-
men er werken. Dus begon ik te analyse-
ren en te combineren. Het was eigenlijk 
mijn afkeer van die ontwikkeling in het 
topvoetbal, die maakte dat ik het boek 
wilde schrijven.”

U begon dus een patroon te zien: het 
zijn altijd clubs als Real Madrid, Bayern 
München, Manchester United en AC 
Milan die op Europees niveau domi-
neren. Maar in Nederland worden toch 
ook altijd maar drie clubs kampioen: 
Feyenoord, PsV en Ajax. Wat is daar zo 
vreemd aan?
“Ja, en een keertje AZ dan. Maar je 
hebt gelijk: wij hebben eigenlijk al 25 

jaar te maken met een ‘top drie’ die om 
de landstitel strijdt. Realiseer je echter 
goed dat Nederland een uitzondering is. 
Tot 1993 had je in elk ander land bij de 
start van het seizoen zeker acht clubs 
die om de landstitel zouden kunnen 
strijden. In Italië zijn er tussen 1968 
en 1992 twaalf verschillende landskam-
pioenen geweest. Die afwisseling had je 
ook in Spanje, Duitsland en Engeland. 
In Engeland was Liverpool weliswaar een 
constante, maar Everton, Aston Villa, 
Nottingham Forest en Leeds werden ook 
kampioen.

Maar wat zie je vanaf 1993? Manches
ter United, nota bene voor het laatst 
kampioen in 1967, pakt in acht jaar zes 
titels! In Italië gebeurde hetzelfde: op 
een gegeven moment werden alleen AC 

Kampioenschap 
te koop

silvio Berlusconi viert feest met AC Milan na het winnen van de Champions League in 2007
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Milan en Juventus nog kampioen. Dat 
niet alleen: ze verziekten ook nog de 
hele transfermarkt, door de sterspelers 
van concurrenten aan te trekken. In één 
jaar kocht bijvoorbeeld AC Milan Papin 
van Olympique Marseille, Boban van 
Dynamo Zagreb, Savicevic van Rode Ster 
Belgrado en Lentini van Torino. Dus wat 
we uit de Nederlandse competitie ken-
nen, ging zich afspelen in landen waar 
het wél altijd open was geweest. Die 
ontwikkeling had haar weerslag op de 
Champions League, die juist in die jaren 
als vervanger van de oude Europa Cup I 
van de grond werd getild. Want doordat 
steeds dezelfde clubs landskampioen 
werden, kreeg je dat de deelnemers in de 
Champions League altijd dezelfde ploe-
gen waren: de zogenaamde G14. Daar 

komt nog bij dat op een gegeven mo-
ment het toernooi zo werd ingericht, dat 
de nummers een én twee van de grote 
landen zich plaatsten. Daarmee werd in 
feite uitgesloten dat de grote clubs de 
Champions League zouden missen. Die 
clustervorming heeft ertoe geleid dat je 
weliswaar een heel interessant en spec-
taculair toernooi hebt, maar ook dat een 
heleboel andere clubs niet meer konden 
aanhaken.”

Zoals?
“Bijvoorbeeld de clubs uit de Oost-Euro-
pese landen. Vroeger had je de Europa 
Cup I, waarin de landskampioen de enige 
vertegenwoordiger van het betreffende 
land was. Toen zag je dat clubs als 
Steaua Boekarest, Rode Ster Belgrado, 

heel vreemd gevonden dat daar nooit 
over werd geschreven. Ik wilde weten 
hoe het in elkaar stak, welke mechanis-
men er werken. Dus begon ik te analyse-
ren en te combineren. Het was eigenlijk 
mijn afkeer van die ontwikkeling in het 
topvoetbal, die maakte dat ik het boek 

U begon dus een patroon te zien: het 
zijn altijd clubs als Real Madrid, Bayern 
München, Manchester United en AC 
Milan die op Europees niveau domi-
neren. Maar in Nederland worden toch 
ook altijd maar drie clubs kampioen: 
Feyenoord, PSV en Ajax. Wat is daar zo 

“Ja, en een keertje AZ dan. Maar je 
hebt gelijk: wij hebben eigenlijk al 25 

jaar te maken met een ‘top drie’ die om 
de landstitel strijdt. Realiseer je echter 
goed dat Nederland een uitzondering is. 
Tot 1993 had je in elk ander land bij de 
start van het seizoen zeker acht clubs 
die om de landstitel zouden kunnen 
strijden. In Italië zijn er tussen 1968 
en 1992 twaalf verschillende landskam-
pioenen geweest. Die afwisseling had je 
ook in Spanje, Duitsland en Engeland. 
In Engeland was Liverpool weliswaar een 
constante, maar Everton, Aston Villa, 
Nottingham Forest en Leeds werden ook 
kampioen.

Maar wat zie je vanaf 1993? Manches-
ter United, nota bene voor het laatst 
kampioen in 1967, pakt in acht jaar zes 
titels! In Italië gebeurde hetzelfde: op 
een gegeven moment werden alleen AC 
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en Spartak Moskou regelmatig ver 
kwamen. Nu moeten ze zich eerst door 
de voorrondes heenworstelen, terwijl de 
clustervorming aan de top ervoor zorgde 
dat de grote clubs de kans kregen om 
permamént aan die lucratieve Champions 
League mee te doen. Tegelijkertijd zag 
je ook dat er steeds meer geld in het 
toernooi begon om te gaan. Tv-maat-
schappijen uit de top-voetballanden 
waren bereid om enorme sommen geld 
te investeren, want ze waren ervan ver-
zekerd dat ze altijd een mooie wedstrijd 
van hun eigen landsploeg hadden in het 
toernooi. Dus werd er veel meer geïn-
vesteerd, zodat de UEFA weer veel meer 
geld kon vragen voor die wedstrijden. Zo 
is die scheefgroei ontstaan.”

Maar wie was dan de aanjager van die 
ontwikkeling? 
“Vanaf midden jaren tachtig ging het 
bedrijfsleven zich steeds meer op het 
voetbal storten. Bedrijven zagen hierin 
een enorme commerciële markt ont-
staan, met een enorme exposure voor 
hun producten. Dankzij televisie. Maar 
Silvio Berlusconi (eigenaar van AC Milan 
en mediamagnaat – red.) en Bernard 
Tapie (voormalig eigenaar van Adidas 
en tot 1994 president van Olympique 
Marseille – red.) gaven er met name op 
mediagebied een heel andere draai aan. 
Zij waren namelijk gelinkt aan televisie 
en ze beseften dat ze beter hun eigen 
competitie konden ontwikkelen dan dat 
ze nog voor uitzendrechten moesten 
gaan betalen. Vanaf toen zag je – ik zei 
het al – dat de overwinning op het veld 
niet meer telde, maar de overwinning 
in de boeken. Voorbeeld. Een paar jaar 
geleden won Artmedia Bratislava met 
5-0 van Celtic Glasgow. Het plaatste zich 
voor de Champions League en deed het 
daar leuk. Eén ronde duurde dat avon-
tuur. En wat incasseren ze aan extra 
premie? 120.000 euro. Terwijl als het Ar-
senal was geweest, die dezelfde prestatie 
had geleverd, dan had die Londense club 
150 keer meer gekregen. 150 keer!”

Hoe kan dat nou?
“Omdat het zo is ingedeeld. En echt: 
bijna niemand weet dat. Eenmaal in 
de Champions League heeft een club 
als Bratislava maar heel weinig media-

aandacht. Het systeem dat de premies 
verdeelt heeft als criterium: het aantal 
tv-kijkers dat zo’n club genereert ten 
opzichte van bijvoorbeeld Real Madrid 
en Arsenal. Dus de grote clubs krijgen 
altijd meer en kunnen zich zelfs nog 
versterken. Zo wordt het gat tussen 
Arsenal en Bratislava nóg groter.” 

Maar in Oost-Europa wonen toch ook 
veel mensen die tv kijken?
“Zeker. De Roemeense tv kan de uitzend-
rechten weliswaar kopen, maar zegt: 
Daar gaan we geen miljoenen voor bie-
den, want na één ronde is de Roemeense 
ploeg toch al uitgespeeld.”

Een vliegwieleffect dus.
“Juist. In de politiek zeggen ze: de 
rijken worden rijker. In de voetballerij 
heeft de UEFA dat de afgelopen tien jaar 
bewerkstelligd.”

Maar wie zit er uiteindelijk 
dan aan de knoppen?
“Ik zal nog een voorbeeld geven. Neem 
Italië. Berlusconi’s tv-kanaal heeft er 
belang bij om de wedstrijd van AC Milan 
uit te zenden. Die zender zal dus voor 
die club kiezen als tegelijkertijd ook 
een andere Italiaanse club, bijvoorbeeld 
Internazionale, moet spelen. 
Andere clubs, zoals AS Roma en Inter-
nazionale worden altijd een beetje in 
een verdomhoekje gezet bij de loting, 
als wordt bepaald wie er wanneer moet 
spelen. Ik kan het niet hard maken, 
maar het valt me altijd op dat bepaalde 
clubs er steevast slechter uitkomen als 
het gaat om media-exposure. Terwijl je 
weet: de clubs krijgen uitbetaald op ba-
sis van die media-exposure. De beslissing 
dáárover neemt Berlusconi in feite zelf! 
Hij denkt: als ik de wedstrijd van AC Mi-
lan uitzend en niet die van Internazio-
nale, dan verdient AC Milan meer. Zonder 
dat ze beter hoeven te voetballen.”

Over die lotingen: er gaan tal van 
geruchten dat die doorgestoken kaart 
zijn. Sommige balletjes, in de grote bo-
kaal waarin gegrabbeld wordt, zouden 
verwarmd zijn. Is dat waar?
“Waarom zouden die geruchten bestaan, 
denk je? Ik was zelf bij de loting voor 
het WK in 1990 in Rome. Ik heb gewoon 

gezién dat Sophia Loren geschrokken 
haar hand uit de kom terugtrok toen 
ze een balletje eruit wilde vissen. Had 
ze haar vingers verbrand!” Van Wessem 
schiet in de lach. “Ach, trucjes bij de lo-
ting zijn al heel oud. Oké, tegenwoordig 
komen de naamplaatjes die getrokken 
worden goed in beeld. Maar ik blijf het 
opvallend vinden dat bij de grote toer-
nooien het gastland altijd de gunstigste 
groep loot. Tijdens het laatste WK kwam 
gastland Duitsland bij Ecuador, Costa 
Rica en Polen in de poule terecht. Ik 
bedoel maar...”

Maar tijdens het laatste EK werd out-
sider Griekenland Europees kampioen; 
een enorme verrassing. De bal is ken-
nelijk nog steeds rond.
“Ja, maar bij de nationale ploegen speelt 
iets heel anders. Het clubvoetbal is zo 
belangrijk geworden, dat de spelers 
het nationale team helemaal niet meer 
serieus nemen. Ze verdienen gewoon 
veel meer bij hun club en willen tijdens 
interlands vooral niet geblesseerd raken. 
Bij het laatste EK speelde het Neder-
lands elftal slecht: de lamlendigheid 
straalde ervan af. Dan kom je niet ver. 
Dus Griekenland kan inderdaad Europees 
kampioen worden. Maar Olympiakos 
Piraeus die de Champions League wint? 
Vergeet het maar. Ha, ik heb het al zo 
vaak gezien: op het moment dat kleine 
clubs gevaarlijk worden, lopen ze tegen 
de meest rare gele kaarten op.”

Als het over de scheidsrechters gaat, 
bedacht u de term ‘G14-fluiters’. Deu-
gen de scheidsrechters dan ook al niet?
“Die term wordt nog steeds gebezigd 
door Jack van Gelder, dus ik ben er wel 
trots op, haha. Maar ik zeg niet dat de 
scheidsrechters niet deugen. Ik ga ervan 
uit dat ze te goeder trouw handelen. 
Maar er gebeuren rare dingen en die 
neem ik gewoon waar. Zo heb ik veel 
over het Italiaanse voetbal geschreven 
en ik zat bovenop de Moggi-affaire 
(Juventus-topman Luciano Moggi was 
de spil in het grote schandaal in de 
Italiaanse voetbalwereld dat vorig jaar 
ontdekt werd en waarbij scheidsrechters 
gemanipuleerd waren – red.). Het was 
natuurlijk heel opvallend dat de affaire 
pas explodeerde nadat Berlusconi de ver-

kiezingen verloor en het kabinet Prodi 
aantrad. Pas toen gingen de kranten 
erover schrijven en durfden rechters te
lefoongesprekken openbaar te maken. In 
mijn boek beschrijf ik hoe de vice-voor
zitter van AC Milan de UEFA-scheids
rechterscommissie opbelt en zegt: ‘Zeg 
luister eens, we moeten voor de halve 
finales tegen PSV even wat lekkere 
scheidsrechters hebben.’ Kreeg hij te ho
ren: ‘Nou, dan geven we die en die.’ Dan 
zou ik denken: die twee arbiters zijn 
besmet! Maar sindsdien fluiten ze de 
ene na de andere wedstrijd. Nogmaals: ik 
beschuldig de scheidsrechters niet, maar 
ik weet wel dat ze een ton verdienen als 
ze acht of negen wedstrijden per jaar 
in de Champions League fluiten. Als je 
dat wilt blijven doen, moet je natuurlijk 
bij de grote clubs in een goed blaadje 
blijven.”

Bent u nooit vervolgd voor 
zulke uitspraken?
“Nee, al hebben veel mensen me wel 
gewaarschuwd. Maar ik verkoop geen 

Jurriaan van Wessem 
historicus en begon zijn journalistieke 
loopbaan met het schrijven over de 
sociaal-maatschappelijke achtergronden 
van het Italiaanse voetbal. Als 
correspondent schreef hij onder meer 
voor NRC, de Volkskrant, Gazzetta 
dello Sport, Elf en diverse GPD-bladen. 
Vanaf 1989 werkte hij onder meer als 
producing director en commentator 
voor Eurosport in Parijs, waarvoor hij 
programma’s als Eurogoals en World 
Cup Legends van de grond tilde. 
Tegenwoordig is hij actief als freelance 
sportjournalist.
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gezién dat Sophia Loren geschrokken 
haar hand uit de kom terugtrok toen 
ze een balletje eruit wilde vissen. Had 
ze haar vingers verbrand!” Van Wessem 
schiet in de lach. “Ach, trucjes bij de lo-
ting zijn al heel oud. Oké, tegenwoordig 
komen de naamplaatjes die getrokken 
worden goed in beeld. Maar ik blijf het 
opvallend vinden dat bij de grote toer-
nooien het gastland altijd de gunstigste 
groep loot. Tijdens het laatste WK kwam 
gastland Duitsland bij Ecuador, Costa 
Rica en Polen in de poule terecht. Ik 

Maar tijdens het laatste EK werd out-
sider Griekenland Europees kampioen; 
een enorme verrassing. De bal is ken-

“Ja, maar bij de nationale ploegen speelt 
iets heel anders. Het clubvoetbal is zo 
belangrijk geworden, dat de spelers 
het nationale team helemaal niet meer 
serieus nemen. Ze verdienen gewoon 
veel meer bij hun club en willen tijdens 
interlands vooral niet geblesseerd raken. 
Bij het laatste EK speelde het Neder-
lands elftal slecht: de lamlendigheid 
straalde ervan af. Dan kom je niet ver. 
Dus Griekenland kan inderdaad Europees 
kampioen worden. Maar Olympiakos 
Piraeus die de Champions League wint? 
Vergeet het maar. Ha, ik heb het al zo 
vaak gezien: op het moment dat kleine 
clubs gevaarlijk worden, lopen ze tegen 

Als het over de scheidsrechters gaat, 
bedacht u de term ‘G14-fluiters’. Deu-
gen de scheidsrechters dan ook al niet?
“Die term wordt nog steeds gebezigd 
door Jack van Gelder, dus ik ben er wel 
trots op, haha. Maar ik zeg niet dat de 
scheidsrechters niet deugen. Ik ga ervan 
uit dat ze te goeder trouw handelen. 
Maar er gebeuren rare dingen en die 
neem ik gewoon waar. Zo heb ik veel 
over het Italiaanse voetbal geschreven 
en ik zat bovenop de Moggi-affaire 
(Juventus-topman Luciano Moggi was 
de spil in het grote schandaal in de 
Italiaanse voetbalwereld dat vorig jaar 
ontdekt werd en waarbij scheidsrechters 
gemanipuleerd waren – red.). Het was 
natuurlijk heel opvallend dat de affaire 
pas explodeerde nadat Berlusconi de ver-

kiezingen verloor en het kabinet Prodi 
aantrad. Pas toen gingen de kranten 
erover schrijven en durfden rechters te-
lefoongesprekken openbaar te maken. In 
mijn boek beschrijf ik hoe de vice-voor-
zitter van AC Milan de UEFA-scheids-
rechterscommissie opbelt en zegt: ‘Zeg 
luister eens, we moeten voor de halve 
finales tegen PSV even wat lekkere 
scheidsrechters hebben.’ Kreeg hij te ho-
ren: ‘Nou, dan geven we die en die.’ Dan 
zou ik denken: die twee arbiters zijn 
besmet! Maar sindsdien fluiten ze de 
ene na de andere wedstrijd. Nogmaals: ik 
beschuldig de scheidsrechters niet, maar 
ik weet wel dat ze een ton verdienen als 
ze acht of negen wedstrijden per jaar 
in de Champions League fluiten. Als je 
dat wilt blijven doen, moet je natuurlijk 
bij de grote clubs in een goed blaadje 
blijven.”

Bent u nooit vervolgd voor 
zulke uitspraken?
“Nee, al hebben veel mensen me wel 
gewaarschuwd. Maar ik verkoop geen 

onzin, ik lieg niet. Als ik dat wel zou 
doen, ja, dan kan ik wel een kort geding 
verwachten. Ik voel me ook geen klok-
kenluider. Ik vind alleen dat als je als 
journalist dingen waarneemt, dat je ze 
dan ook moet melden.
Maar kennelijk is er een machtsblok, 
dat zulke waarnemingen niet openbaar 
wil maken. Toen ‘Verdachte Voorzetten’ 
uitkwam, waren een heleboel media erin 
geïnteresseerd. Tv-programma’s stonden 
in de rij: Zembla, De wereld draait door, 
Pauw en Witteman, noem maar op. In 
voorgesprekken legde ik mijn bewijs-
last op tafel. Maar allemaal haakten 
ze op het laatste moment af. Ik dacht: 
jeetje...”

Alleen maar ‘jeetje...’?
“Nou ja, ik vond het laf. De motivatie 
van Pauw en Witteman was, dat ze zelf 
te weinig kennis van sport hadden. 
Een kul-argument. 
We hadden toch kunnen afspreken dat 
ik in de uitzending niet te gedetail-
leerd zou worden, zodat ook de leek het 

kon volgen? Maar ja, de NOS heeft veel 
belangen in die uitzendrechten van de 
Champions League. Misschien wilden ze 
de UEFA niet tegen zich in het har-
nas jagen. Ik weet het niet. Overigens 
schonk NOS-radio weer wel veel aan-
dacht aan het boek.” 

Bent u weleens beschuldigd van 
complotdenken?
“Weleens? Alleen maar, zul je bedoelen, 
haha. Vaak is het ook wel geksche-
rend bedoeld, hoor. Maar ik geef toe: 
ik ben van huis uit ook wel een beetje 
achterdochtig, ook naar dingen buiten 
de voetballerij. Kijk: als je rare zaken 
dingen tegenkomt, dan hoéft het geen 
corruptie te zijn, het hoéft geen complot 
te zijn. Maar het is wel heel vreemd als 
je zomaar over die rare dingen heenstapt 
alsof er niks aan de hand is. 
Je moet het op z’n minst signaleren. 
Daar hebben journalisten een rol in en 
die rol heb ik op me genomen. 
That’s it.” •

Jurriaan van Wessem (1960) is 
historicus en begon zijn journalistieke 
loopbaan met het schrijven over de 
sociaal-maatschappelijke achtergronden 
van het Italiaanse voetbal. Als 
correspondent schreef hij onder meer 
voor NRC, de Volkskrant, Gazzetta 
dello Sport, Elf en diverse GPD-bladen. 
Vanaf 1989 werkte hij onder meer als 
producing director en commentator 
voor Eurosport in Parijs, waarvoor hij 
programma’s als Eurogoals en World 
Cup Legends van de grond tilde. 
Tegenwoordig is hij actief als freelance 
sportjournalist.

FoTo karen veldkamp
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Crisis in Zimbabwe
Zimbabwe verkeert in crisis. Het land dat ooit de bijnaam ‘graanschuur van Afrika’ droeg, 
wordt geteisterd door voedselschaarste en hyperinflatie. President Mugabe, 27 jaar geleden 
onthaald als verzoener na de blanke onderdrukking, wordt nu zelf als onderdrukker gezien. 
Wat betekent de crisis voor het dagelijks leven?

een land vol straatarme miljonairs

“Het instorten van de valutamarkt 
kostte me mijn baan, nu leef ik van 
buitenlandse valuta”

Zeepverkopers: “Voor veel mensen is zeep onbetaalbaar”
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Crisis in Zimbabwe
Zimbabwe verkeert in crisis. Het land dat ooit de bijnaam ‘graanschuur van Afrika’ droeg, 
wordt geteisterd door voedselschaarste en hyperinflatie. President Mugabe, 27 jaar geleden 
onthaald als verzoener na de blanke onderdrukking, wordt nu zelf als onderdrukker gezien. 

en land vol straatarme miljonairs

“Het instorten van de valutamarkt 
kostte me mijn baan, nu leef ik van 
buitenlandse valuta”

REPORTAGE

“Ik vertrouw niemand en al helemaal 
geen journalist”
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”Ik ben geen gelukszoeker, ik wil 
gewoon rust aan mijn kop”

“Als ze een internationaal bekende op-
positieleider kunnen mishandelen, wat 
kunnen ze dan wel niet doen met de 
gewone man?”

“Mugabe zal wel weer winnen op de 
manier die hij gewend is: met geweld”

Tomatenverkopers: “Melk, brood, rijst, groenten en vlees zijn er nauwelijks”
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“Als ze een internationaal bekende op-
positieleider kunnen mishandelen, wat 
kunnen ze dan wel niet doen met de 

“Mugabe zal wel weer winnen op de 
manier die hij gewend is: met geweld”

Wat zou jij doen met een miljoen?

Inflatie: bankbiljetten van twee ton, mét vervaldatum
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ONDERZOEK

“Ik zag laatst in een of ander praat
programma op tv een man die vertelde 
dat hij wilde emigreren. Omdat hij geen 
zin had om aan ‘die babyboomers’ mee 
te betalen. Woést kan ik worden over 

Vergrijzing helemaal 
niet onbetaalbaar
“Je moet het héle plaatje willen zien”

TEKST rob JAnssen

Met het zojuist verschenen rapport ‘De Vergrijzing Betaalbaar’ 
zet het Wetenschappelijk Bureau van de SP de vergrijzings
discussie in een verrassend nieuw daglicht. Waar doorgaans 
alarmerende geluiden klinken over de kosten die de vergrijzing 
in de toekomst met zich mee gaat brengen, legt deze studie 
de gangbare aannames, vooronderstellingen en interpretaties 
kritisch onder de loep. “De munitie om de solidariteit af te 
breken wordt niet geleverd door feitelijke ontwikkelingen of 
door wrijving tussen ouderen en jongeren,” zegt onderzoeker 
en auteur Nico Schouten, “maar door de retoriek van politici.”

zo’n uitspraak”, zegt Nico Schouten, 
onderzoeker van het Wetenschappelijk 
Bureau van de SP en auteur van het 
onlangs verschenen rapport ‘De Vergrij
zing Betaalbaar’. “Het idee dat jongere 
generaties op den duur steeds meer 
moeten gaan opdraaien voor ouderen, is 
ten eerste gebaseerd op gebrekkige infor
matie. Ten tweede is zo’n opmerking een 
uitvloeisel van het cynische ‘ieder voor 
zich’gedachtegoed, dat iedere solidariteit 
ondermijnt.”
In het voorjaar van 2006 publiceerde het 
Centraal Planbureau (CPB) een rapport 
met een alarmerende strekking: bij 
ongewijzigd beleid zou de vergrijzing 
onbetaalbaar worden. Er zou grote druk 
op de belastinginkomsten komen te 
staan, waardoor de economie enorme 
schade zou gaan oplopen. Het rapport 
staat niet op zich: het doembeeld van de 
vergrijzing als toenemend blok aan het 
been van de samenleving duikt her en 
der op. In tal van studies en publicaties 

wordt de alarmklok geluid over de betaal
baarheid van de AOW.

“Waarom zou je de economische 
groei niet mede ten goede laten komen 
aan de opvang voor de kosten van 
de vergrijzing?”

Nico Schouten bestudeerde de stroom 
rapporten en artikelen grondig en deed 
een opmerkelijke ontdekking. “Ik merkte 
dat het cijfermateriaal en de statistische 
gegevens van het CPB op zichzelf hele
maal niet zo alarmerend zijn. Het veront
rustende aspect komt, vreemd genoeg, 
pas om de hoek kijken door de conclusies 
die getrokken worden. Ik ontdekte dat 
het CPB ‘voorveronderstellingen’ heeft 
gehanteerd, die we helemaal niet hoéven 
te hanteren.

Zo zijn de opstellers van het rapport 
er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de 
collectieve lastendruk niet mag stijgen. 

Als reden daarvoor wordt opgegeven dat 
een hogere lastendruk leidt tot een lager 
arbeidsaanbod, omdat arbeid minder zou 
lonen. Met andere woorden: mensen gaan 
meer werken, naarmate ze daar netto 
meer aan overhouden.
Kijk, het kan best dat iemand bij las
tenverlichting meer gaat werken. Maar 
de reden daarvoor kan bijvoorbeeld heel 
goed zijn om in de toekomst eerder met 
pensioen te kunnen gaan, of om een 
wereldreis te gaan maken. Als dat het 
geval is, dan leidt lastenverlichting op de 
langere termijn dus juist tot een daling 
van het arbeidsaanbod. Dan is het effect 
dat mensen meer gaan werken maar 
tijdelijk. De praktijk heeft geleerd dat de 
collectieve lastendruk zowel binnen als 
tussen landen kan variëren, zonder dat 
het noemenswaardige gevolgen heeft voor 
de economische ontwikkelingen op de 
langere termijn. Er zijn heel veel factoren 
die daarbij een rol spelen. Dus eenvoudig
weg stellen dat hogere lasten leiden tot 
minder werken en dus slecht zijn voor de 
economie, is écht veel te simpel.”
Ook opmerkelijk vond Schouten de CPB
aanname dat alle generaties 
hele leven gezien 
ten profiteren van overheidsuitgaven via 
collectieve lasten. “Ook dit issue wordt 
als vanzelfsprekend aangenomen; alsof 
er geen politieke discussie over mogelijk 
is. Dat bestrijd ik. Het is verder niet zo, 
dat de economische groei alleen maar ten 
goede aan de consumptie moet komen, 
zoals het CPB veronderstelt. Dat is een
zijdig. Waarom zou je economische groei 
niet mede ten goede laten komen aan 
de opvang voor de kosten van de vergrij
zing? Dat is een politieke keuze.”

Er zit veel ruimte tussen statistische 
gegevens en prognoses en hun interpre
taties. Daarbij komt dat allerlei effecten 
van vergrijzing helemaal niet in de cijfers 
worden meegenomen. Mogelijk verlaagt 
de vergrijzing de criminaliteitscijfers, de 
verkeersdrukte en de druk op de 
kinderopvang. Dit soort effecten past niet 
gemakkelijk in modellen, maar moet wel 
worden meegenomen. 
(uit: De Vergrijzing Betaalbaar)

Als gevolg van de economische hoogcon
junctuur spitst de vergrijzingsdiscussie 

Nico Schouten
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Vergrijzing helemaal 

wordt de alarmklok geluid over de betaal-

“Waarom zou je de economische 
groei niet mede ten goede laten komen 
aan de opvang voor de kosten van 

Nico Schouten bestudeerde de stroom 
rapporten en artikelen grondig en deed 
een opmerkelijke ontdekking. “Ik merkte 
dat het cijfermateriaal en de statistische 
gegevens van het CPB op zichzelf hele-
maal niet zo alarmerend zijn. Het veront-
rustende aspect komt, vreemd genoeg, 
pas om de hoek kijken door de conclusies 
die getrokken worden. Ik ontdekte dat 
het CPB ‘voorveronderstellingen’ heeft 
gehanteerd, die we helemaal niet hoéven 

Zo zijn de opstellers van het rapport 
er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de 
collectieve lastendruk niet mag stijgen. 

Als reden daarvoor wordt opgegeven dat 
een hogere lastendruk leidt tot een lager 
arbeidsaanbod, omdat arbeid minder zou 
lonen. Met andere woorden: mensen gaan 
meer werken, naarmate ze daar netto 
meer aan overhouden.
Kijk, het kan best dat iemand bij las-
tenverlichting meer gaat werken. Maar 
de reden daarvoor kan bijvoorbeeld heel 
goed zijn om in de toekomst eerder met 
pensioen te kunnen gaan, of om een 
wereldreis te gaan maken. Als dat het 
geval is, dan leidt lastenverlichting op de 
langere termijn dus juist tot een daling 
van het arbeidsaanbod. Dan is het effect 
dat mensen meer gaan werken maar 
tijdelijk. De praktijk heeft geleerd dat de 
collectieve lastendruk zowel binnen als 
tussen landen kan variëren, zonder dat 
het noemenswaardige gevolgen heeft voor 
de economische ontwikkelingen op de 
langere termijn. Er zijn heel veel factoren 
die daarbij een rol spelen. Dus eenvoudig-
weg stellen dat hogere lasten leiden tot 
minder werken en dus slecht zijn voor de 
economie, is écht veel te simpel.”
Ook opmerkelijk vond Schouten de CPB-
aanname dat alle generaties - over hun 
hele leven gezien - in gelijke mate moe-
ten profiteren van overheidsuitgaven via 
collectieve lasten. “Ook dit issue wordt 
als vanzelfsprekend aangenomen; alsof 
er geen politieke discussie over mogelijk 
is. Dat bestrijd ik. Het is verder niet zo, 
dat de economische groei alleen maar ten 
goede aan de consumptie moet komen, 
zoals het CPB veronderstelt. Dat is een-
zijdig. Waarom zou je economische groei 
niet mede ten goede laten komen aan 
de opvang voor de kosten van de vergrij-
zing? Dat is een politieke keuze.”

Er zit veel ruimte tussen statistische 
gegevens en prognoses en hun interpre-
taties. Daarbij komt dat allerlei effecten 
van vergrijzing helemaal niet in de cijfers 
worden meegenomen. Mogelijk verlaagt 
de vergrijzing de criminaliteitscijfers, de 
verkeersdrukte en de druk op de 
kinderopvang. Dit soort effecten past niet 
gemakkelijk in modellen, maar moet wel 
worden meegenomen. 
(uit: De Vergrijzing Betaalbaar)

Als gevolg van de economische hoogcon-
junctuur spitst de vergrijzingsdiscussie 

zich momenteel vooral toe op de arbeids-
markt. Over vier jaar bereikt de eerste 
lichting van de babyboomgeneratie de 
leeftijd van 65 jaar; een aanzienlijk deel 
gaat echter in de jaren daaraan voor-
afgaand met vroegpensioen. Tegen die 
achtergrond duiken er in toenemende 
mate pleidooien op om de AOW-leeftijd te 
verhogen en vroege pensionering onaan-
trekkelijk te maken. Immers: de tekorten 
in bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt 
kunnen er onder meer voor zorgen dat 
productie wordt verplaatst naar het 
buitenland. 

Tekort aan arbeidskrachten kan ook 
worden toegeschreven aan gebrekkige 
investeringen in onderwijs

Maar, zo stelt ‘De Vergrijzing Betaalbaar’, 
deze ontwikkelingen zijn niet simpelweg 
te wijten aan de pensioenregelingen; de 
pensioneringsgolf was te voorzien. Het 
tekort in het arbeidsaanbod kan met 
hetzelfde recht toegeschreven worden 
aan een gebrek aan tijdige investeringen 
in scholing van jongere werknemers. 
Werkgevers hielden en houden te weinig 
rekening met de beschikbaarheid van 

arbeid, die zij vooral zien als een afgelei-
de van de bedrijfsstrategie. Daar komt bij, 
dat de overheid juist op het gebied van 
onderwijs een rigide bezuinigingspolitiek 
voerde. Cijfers van het CBS laten zien, 
dat de arbeidsdeelname onder ouderen 
bovendien juist is toegenomen. Kortom: 
het arbeidsaanbod is er wel, maar de 
vraagzijde liet het afweten.
Kijken we naar de zorgsector, dan wordt 
door politici maar al te vaak gesuggereerd 
dat de vergrijzing de zorg straks onbe-
taalbaar maakt. Natuurlijk: de vergrijzing 
leidt tot een stijging van de uitgaven in 
de zorg. Maar daartegenover staat ook 
een stijging van de inkomsten. Immers: 
door de groei van het cluster 65-plussers 
stijgt logischerwijs ook de bijdrage uit die 
groep aan de collectieve financiering en 
bovendien is de verwachting dat hun 
gemiddelde inkomen stijgt. De uitgaven-
stijging voor de vergrijzing wordt zelfs 
voor een flink deel hierdoor gecompen-
seerd, zo blijkt. Daarnaast 
zijn er in de zorg de nodige besparingen 
mogelijk, door het aanpakken van 
bureaucratie in de organisatie en 
financiering bijvoorbeeld. Ook grote en 
dure managementlagen en kosten voor 
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Het aantal ouderen (mannen en vrouwen) tussen 55 en 59 jaar met een baan is 
tussen 1996 en 2005 gestegen van 40 naar 55 procent. Bij de generatie tussen 
60 en 64 jaar steeg de arbeidsdeelname van 11 naar 18 procent.
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Er is een groot verschil tussen een arme 
jongere die klaagt dat hij moet bijdragen 
aan de hypotheekrenteaftrek voor een mil-
jonair en een rijkere jongere (of een van 
rijkdom dromende jongere) die klaagt dat
hij moet bijdragen aan de koopkracht van 
een AOW’er met een klein pensioen, of aan 
meer hulp voor een gehandicapte.
(uit: De Vergrijzing Betaalbaar)

Schouten: “Wat je ziet, is dat de baby- 
boomgeneratie steeds vaker wordt aan-

gevallen op de stijgende kosten van de 
vergrijzing. Jong versus oud; dat is het 
beeld dat vaak wordt neergezet. 
Maar volgens mij kun je helemaal niet 
spreken over ‘dé jongeren’ en ‘dé 
ouderen’. Visies op de samenleving zijn 
namelijk niet gebonden aan leeftijden. 
Dat kun je opmaken uit opiniepeilingen 
en verkiezingsuitslagen. Ook de leeftijds-
samenstelling van de leden van politieke 
partijen is een indicatie voor mijn stel-
ling dat het geen zin heeft om over jong 
en oud als twee homogene groepen te 
praten. De munitie om de solidariteit af 
te breken wordt dus niet geleverd door de 
feitelijke ontwikkelingen of onderlinge 
wrijving tussen jongeren en ouderen, 
maar door de retoriek van politici. ”
“Ik ben ervan overtuigd dat ons land rijk 
genoeg is om de stijgende kosten van 
de vergrijzing op te vangen,” zegt Nico 
Schouten. “Het sleutelwoord is solidari-
teit. Dat is precies het tegenovergestelde 
van wat nu vaak gebeurt, namelijk het 
wegzetten van ouderen als een aparte 
groep. Je moet het gehéle plaatje willen 
zien.”

Het rapport ‘De Vergrijzing Betaalbaar’ is 
verkrijgbaar via de SP-webwinkel 
(www.sp.nl/service/goederen/shop.php)
en kost 3,25 euro.
Het is tevens in PDF-formaat te down-
loaden op: www.sp.nl/service/rapport/

medicijnen zouden onder de loep geno-
men kunnen worden. 
Schouten: “De uitgavenstijging als gevolg 
van de vergrijzing is feitelijk helemaal 
niet zo alarmerend of dramatisch: het 
gaat maar om een kwart tot een derde 
van de totale groei van de zorguitgaven. 
Dus als je objectief kijkt naar de ontwik-
kelingen, de cijfers en de statistieken, is 
er geen reden om leeftijdsgroepen tegen 
elkaar op te zetten en de solidariteit te 
ondermijnen.”

“Vergrijzing is niet alleen een zorg voor de samenleving, maar vooral ook een zegen. Daarin werd 
ik bevestigd door een artikel van professor Wim Derks, econoom van de universiteit van Maastricht. 
Door het wegvallen van een grote groep ouderen op de arbeidsmarkt, zouden jongeren veel meer 
mogelijkheden krijgen. Fileproblemen zouden zich minder vaak voordoen, omdat ouderen niet meer 
noodgedwongen op bepaalde tijden de weg op moeten. Zo zijn er nog veel meer voordelen van 
de vergrijzing te bedenken. Extra argumenten voor de opvatting dat de komende vergrijzing geen 
reden is tot klagen, maar een plicht om na te denken over hoe we omgaan met een veranderende 
samenleving. Dat betekent dat we moeten praten over geld, maar ook over de andere politieke 
keuzes die gemaakt moeten worden. ‘De Vergrijzing Betaalbaar’ bewijst met name mijn stelling dat 
de AOW betaalbaar is. Daarnaast blijf ik me onverminderd inzetten voor de opvulling van een aantal 

hiaten in de AOW. Zoals het AOW-gat, dat ontstaat als mensen zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen óf na een 
buitenlandse periode terugkomen. Ook door de afschaffing van de AOW-toeslag in 2015 kunnen straks veel mensen in de 
problemen komen. Dat moeten we zien te voorkomen.”     
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De ‘vergrijzingskosten’ zijn geen nieuw verschijnsel in de zorg. Het jaarlijkse 
groeipercentage dat aan de vergrijzing valt te wijten, is stabieler dan die van 
andere componenten en bedraagt ongeveer 0,5 tot 1 procent.
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Help, het klimaat wordt bedreigd! De roep om duurzaamheid en energiebesparing is actu-
eler dan ooit. De burger moet het voortouw nemen, daarbij gestimuleerd door de overheid, 
zo hoorden we op Prinsjesdag. Tribunemedewerker Herman Damveld voelde daar wel voor, 
maar stuitte op onvermoede obstakels. 

TeksT Herman DamvelD FoTo afagen/flickr.com

Sinds kort is onze nieuwbouwwoning 
in Groningen af. Er was inspraak bij de 
bouw: een mooie kans om een energie-
zuinig huis te verwezenlijken. In onze 
wijk Paddepoel-Zuid gaat het om zo’n 150 
huizen. De projectontwikkelaar, woning-
bouwvereniging In, presenteerde een 
prachtig plan om de huizen te verwarmen 
via een warmtepomp. Dat komt erop neer 
dat je in de zomer overtollige warmte de 
grond inpompt en die ’s winters gebruikt 
om het huis te verwarmen. Mijn vrien-
din en ik zagen het helemaal zitten. De 
elektriciteit voor de pomp wilden we 
halen uit zonnepanelen op het dak, die 
voldoende stroom opwekken om ook in 
de rest van onze behoefte te voorzien. Zo 
wilden we een klimaatneutrale woning 
verwezenlijken.

”Waterzijdig inregelen? Wablief?!”

Op een bijeenkomst met de huizenkopers 
zou een medewerker van een technisch 
bureau het plan met de waterpomp 
toelichten. Hij kwam echter weinig verder 
dan de mededeling dat de technische 
uitleg van het warmtepompsysteem te 
ingewikkeld was voor de kopers. Dat 
daar uitstekende voorlichtings-dvd’s voor 
bestaan, wist hij kennelijk niet. Het 
resultaat laat zich raden: als kopers zich 
niet serieus genomen voelen, haken ze 
af. Dit mooie energiezuinige plan stierf 
dan ook een snelle dood.
Er sneuvelden meer goede ideeën. Ons 
oog viel bijvoorbeeld op het zogeheten 
‘waterzijdig inregelen’, waarbij de centrale 
verwarming optimaal wordt afgesteld. Dat 
geeft al snel een besparing van vijftien 
procent. De reactie van de aannemer, 

nota bene van een gerenommeerd bedrijf: 
“Waterzijdig inregelen? Wat houdt dat 
in?” Toen ik het hem uitlegde, reageerde 
hij met: “Doen we niet, want het hoeft 
niet.” “En als ik het toch laat doen?” 
“Dan vervalt de garantie op uw CV.” Daar 
konden we het mee doen.

‘Laat de zon niet voor niets opgaan’

Het plaatsen van zonnepanelen op een 
plat dak bleek wel toegestaan. Daar moet 
dan wel rekening mee gehouden worden 
in de meterkast. Ook daar had de aan-
nemer geen kaas van gegeten. Voordat 
we de geschikte meter hadden, waren we 
maanden verder.
De firma die de zonnepanelen instal-
leerde, heeft als motto: ‘Laat de zon 
niet voor niets opgaan’... Toepasselijk, 
want wie argeloos te veel zonne-energie 
opwekt, blijkt er geld op toe te moeten 
leggen. Volgens de energiewet mogen 
huishoudens zelf duurzame energie op-
wekken. De overheid heeft daar een grens 
voor opgesteld van 3.000 kilowattuur, 
iets minder dan het gemiddelde jaarlijkse 

stroomgebruik van een huishouden. Bij 
het opmaken van de jaarnota wordt de 
geproduceerde hoeveelheid zonnestroom 
afgetrokken van de kilowatturen (kWh) 
die iemand van het net heeft betrok-
ken. Dat heet salderen. Daartoe moet je 
wel een officieel verzoek indienen bij de 
netbeheerder. Pas als dat verzoek gehono-
reerd is, kan het salderen beginnen.
Wek je echter per ongeluk meer zonne-
stroom op dan het maximum van 3.000 
kWh, dan verander je plots van consu-
ment in ‘producent’. Je moet dan betalen 
voor het transport van de zonnestroom 
over het energienet. U voelt het al 
aankomen: de transportkosten zijn hoger 
dan wat je ervoor terugkrijgt. Wij hebben 
daarom noodgedwongen minder zonnepa-
nelen laten plaatsen dan we eigenlijk wil-
den. Deze zullen jaarlijks gemiddeld zo’n 
2.200 kWh leveren. Zo hoeven we bij een 
goede zomer tenminste niet te vrezen 
voor boetes vanwege overschrijding van 
de maximaal toegestane stroomproductie.
Energiezuinig bouwen is een mooi stre-
ven, maar heeft in de praktijk nog heel 
wat voeten in de aarde. •

Van het (meter)kastje naar de muur

MILIeU
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Veertig jaar gymnastiek op school

”Sinds ik begon, heb ik de 
vetzucht zien toenemen”

Staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil extra investeren in sport. 

Ze wil dat Nederland over vier jaar twintig procent meer internationale toptalenten in huis heeft. Bovendien 

moeten zo’n 2.500 ‘combinatiefuncties’ gecreëerd worden, voor beroepskrachten die zowel bij de sportclub als 

op school ingezet kunnen worden. Interessante plannen, maar wat is er gebeurd met de oude vertrouwde 

gymnastiekleraar? Voormalig gymnastiekleraar Humphrey van Haver, tevens bekend basketbalcoach, blikt 

terug op veertig jaar gymles op school. “Er moet een aparte minister voor Sport komen.”

Na zijn opleiding aan de Haagse Acade-
mie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) 
ging Humphrey van Haver (65) in 1967 
aan de slag als gymnastiekleraar. “Nooit 
een moment spijt van gehad”, zegt hij 
nu. Door de combinatie met het trainen 
en coachen van basketbalteams was hij 
uitstekend in staat om de verschillen in 

TEkST Frank Werkman FOTO’S

de sport- en schoolwereld te observeren. 
Hij zag hoe het onderwijs op het gebied 
van lichamelijke opvoeding evolueerde, 
om niet te zeggen: verarmde.

“Toen ik aan de HALO begon en er 
gezegd werd dat ik zou worden klaarge-
stoomd voor het onderwijs, dacht ik: dat 

is niets voor mij. Ik had verwacht dat 
ik iets actievers zou kunnen gaan doen. 
Maar vanaf het eerste moment dat ik op 
een school aan het werk was, vond ik het 
leuk. En ik ben het steeds leuker gaan 
vinden. Je hebt met jeugd te maken, je 
staat midden in de maatschappij. De kin-
deren waren daar een onderdeel van en 

gymnastiekonderwijs was een bron van 
inspiratie en informatie. Alles kon toen 
nog eigenlijk.
Bij de introductie van de Mammoetwet, 
eind jaren zestig, ging het mis. Door de 
nieuwe schoolvormen raakten uitste
kende opleidingsvormen als mulo, hbs 
en mms in de vergetelheid – en daarmee 
hun rol in het maatschappelijk leven. 
Kijk, Nederland is een handels- en door
voerland. Maar al gauw spraken we geen 
vreemde talen meer, omdat die op school 
werden genegeerd. Voor lichamelijke 
opvoeding gold een soortgelijke ontwik
keling.

Door bezuinigingen werden op de basis
school vakken als muziek, tekenen, 
handarbeid en ook gymnastiek weggesa
neerd. Dat laatste werd gaandeweg over
gelaten aan de gewone docenten – het 
begin van het einde. In de brugklassen 
kreeg je leerlingen die nog nooit iets aan 
lichaamsbeweging hadden gedaan. Een 
koprol konden ze nog niet maken en dat 
was menigeen ook aan te zien. Sinds ik 
in dit vak ben begonnen heb ik bijna 
jaarlijks de vetzucht zien toenemen. Er 
kwamen steeds meer dikke kinderen, die 
om die reden ook niet al te enthousiast 
waren om deel te nemen aan de gym
nastieklessen. Tegelijkertijd werden de 
klassen groter: van achttien naar dertig 
leerlingen. Daardoor kon er geen indivi
duele aandacht meer worden gegeven.

De veranderingen die door de Mammoet
wet waren opgelegd, bleken gaandeweg 
bepaald geen verbeteringen. Er kwamen 
minder docenten, minder uren. Ondanks 
het adagium dat lichaam en geest een 
ondeelbare eenheid zijn en dat in een 
gezond lijf een goede 
beknibbeld.
Op de scholen viel het misschien nog wel 
mee, als je het vergelijkt met het straat
beeld. Vroeger had je overal speelveldjes. 
Daar werd gevoetbald en anderszins aan 
sport en beweging gedaan. Maar die 
plekken verdwenen door bebouwing, het 
snoeimes deed de rest. Kijk maar eens 
naar allerlei accommodaties. Sporthal
len en –zaaltjes moeten om vijf uur ’s 
middags dicht, want de conciërge moet 
naar huis. Er is geen geld om er iemand 
neer te zetten die de deur openhoudt. 

FOTO  Jean-Pierre Jans / Hollandse HoogTe
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”Sinds ik begon, heb ik de 

Staatssecretaris Jet Bussemaker (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil extra investeren in sport. 

Ze wil dat Nederland over vier jaar twintig procent meer internationale toptalenten in huis heeft. Bovendien 

moeten zo’n 2.500 ‘combinatiefuncties’ gecreëerd worden, voor beroepskrachten die zowel bij de sportclub als 

op school ingezet kunnen worden. Interessante plannen, maar wat is er gebeurd met de oude vertrouwde 

gymnastiekleraar? Voormalig gymnastiekleraar Humphrey van Haver, tevens bekend basketbalcoach, blikt 

is niets voor mij. Ik had verwacht dat 
ik iets actievers zou kunnen gaan doen. 
Maar vanaf het eerste moment dat ik op 
een school aan het werk was, vond ik het 
leuk. En ik ben het steeds leuker gaan 
vinden. Je hebt met jeugd te maken, je 
staat midden in de maatschappij. De kin-
deren waren daar een onderdeel van en 

gymnastiekonderwijs was een bron van 
inspiratie en informatie. Alles kon toen 
nog eigenlijk.
Bij de introductie van de Mammoetwet, 
eind jaren zestig, ging het mis. Door de 
nieuwe schoolvormen raakten uitste-
kende opleidingsvormen als mulo, hbs 
en mms in de vergetelheid – en daarmee 
hun rol in het maatschappelijk leven. 
Kijk, Nederland is een handels- en door-
voerland. Maar al gauw spraken we geen 
vreemde talen meer, omdat die op school 
werden genegeerd. Voor lichamelijke 
opvoeding gold een soortgelijke ontwik-
keling.

Door bezuinigingen werden op de basis-
school vakken als muziek, tekenen, 
handarbeid en ook gymnastiek weggesa-
neerd. Dat laatste werd gaandeweg over-
gelaten aan de gewone docenten – het 
begin van het einde. In de brugklassen 
kreeg je leerlingen die nog nooit iets aan 
lichaamsbeweging hadden gedaan. Een 
koprol konden ze nog niet maken en dat 
was menigeen ook aan te zien. Sinds ik 
in dit vak ben begonnen heb ik bijna 
jaarlijks de vetzucht zien toenemen. Er 
kwamen steeds meer dikke kinderen, die 
om die reden ook niet al te enthousiast 
waren om deel te nemen aan de gym-
nastieklessen. Tegelijkertijd werden de 
klassen groter: van achttien naar dertig 
leerlingen. Daardoor kon er geen indivi-
duele aandacht meer worden gegeven.

De veranderingen die door de Mammoet-
wet waren opgelegd, bleken gaandeweg 
bepaald geen verbeteringen. Er kwamen 
minder docenten, minder uren. Ondanks 
het adagium dat lichaam en geest een 
ondeelbare eenheid zijn en dat in een 
gezond lijf een goede spirit zit, werd er 
beknibbeld.
Op de scholen viel het misschien nog wel 
mee, als je het vergelijkt met het straat-
beeld. Vroeger had je overal speelveldjes. 
Daar werd gevoetbald en anderszins aan 
sport en beweging gedaan. Maar die 
plekken verdwenen door bebouwing, het 
snoeimes deed de rest. Kijk maar eens 
naar allerlei accommodaties. Sporthal-
len en –zaaltjes moeten om vijf uur ’s 
middags dicht, want de conciërge moet 
naar huis. Er is geen geld om er iemand 
neer te zetten die de deur openhoudt. 

Dat betekent dat wie wél wil sporten er 
niet terechtkan. Het zou juist het tegen-
overgestelde moeten zijn. Meer fondsen 
om de zaak toegankelijk te houden en 
er zelfs professionele medewerkers neer 
te zetten om deskundige begeleiding te 
verzorgen. Daar is de gezondheid van de 
mensen bij gebaat.

Tja, en de sportverenigingen draaien 
allemaal op vrijwilligers. Voor hen zijn er 
natuurlijk ook grenzen aan hun inzet-
baarheid. Voor naschoolse opvang geldt 
dat ook. Die tijd tot papa of mama de 
kinderen komt halen, zou mooi kunnen 
worden besteed aan lichamelijke opvoe-
ding en sport. Met dat idee heeft al die 
jaren nooit iemand iets gedaan. Terwijl 
de voordelen evident zijn: kinderen die 
bewegen, zijn gezonder en bereiden zich 
voor op een toekomst waarin die elemen-
ten dagelijkse kost zijn.

Het is een klassieke theorie dat sport 
verbroedert, maar ik geloof er wel in. 
Sterker nog, ik denk dat allerlei integra-
tieprocessen zouden worden bespoedigd 
als er een betere basis voor sportbeoefe-
ning wordt gelegd. Als alle bevolkings-
groepen gezamenlijk in actie kunnen 
komen, hoeven er over tien, vijftien jaar 
geen Marokkaanse en Turkse verenigin-
gen en dergelijke meer te zijn in ons 
land. Het levert bovendien, zoals gezegd, 
over de hele linie een betere gezond-
heid op. Hier ligt wellicht een rol voor 
de gymnastiekleraar. Velen van hen zijn 
vroeger decaan geweest. Ze verstaan het 
vak om in een informeel kader, ontspan-
nen, met kinderen te praten. Dat kan 
heel goed de druk tussen verschillende 
groepen wegnemen.

In Den Haag is ooit een proef gedaan 
met één uur gymnastiek per dag. Op ba-
sis van een onderzoek dat aantoonde dat 
de schoolprestaties beter worden als de 
leerlingen fitter zijn. Maar helaas is dat 
gesneuveld door gebrek aan financiën. 
In Amerika wordt op de High School elke 
dag aan sport gedaan. Desondanks zie je 

daar wel héél erg veel dikke jeugd. Maar 
het uitgangspunt is prima.

Het belang van sport en gymnastiek-
onderwijs zou in mijn ogen het beste 
behartigd kunnen worden door een 
minister voor Sport aan te stellen, 
zowel voor de topsport als de breed-
tesport. Eventueel in combinatie met 
Jeugdzaken. En dan niet zo eentje als 
in de vroegere DDR, die het puur uit 
propaganda-overwegingen deed. Kijk, nu 
vallen sport en lichamelijke opvoeding 
onder verschillende ministeries: VWS 
en Onderwijs. In de begroting van VWS 
wordt het schoolvak gymnastiek niet 
apart vermeld. Maar bijvoorbeeld musea, 
media en muziek zijn wel wat anders dan 
de sportsector.

Kijk, vroeger werd er in bepaalde 
sectoren zware fysieke arbeid verricht, 
denk maar aan de Rotterdamse havens. 
Mensen kwamen ‘s avonds kapot thuis. 
Nu doen machines het werk, de mensen 
worden alleen geestelijk moe. Dat vraagt 
om een sportieve aanpassing. Ook voor 
vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld. 
Die zitten de hele dag alleen maar, die 
zouden ook fysieke training nodig heb-
ben. Scheelt misschien ook in het aantal 
ongelukken. Oké, er zijn sectoren die 
wel aandacht besteden aan fitheid van 
het personeel. Bij de overheid en grote 
bedrijvenzie je fitnessruimtes waar werk-
nemers terechtkunnen. Dat is goed. Maar 
vaak komen daar mensen die buiten hun 
werk ook al iets aan sport en bewegen 
doen. Die investeringen zouden overal 
gedaan moeten worden.” •

“Vroeger werd er fysieke arbeid verricht. Nu doen machines 
het werk. Dat vraagt om een sportieve aanpassing.”

Humhrey van Haver FOTO fewdor
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Ronde tafel
Welke belangen spelen er bij het kappen 
van regenwoud en de handel in produc
ten uit arme landen? 
aan kinderen uit? ‘
het regenwoud’, bedoeld voor kinderen 
tussen pakweg 9 en 13 jaar, laat op een 
voor kinderen toegankelijke manier zien 
hoe bij ingewikkelde problemen rondom 
palmolie een oplossing dichterbij gebracht 
kan worden. Centraal daarbij staat de 
zogenaamde ‘stakeholderdialoog’ tussen 
belanghebbenden, van regenwoudbewoner 
tot bankdirecteur. Het boek is geschreven 
door kinderboekenauteur 
hout en hoogleraar Duurzame Landbouw 
en SP-senator 

een ronde tafel in het regenwoud
Rindert Kromhout en 
Uitgeverij 

lezen

naomi Klein werd bekend met 
doeken deed. Op 11 oktober presenteerde ze in Amsterdam de 
boek: ‘De Shockdoctrine: de opkomst van het rampenkapitalisme’. 
markteconomie vaak door middel van ‘shocktherapie’ wordt ingevoerd. Klein wijst op de historische rol 
van de econoom Milton Friedman, die in zijn werk 
in verband bracht met vrijheid voor mensen. “Het belangrijkste doel bij het schrijven van dit boek is 
het ontkoppelen van deze begrippen”, legde Klein uit tijdens de boekpresentatie. Volgens Friedman zijn 
blijvende, drastische economische veranderingen alleen te bewerkstelligen in periodes van crisis. Zijn 
eerste praktijkervaringen met de shocktherapie en crisis deed hij op in Zuid-Amerika, waar in de jaren 
zestig veel landen succesvol een economische koers voeren die was geïnspireerd op socialistische en 
Keynesiaanse ideeën. 
en studenten er een belangrijke rol bij de invoering van de vrije markt. Friedman zelf behoorde tot de 
belangrijkste adviseurs van Pinochet. De meest recente toepassing van de shocktherapie vond plaats in 
irak, waar drie soorten shocks te onderscheiden zijn. 
de meest ingrijpende economische shock ooit: de uitverkoop van de economie, terwijl het land nog 
in brand stond. 
onderdrukking, marteling en moord – zoals aan het licht kwam bij het schandaal rond de Abu Ghraibge
vangenis. Klein: “Het marktfundamentalisme – de idee dat volledig vrije markten tot een soort utopische 
samenleving leiden – hoort thuis op de lijst van gevaarlijke ideologieën.”

lezen

de Shoc

lInKSVooR

Hoe lang ben je al lid van de SP?
“Sinds 2005.”

Heb je hobby’s?
“Mijn grootste hobby is eigenlijk ROOD. Daarnaast lees ik graag 
romans met enige diepgang, geen boeketreeks, en ga ik graag 
naar popconcerten.”

Wat is je favoriete plek op de wereld?
“Ik was afgelopen zomer in Indonesië en raakte erg gechar-
meerd van de mensen daar. Ze zijn zo vriendelijk, terwijl ze 
toch zo weinig hebben.”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?
“Sieraden. Heb ik veel en koop ik graag.”

Dus aan jouw lijf veel goud, zilver en diamanten? 
“Nee joh. Je moet denken aan houten sieraden, kraaltjes, dat 
soort dingen.”

Heb je buiten ROOD nog politieke ambities?
“Och, daar ben ik niet zo mee bezig. Het prettige van de SP 
vind ik juist, dat de mensen niét constant met hun eigen 
ambities bezig zijn. Het gaat om de gezamenlijke inzet voor 
de ideologie.”

leonie van tongeren (20) woont in nijkerk en is lid van het landelijk bestuur van rOOD. Ze 
werkt parttime bij een onderzoeksbureau en studeerde een tijdje humanistiek in utrecht. “Die stu-
die ging over heftige, filosofische zaken. Dat hakte er zó hard in bij mij, dat ik ermee stopte. Zeker; 
rOOD pakt ook heftige onderwerpen op, maar daar bekijken we het praktisch en probleemoplossend. 
Dat ligt me beter.”

foto KAren VeLDKAMP
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GESPOT

HOrEn ziEn

rEd CarPET MaSSaCrE
Groot werd Duran Duran in de jaren 
tachtig met ’Girls on film’, ’Rio’, The Reflex’
en ’Wild Boys’. Velen weten het nog wel: 
strakke popsongs, flitsende outfits en 
verblindende videoclips. Met hun nieuwste 
cd ‘Red Carpet Massacre’ laten Simon Le 
bon en de zijnen horen, dat ze het vak 
nog steeds niet verleerd zijn. Sterker nog: 
waar de oude Duran Duran-sound nog wel 
eens verdronk in technische overproductie 
en mix-tovenarij, biedt het nieuwe geluid 
ruimte aan de nodige trendy invloe-
den. niet geheel toevallig duiken Justin 
Timberlake en Timbaland ook op op ‘Red 
Carpet Massacre’. Maar de herkenbaarheid 
is gebleven. De clips (halve speelfilms met 
mooie meiden) trouwens ook.

duran duran
red Carpet Massacre
Sony BMG

THiS iS EnGland
1983: Shauns vader is gesneuveld in de 
Falklandoorlog en de 12-jarige leidt met zijn 
moeder een verdrietig bestaan. Door zijn 
stoffige kleding geldt hij als een sulletje, hij 
wordt gepest. Dan ontmoet hij een groepje 
skinheads: Gadget, de Jamaicaanse Milky en 
Woody nemen hem op. Shaun heeft de tijd 
van zijn leven. Totdat oude leider Combo 
terugkomt uit de bajes, waar hij nogal wat 
ultrarechtse ideeën heeft gekregen, die hij 
op de groep projecteert. Woody, Milky en 
wat anderen stappen op, maar Shaun ziet 
in Combo een vaderfiguur en sluit zich bij 
hem aan. Waar dat toe leidt, beschrijft ‘This 
is England’ op aangrijpende wijze. De film 
biedt een waardevol tijdbeeld van That-
chers engeland in 1983, werkloosheid, de 
Falklands en de opkomst van extreem-rechts 
in de eens a-politieke skinheadscene. 

This is England, binnenkort op dvd

rOndE TafEl
Welke belangen spelen er bij het kappen 
van regenwoud en de handel in produc-
ten uit arme landen? en hoe leg je dat 
aan kinderen uit? ‘een ronde tafel in 
het regenwoud’, bedoeld voor kinderen 
tussen pakweg 9 en 13 jaar, laat op een 
voor kinderen toegankelijke manier zien 
hoe bij ingewikkelde problemen rondom 
palmolie een oplossing dichterbij gebracht 
kan worden. Centraal daarbij staat de 
zogenaamde ‘stakeholderdialoog’ tussen 
belanghebbenden, van regenwoudbewoner 
tot bankdirecteur. Het boek is geschreven 
door kinderboekenauteur rindert Krom-
hout en hoogleraar Duurzame Landbouw 
en SP-senator eric Smaling.

Een ronde tafel in het regenwoud
rindert Kromhout en Eric Smaling
Uitgeverij leopold

lEzEn

naomi Klein werd bekend met ‘No Logo’, waarin ze de werkwijze van multinationals als nike uit de 
doeken deed. Op 11 oktober presenteerde ze in Amsterdam de nederlandse vertaling van haar nieuwste 
boek: ‘De Shockdoctrine: de opkomst van het rampenkapitalisme’. in dit boek laat ze zien hoe de vrije-
markteconomie vaak door middel van ‘shocktherapie’ wordt ingevoerd. Klein wijst op de historische rol 
van de econoom Milton Friedman, die in zijn werk ‘Capitalism and Freedom’ vrijheid voor ondernemingen 
in verband bracht met vrijheid voor mensen. “Het belangrijkste doel bij het schrijven van dit boek is 
het ontkoppelen van deze begrippen”, legde Klein uit tijdens de boekpresentatie. Volgens Friedman zijn 
blijvende, drastische economische veranderingen alleen te bewerkstelligen in periodes van crisis. Zijn 
eerste praktijkervaringen met de shocktherapie en crisis deed hij op in Zuid-Amerika, waar in de jaren 
zestig veel landen succesvol een economische koers voeren die was geïnspireerd op socialistische en 
Keynesiaanse ideeën. na gewelddadige militaire staatsgrepen speelden Friedman en zijn geestverwanten 
en studenten er een belangrijke rol bij de invoering van de vrije markt. Friedman zelf behoorde tot de 
belangrijkste adviseurs van Pinochet. De meest recente toepassing van de shocktherapie vond plaats in 
irak, waar drie soorten shocks te onderscheiden zijn. eerst de militaire shock van de inval. Daarop volgde 
de meest ingrijpende economische shock ooit: de uitverkoop van de economie, terwijl het land nog 
in brand stond. in een poging het verzet te breken, werd bovendien de ‘lijfelijke shock’ toegepast van 
onderdrukking, marteling en moord – zoals aan het licht kwam bij het schandaal rond de Abu Ghraibge-
vangenis. Klein: “Het marktfundamentalisme – de idee dat volledig vrije markten tot een soort utopische 
samenleving leiden – hoort thuis op de lijst van gevaarlijke ideologieën.”

lEzEn

dE SHOCKdOCTrinE - dOOr SOfiE BaKKEr

naomi Klein, 
de Shockdoctrine
Uitgeverij de Geus

“Nee joh. Je moet denken aan houten sieraden, kraaltjes, dat 

“Och, daar ben ik niet zo mee bezig. Het prettige van de SP 
vind ik juist, dat de mensen niét constant met hun eigen 
ambities bezig zijn. Het gaat om de gezamenlijke inzet voor 

OOD. Ze 
trecht. “Die stu-

die ging over heftige, filosofische zaken. Dat hakte er zó hard in bij mij, dat ik ermee stopte. Zeker; 
OOD pakt ook heftige onderwerpen op, maar daar bekijken we het praktisch en probleemoplossend. 
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Foto’s en tekst: Hans Zwinkelsst. Ludwig: bedreigd paradijs
De organisatie ‘Behoud en herstel van klooster st. Ludwig’ organiseert met sP-afdelingen en de Duitse Linke een maande-
lijkse protestwandeling tegen de illegale sloop van het klooster in het natuurpark De Meinweg (gemeente Roerdalen). 
Het klooster op de nederlands-Duitse grens heeft de status van monument. De Maharishi-sekte, eigenaar van het klooster-
complex, mag het niet afbreken en laat het moedwillig verkrotten. een reusachtig geveldoek moet verhullen dat er gaten 
in het dak zijn geslagen om het verval te bevorderen. naast het klooster in verval, is een Walt Disney-achtig meditatiecen-
trum verrezen. Het vergunningenbeleid van de gemeente Roerdalen roept veel onvrede op. Daardoor zag CDA-wethouder 
neijens zich onlangs gedwongen af te treden. tegenstanders van de sluipende sloop mogen hun borst alvast natmaken: 
de sekte vordert 25 miljoen euro van hen.
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Hans Zwinkels

P-afdelingen en de Duitse Linke een maande-
lijkse protestwandeling tegen de illegale sloop van het klooster in het natuurpark De Meinweg (gemeente Roerdalen). 

ederlands-Duitse grens heeft de status van monument. De Maharishi-sekte, eigenaar van het klooster-
en reusachtig geveldoek moet verhullen dat er gaten 

aast het klooster in verval, is een Walt Disney-achtig meditatiecen-
trum verrezen. Het vergunningenbeleid van de gemeente Roerdalen roept veel onvrede op. Daardoor zag CDA-wethouder 

egenstanders van de sluipende sloop mogen hun borst alvast natmaken: 
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De bedoeling is om de vier woorden (beginnend op 1, 4, 7 en 17), die 
tezamen een citaat vormen van A. 
Zoektermen verwijzen naar specifieke letters in de woorden van de oplossin
gen, die u moet zien te achterhalen, en vervolgens in het diagram invullen 
om het citaat te herleiden.
Voorbeeldoplossing van (1): Troep (4 van 7) = rotZooi
u vult de 4de van de 7 letters (de ‘Z’) in op positie 1 in het diagram.

Horizontaal:
4. Dat zeg ik, een socioloog! (18)
10. Zitten hier uitgerangeerde 
11. De voorfilm is te zien in een vrachtwagen (7)
12. een Limburgs dorp plaveien (7)

CITATENSLANG

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST

OPLOSSINGEN HISTORISCHE KRUISWOORDTEST OKTOBER
Horizontaal
1. Oranje Vrijstaat 8. Dom 9. Tiara 10. 
Maria 16. 
Truman Doctrine

Verticaal
1. OD 2. Anna 3. Vrij 
7. ramanantsava 9. Triumviraat 11. Go 15. 
25. Zr (Zirkonium) 26. Oë

Stuur uw oplossing, uitsluitend per brief(kaart), vóór 9 november naar de Puzzelredactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 SC  Rotterdam. Onder de inzenders van een 
goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.

1 Troep (4 van 7)
2 ruim voldoende (2 van 4)
3 bijzonder (3 van 3)
4 niet boven (2 van 5)
5 Winterwortel (2 van 4)
6 Omloop (4 van 4)
7 Traag (3 van 4)

De winnaar van de puzzel van oktober is: F. Wolters uit Leek. Ook de naam van de winnaar van september had u nog van ons te goed: Erik Vermeulen, Den Burg
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PUZZEL

De bedoeling is om de vier woorden (beginnend op 1, 4, 7 en 17), die 
tezamen een citaat vormen van A. bloch, in te vullen in het diagram. De 
Zoektermen verwijzen naar specifieke letters in de woorden van de oplossin-
gen, die u moet zien te achterhalen, en vervolgens in het diagram invullen 
om het citaat te herleiden.
Voorbeeldoplossing van (1): Troep (4 van 7) = rotZooi
u vult de 4de van de 7 letters (de ‘Z’) in op positie 1 in het diagram.

Horizontaal:
4. Dat zeg ik, een socioloog! (18)
10. Zitten hier uitgerangeerde nS’ers? (7)
11. De voorfilm is te zien in een vrachtwagen (7)
12. een Limburgs dorp plaveien (7)

CITATENSLANG

OPLOSSINGEN CRYPTOGRAM OKTOBER
Horizontaal
4. Tonnenmaker 7. Slak 8. Wagenpark 10. Status 12. Strop 
14. bouwval 16. Mede 17. raden19. Griepvirus 20. bar
21. Geloofsregel

Verticaal
1. Straatrover 2. Ons 3. Gezagspositie 5. Meer 6. Kapitaal-
ruimte 9. Kapelmeester 11. Tu 13. uwe 15. Vergroot 
18. Spelen 20. bal

14. Het heelal is uitgestrekt (4)
15. Jonge dolgedraaide grazer (3)
17. Doet een kleuterleidster bij de AH (2,2,9,6)
20. behoudende cipier zit achter de tralies (17)
23. (niet) rakelings langs de gezichtshuid gaan (7)
24. Stra(.)t (10)

Verticaal:
1. normaal gesproken geen afwijkende dode (9)
2. is een voor een voetballer geknipte beweging (6)
3. Wandelend woordenboek (8)
5 Hier worden schoolgaande jongeren tekort gedaan (9)
6. De eredienst raakt niet (3)
7. Met pek goede sier maken (5)
8. Vrachtgeld voor drank (4)
9. Meetlat voor een understudy (7)
11. ‘nee!’ is rond Schiphol niet te horen (11)
13. Plechtstatig ondersteund (8)
16. Tuinbedjes aanleggen en kortwieken (8)
18. Ooit in overeenstemming (4)
19. Meneer heeft een flinke wond (4)
21. Correcte kleding (4)
22. Om een lokvogel mee te schieten (4)
24. Kakelende agent (3)
25. Vulmiddel voor een kolenbak (3)

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST

OPLOSSINGEN HISTORISCHE KRUISWOORDTEST OKTOBER
Horizontaal
1. Oranje Vrijstaat 8. Dom 9. Tiara 10. natal 12. irmgard 13. Scott 14. 
Maria 16. ring 17. Kog 18. inuit 19. Vizier 20. Sun 21. Accra 23. Dorp 27. 
Truman Doctrine

Verticaal
1. OD 2. Anna 3. Vrij nederland 4. Spaanse griep 5. Aad 6. Tamil Tijgers 
7. ramanantsava 9. Triumviraat 11. Go 15. rau 17. Klimt 22. CHu 24. Odo 
25. Zr (Zirkonium) 26. Oë

Stuur uw oplossing, uitsluitend per brief(kaart), vóór 9 november naar de Puzzelredactie van de Tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 SC  Rotterdam. Onder de inzenders van een 
goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? Ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.

1 Troep (4 van 7)
2 ruim voldoende (2 van 4)
3 bijzonder (3 van 3)
4 niet boven (2 van 5)
5 Winterwortel (2 van 4)
6 Omloop (4 van 4)
7 Traag (3 van 4)

8 Portaal (1 van 4)
9 Watervlakte (2 van 3)
10 Venster (1 van 4)
11 Snelle Japanse tweewieler (5 van 6)
12 roodblauw (2 van 5)
13 Grijper (3 van 4)
14 Lopen (4 van 8)

15 Klap (2 van 4)
16 Slim (1 van 4)
17 Geringer (3 van 6)
18 Onbewoond (2 van 4)
19 Waarnemen (2 van 4)
20 Ledemaat (3 van 4)
21 Hemelobject (4 van 4)

De winnaar van de puzzel van oktober is: F. Wolters uit Leek. Ook de naam van de winnaar van september had u nog van ons te goed: Erik Vermeulen, Den Burg
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De SP groeit al jaren en is inmiddels de derde partij van het land, maar kan natuurlijk nog een 
stuk groter. Wanneer ieder lid een nieuw lid weet te werven is de SP in één keer de grootste 
partij van Nederland! In de maand december ontvangen zowel de aanbrenger als het nieuwe 
lid als extraatje een fraai Thonik-design SP-horloge.
De brief van Jan Marijnissen en het kaartje waarmee u het nieuwe lid kunt opgeven, ontving u 
al per post. Schrijf dus snel die nieuwe SP’er in. De actie loopt tot 31 december van dit jaar.

TR1207_R.indd   2 07-12-2007   16:39:47



�december 2007 Tribune

“De VS zelf hebben een torenhoge bui-
tenlandse schuld en voor 66.000 miljard 
aan toekomstige ongedekte verplichtin-
gen”, zegt financieel journalist Willem 
Middelkoop. In zijn bestseller Als de 
dollar valt: Wat bankiers en politici u 
niet vertellen over geld en de kredietcrisis
beschrijft hij hoe dicht de dollarecono-
mie de afgrond genaderd is.

12
In dit nummer:

Bingohallen en kienavonden, wie kent 
ze niet? Mensen die naast elkaar en 
uiterst geconcentreerd nummertjes 
afstrepen en hopen op een van de leuke 
prijzen die op een lange tafel staan 
uitgestald. Maar soms is het big busi-
ness en brengt het spelletje de nodige 
maatschappelijke gevolgen met zich 
mee. Een reportage.

16

Tijdens haar 15e congres zette de SP de 
lijnen uit voor de komende jaren. 
De fundamenten versterken was de inzet 
en zo’n 1.100 afgevaardigden droegen op 
24 november hun steentje bij. Plaats van 
handeling: het indrukwekkende hal-
lencomplex van de Van Nelle Ontwerpfa-
briek in Rotterdam.
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Daniël de Jongh

Bij mijn ouders om de 
hoek woonde vroeger 
een kapper. Hij had 
vijf zonen; mijn ouders 
vier dochters. Op weg 
naar school werd er 
heel wat gekeet en 
geplaagd. Ooit gin-
gen die jongens, in 

de ogen van hun vader, te ver. Wat er 
gebeurd was, weet niemand meer. Mis-
schien hadden ze wel een middelvinger 
opgestoken. Streng droeg de kapper 
zijn zoons op om zich bij mijn ouders te 
gaan verontschuldigen. “En,” vroeg hij 
bij terugkomst, “waren ze boos?” “Nee 
hoor, hartstikke aardig, we kregen een 
appel”, was het antwoord.
Ik moet er ineens weer aan denken, als 
ik in een treinkrantje een ingezonden 
brief lees van een 12-jarige scholier. 
Het jochie is gefotografeerd tijdens een 
scholierenstaking, middelvinger om-
hoog. ‘Arme kinderen zouden blij zijn als 
ze naar school zouden gaan’, schrijft hij, 
‘Ik zal niet meer gaan staken.’ Verderop 
in het krantje staat dat hij de brief 
moest schrijven van zijn moeder.
Ik probeer me te verplaatsen in het 
jongetje. Zou hij zich schamen? Zo ja, 
waarvoor dan? Voor die foto, voor zijn 
deelname aan de staking, voor die op-
gestoken middelvinger? Of voor het feit 
dat behalve de foto nu ook zijn naam en 
zijn moeder in de krant staan?
Even speel ik met de gedachte om hem 
op te sporen en een appel te geven. Zo 
erg is het nou toch ook weer niet, wat 
hij heeft gedaan? Als alle automobi-
listen die weleens hun middelvinger 
opsteken een brief aan de krant zouden 
schrijven, dan komen de redacties aan 
nieuwsgaring niet meer toe. Toegege-
ven, ik zou het wel leuk vinden als al 
die brieven eindigen met: ‘Ik zal niet 
meer gaan autorijden.’ Maar waarom 
zou dat jongetje nu eigenlijk niet meer 
gaan staken? Die scholieren hadden wel 
degelijk goede redenen; in deze Tribune 
zetten we ze op een rijtje.
Verder wacht ik met smart op ingezon-
den brieven van agenten die tijdens de 
scholierenstakingen hun dienstknuppel 
wat al te kwistig hebben gebruikt. Als 
ze beterschap beloven, heb ik daar best 
een kist appels voor over.

Namens de redactie,

Appel

Dollarcrisis

Bingo

Congres

De SP groeit al jaren en is inmiddels de derde partij van het land, maar kan natuurlijk nog een 
stuk groter. Wanneer ieder lid nog voor eind deze maand één nieuw lid weet te werven – met 
als premie een fraai Thonik-design SP-horloge voor zowel de aanbrenger als het nieuwe lid 

De brief van Jan Marijnissen en het kaartje waarmee je het nieuwe lid kunt opgeven, ontving 
u al per post. Schrijf dus snel die nieuwe SP’er in. De actie loopt tot 31 december van dit jaar.
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Miljonairs
Van 6 tot en met 10 december vond in de RAI in Amsterdam de Miljonair Fair plaats. Volgens de website ‘het meest exclusieve 
societyevenement van het jaar. Waar geen captain of industry, celebrity of miljonair wil ontbreken.’ Fotograaf Amaury Miller schoot 
er deze foto.

Foto AmAury miller / HollAndse HoogTe

TR1207_R.indd   5 07-12-2007   15:09:29



� Tribune december 2007

Een wezenlijk verschil tussen het liberalisme en het socia
lisme van de SP is de inschatting van de mogelijkheden de 
toekomst te ‘maken’. Liberalen willen dat we onze toekomst 
leggen in de ‘onzichtbare hand van het vrije spel der maat
schappelijke krachten’. Omdat de factor kapitaal binnen 
het kapitalisme – het woord zegt het al – de bovenliggende 
partij is, worden de daden van deze onzichtbare hand vooral 
bepaald door de wetmatigheden van de economie. Met als 
belangrijkste: winstmaximalisatie.
Daarom worden nu onderdelen van Unilever gesloten en 
komen duizenden mensen op straat te staan; niet omdat de 
bedrijven geen winst maken, maar omdat het streven naar 
maximalisatie dat oplegt. Beslissingen op de markt – die van 
goederen, diensten of kapitaal – worden niet ingegeven door 
wat wij met elkaar belangrijk vinden; maar door het streven 
van aandeelhouders/eigenaren naar een zo groot mogelijke 
opbrengst.
De parlementaire democratie (
taak de wil van het volk tot uitdrukking te brengen en zijn 
belang te dienen. En dat wringt met de bovenomschreven 
belangen. Bijvoorbeeld als het om natuur en milieu, 
sociale zaken, of de publieke sector gaat. Voor mij staat 
vast dat naarmate de samenleving ingewikkelder wordt, onze 
onderlinge afhankelijkheid en daarmee onze lotsverbonden
heid groter, we er niet aan ontkomen om het primaat van de 
democratie te versterken. De belangen zijn te groot om het 

Over winst, democratie en macht

ACTUEEL

Scheikundeles krijgen van de gymleraar. 
Wegens lerarentekort ‘opgehokt’ worden 
in een leslokaal dat zo vol zit, dat je er 
niet eens huiswerk kunt maken. Drie jaar 
lang geen wiskunde krijgen, omdat er al 
die tijd geen vervangende wiskundeleraar 
is. Is het dan vreemd dat scholieren de 
barricades optrekken? “En het is niet 
bepaald de eerste keer dat scholieren en 

Scholierenstaking legt verwaarlozing onderwijs bloot

“Geen ophokplicht maar kwaliteit”
Deetman, Ritzen, Hermans, de afgelopen vijfentwintig jaar kwamen meerdere onderwijsministers 
onder vuur te liggen van stakende studenten en scholieren. Eind november gingen opnieuw 
duizenden leerlingen de straat op, hier en daar liep het zelfs uit de hand. Steen des aanstoots: 
de zogenaamde 1040-urennorm, die leidt tot “ophokplicht en nutteloze lessen”. SP-Kamerlid 
Jasper van Dijk: “De discussie over die norm maakt de jarenlange verwaarlozing van het onderwijs 
zichtbaar. Investeringen zijn keihard nodig.”

TEKST rob Janssen  FOTO bas sToffelsen

studenten de alarmklok luiden”, zegt 
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, verwij
zend naar de actie Noodklok (‘Wij willen 
les’) eerder dit jaar. Toen ging het om het 
zogenaamde Nieuwe Leren, waarbij de 
leerling of student zelf kennis moet op 
zien te doen en de leraar slechts als 
‘begeleider’ optreedt. “Dat is de leer
methode Zoekhetzelfmaaruit”,

schampert Van Dijk. De onvrede over het 
Nieuwe Leren leidde uiteindelijk tot een 
parlementair onderzoek naar de onder
wijsvernieuwingen. Op 30 november ging 
het om de zogenaamde 1040urennorm. 
15.000 scholieren demonstreerden daar
tegen op het Amsterdamse Museumplein. 
Gerelateerd aan die norm zijn de boetes 
die staatssecretaris Van Bijsterveldt aan 

scholen uitdeelt als scholieren dat aantal 
uren niet halen. Van Dijk, die de menigte 
toesprak op het Museumplein, laat weten 
trots op de demonstranten te zijn. 
“In feite ging de demonstratie over de 
kwaliteit van het onderwijs. De 1040
urennorm werkt averechts en veroor
zaakt nutteloze lessen. Scholieren 
worden urenlang
zonder begeleiding, om dat aantal uren 
maar te halen. Neplessen zijn dat. Dat 
heeft niets te maken met onderwijs.”

“De staatssecretaris blijft zich blind 
staren op dat getalletje 1040”

Over de relletjes en de vernielingen die 
werden aangericht tijdens scholieren
stakingen is Jasper van Dijk kort. “Dat 
gedrag van groepjes raddraaiers kan 
natuurlijk absoluut niet door de beugel. 
Maar het overgrote deel van de demon
stranten heeft zonder meer gelijk, met: 
‘Geef ons goed onderwijs; weg met de 

Jasper van Dijk op Museumplein: “Trots op demonstranten”
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Een wezenlijk verschil tussen het liberalisme en het socia-
lisme van de SP is de inschatting van de mogelijkheden de 
toekomst te ‘maken’. Liberalen willen dat we onze toekomst 
leggen in de ‘onzichtbare hand van het vrije spel der maat-
schappelijke krachten’. Omdat de factor kapitaal binnen 
het kapitalisme – het woord zegt het al – de bovenliggende 
partij is, worden de daden van deze onzichtbare hand vooral 
bepaald door de wetmatigheden van de economie. Met als 
belangrijkste: winstmaximalisatie.
Daarom worden nu onderdelen van Unilever gesloten en 
komen duizenden mensen op straat te staan; niet omdat de 
bedrijven geen winst maken, maar omdat het streven naar 
maximalisatie dat oplegt. Beslissingen op de markt – die van 
goederen, diensten of kapitaal – worden niet ingegeven door 
wat wij met elkaar belangrijk vinden; maar door het streven 
van aandeelhouders/eigenaren naar een zo groot mogelijke 
opbrengst.
De parlementaire democratie (one man, one vote) heeft tot 
taak de wil van het volk tot uitdrukking te brengen en zijn 
belang te dienen. En dat wringt met de bovenomschreven 
belangen. Bijvoorbeeld als het om natuur en milieu, 
sociale zaken, of de publieke sector gaat. Voor mij staat 
vast dat naarmate de samenleving ingewikkelder wordt, onze 
onderlinge afhankelijkheid en daarmee onze lotsverbonden-
heid groter, we er niet aan ontkomen om het primaat van de 
democratie te versterken. De belangen zijn te groot om het 

Over winst, democratie en macht
beheer over te laten aan alleen de kapitaalverschaffers.
Modern socialisme houdt in dat niet het socialiseren van 
de productie(middelen) an sich het doel is. Het doel is het 
ongebreidelde winststreven ondergeschikt te maken aan het 
algemeen belang van maatschappij en beschaving.
Omdat internationale bedrijven onafhankelijk beslissen over 
hun vestigingsplaats en dus de plaats van de werkgelegen-
heid en de waardevermeerdering (belastingafdracht), 
hebben ze een ijzersterke onderhandelingspositie ten 
opzichte van de nationale overheden. Het is om die reden 
dat we in heel Europa een trend zien van verlaging van de 
vennootschapsbelasting, de belasting op de winst. In ons 
land is het tarief in een paar decennia gehalveerd van meer 
dan 50 procent naar zo’n 25 procent. Er zijn EU-landen met 
een tarief van 10 procent en zelfs minder. Echte en zinnige 
Europese samenwerking van de lidstaten zou getoond 
kunnen en moeten worden op juist dít punt. Als dát lukt 
wint de democratie en… wint Europa.

Graag wens ik u en de uwen het allerbeste 
voor het nieuwe jaar. Moge uw wensen 
uitkomen, en uw dromen werkelijkheid 
worden. Een gelukkig en gezond 2008!

Jan Marijnissen

“Geen ophokplicht maar kwaliteit”
Deetman, Ritzen, Hermans, de afgelopen vijfentwintig jaar kwamen meerdere onderwijsministers 

duizenden leerlingen de straat op, hier en daar liep het zelfs uit de hand. Steen des aanstoots: 

Jasper van Dijk: “De discussie over die norm maakt de jarenlange verwaarlozing van het onderwijs 

Van Dijk. De onvrede over het Nieuwe 
Leren leidde uiteindelijk tot een parle-
mentair onderzoek naar de onderwijs-
vernieuwingen. Op 30 november ging 
het om de zogenaamde 1040-urennorm. 
15.000 scholieren demonstreerden daar-
tegen op het Amsterdamse Museumplein. 
Gerelateerd aan die norm zijn de boetes 

secretaris Van Bijsterveldt aan 

scholen uitdeelt als scholieren dat aantal 
uren niet halen. Van Dijk, die de menigte 
toesprak op het Museumplein, laat weten 
trots op de demonstranten te zijn. “In 
feite ging de demonstratie over de kwa-
liteit van het onderwijs. De 1040-uren-
norm werkt averechts en veroorzaakt 
nutteloze lessen. Scholieren worden 
urenlang opgehokt in lokalen, zonder 
begeleiding, om dat aantal uren maar te 
halen. Neplessen zijn dat. Dat heeft niets 
te maken met onderwijs.”

“De staatssecretaris blijft zich blind 
staren op dat getalletje 1040”

Over de relletjes en de vernielingen die 
werden aangericht tijdens scholieren-
stakingen is Jasper van Dijk kort. “Dat 
gedrag van groepjes raddraaiers kan 
natuurlijk absoluut niet door de beugel. 
Maar het overgrote deel van de demon-
stranten heeft zonder meer gelijk, met: 
‘Geef ons goed onderwijs; weg met de 

ophokplicht en de flauwekullessen’. Die 
boodschap ondersteun ik van harte.”

Volgens het Kamerlid is het van wezenlijk 
belang om de achtergrond van de huidige 
situatie in beschouwing te nemen: “Er 
is 25 jaar bezuinigd op het onderwijs, 
waardoor er een groot lerarentekort is 
ontstaan en waardoor ook steeds vaker 
lesgegeven wordt door onbevoegde lera-
ren. Scholen moeten desondanks aan die 
1040-norm voldoen en proberen die uren 
krampachtig in te vullen. Staatssecretaris 
Van Bijsterveldt blijft zich vervolgens 
blind staren op dat getal 1040 en deelt 
boetes uit. Ja, zo kom je er dus nooit 
uit.”
Hoe kom je er dan wel uit? “Door niet 
steeds te praten over kwantiteit, maar 
over kwáliteit. De leraren doen keihard 
hun best, maar er zijn er te weinig. 
Volgens de laatste cijfers heeft een kwart 
van de leraren geen lesbevoegdheid voor 
het vak dat ze geven. Het heeft echt 

geen zin om scholen nu met boetes om 
de oren te slaan; dat zorgt ervoor dat de 
scholen alleen maar nog verder in de knel 
komen te zitten. Het eerste wat er moet 
gebeuren is zorgen voor voldoende én 
bevoegde leraren, zodat scholen met hen 
afspraken kunnen maken over een goede 
indeling van de schoolweek. Pas dan kun 
je het gaan hebben over aantallen uren”, 
aldus de SP’er. Hij stelt dat de focus op 
de urennorm afleidt van de echte discus-
sie: de broodnodige investeringen in het 
onderwijs. “De jarenlange bezuinigingen 
hebben met zich meegebracht dat nieuwe 
leraren moeilijk te vinden zijn. Dood-
zonde, want het is een prachtig vak. Dit 
kabinet moet beginnen met investeren, 
en ook stoppen met datgene wat altijd 
gebracht is onder het motto ‘onderwijs-
vernieuwing’. Het zogenaamde Nieuwe 
Leren, het Studiehuis; het zijn fiasco’s 
geworden. Kwaliteit moet nu echt voorop 
komen te staan.” l

TR1207_G.indd   7 07-12-2007   16:24:46



� Tribune december 2007

NIEUWS

E-mailgeheimen
Privémails blijven privé, ook 
als ze in de baas z’n tijd zijn 
geschreven. Dat is het oordeel 
van de nationale Ombudsman, 
in reactie op een klacht van 
een werkneemster van de 
Arbeidsinspectie van wie de 
inbox is bekeken door haar 
nieuwsgierige leidinggevende. 
Daarbij stuitte hij op een 
mailtje waarin zij zich ‘tegen-
over derden onbeschoft uitliet’ 
over de man. Dat neemt niet 
weg dat de baas de privacy van 
de werkneemster heeft ge-
schonden. Want kennelijk bleek 
uit het onderwerp van het 
mailtje bleek al duidelijk dat 
het niet om werk ging. De 
Ombudsman adviseert het 
ministerie van SoZaWe om een 
gedragscode op te stellen voor 
het gebruik van e-mail op de 
werkvloer. uit eerder onderzoek 
van ernst & Young blijkt dat 
werknemers gemiddeld 3,9 uur 
per week besteden aan het 
bekijken van privémails. Maar 
opgepast: vier op de tien 
bazen heeft programmatuur om 
het internetgedrag van 
werknemers te controleren...

H-woord kan weer 
uitgesproken worden
Hypotheekrenteaftrek is niet 
langer meer een taboewoord 
voor woningeigenaren. Dit 
blijkt uit een onderzoek van 
bouwKennis. Slechts eenderde 
is er nog faliekant op tegen, 
voor zo’n 65 procent is het 
(gedeeltelijk) afschaffen van 
de aftrek dus bespreekbaar. 
eenderde van de ondervraagde 
huiseigenaren vindt dat boven 
een bepaalde verkoopprijs de 
hypotheekrenteaftrek moet 
worden afgeschaft.

Politiek is geen sport
Sporters moeten sporten en 
regeringen regeren. Dat vindt 
SP-Kamerlid Harry van bommel. 
Hij reageert hiermee op 

Niet zo’n stille nacht
Deze prijs, bestaand uit een 
kunstwerk van schilder Joep 
Zander, is een erkenning voor 
de moeite van de SP om 
gelijkwaardig ouderschap op de 
kaart te zetten. Het is de enige 
partij die dit in het partijpro
gramma heeft opgenomen. De 
jury roemt zowel de diverse 
Kamerleden alsook plaatselijke 
afdelingen. 

Petje af voor de politie
Het werk van een politieagent 
gaat niet over rozen. 
welbekende problemen stuiten 

De Kerstman laat weer flink 
van zich horen. Maar in het 
Australische Sydney wordt de 
‘Santa Clauses’ aanbevolen 
om geen “hohoho”, maar 
“hahaha” te roepen. Men is 
bang dat de kinderen ‘ho’ 
associëren met wulpse dames 
uit hiphop-video’s. in het 
plaatsje Llandudno in Wales 
wekken niet de kerstmannen, 
maar de kinderen irritatie. 
Winkeliers zijn daar zo gek 
geworden van kerstliedjes zin-
gende schoolkinderen dat ze 
de politie hebben ingescha-
keld. De jeugdige ‘daders’, in 
leeftijd variërend van zes tot 
elf jaar oud, zongen om geld 
op te halen voor hun school 

voorstellen van zijn collega’s 
Van baalen (VVD) en Van Dam 
(PvdA). Die willen respectieve-
lijk een rondetafelconferentie 
tussen topsporters en regering 
over mensenrechten, en een 
zogenaamde mensenrechten-
marathon. De eerste motie 
heeft het gehaald, de tweede 
niet. De SP-fractie heeft in 
beide gevallen tegengestemd 
omdat ze strijdig zijn met de 
Olympische gedachte, waarin 
geen ruimte is voor politiek in 
de sport. Dat er veel mis is met 
de mensenrechten in China 
heeft de SP altijd erkend. Zo is 
op initiatief van Van bommel 
het europese wapenembargo 
tegen het land verlengd. 
economische en politieke 
maatregelen zijn prima 
pressiemiddelen, maar laat 
daar de topsporters buiten – 
vindt Van bommel.

Parlementair onderzoek 
ICT-projecten
in de vorige Tribune meldden 
we dat Kamerlid Gerkens een 
parlementair onderzoek wil 
instellen naar de geldverslin-
dende iCT-projecten van de 
overheid. Door de steun van 
CDA, PVV en GroenLinks is daar 
een kamermeerderheid voor 
gekregen.

Jeugd is ons een zorg
SP-Kamerlid Marianne Lang-
kamp wil een parlementair 
onderzoek naar het beleid rond 
de jeugdzorg. er staan momen-
teel vierduizend kinderen 
langer dan 9 weken op een 
wachtlijst, de druk op gezins-
voogden is enorm. Dat blijkt 
maar weer eens uit het verhaal 
van 113 kinderen, die allen 
gehandicapt zijn of gehandi-
capte ouders hebben. Vanwege 
financieringsproblemen 
dreigden zij eind dit jaar hun 
pleeggezinnen te moeten 
verlaten. Op aandringen van 
Langkamp heeft minister 

rouvoet beloofd hen in elk 
geval niet op straat te zetten. 
“een verandering van pleegge-
zin is een uiterst ingrijpende 
gebeurtenis”, aldus Langkamp. 
“Als blijkt dat deze kinderen 
naar een andere plek moeten, 
zal de SP de minister hierover 
op het matje roepen.” Lang-
kamp vindt ook dat de regering 
de situatie van 400 duizend 
kinderen die in armoede 
opgroeien serieuzer moet 
nemen. Tijdens de bespreking 
van de begroting zal ze daarom 

wederom ijveren voor de wens 
van de SP om de kinderbijslag 
inkomensafhankelijk te maken. 
“Dat zet pas echt zoden aan de 
dijk, terwijl het de overheid 
uiteindelijk geen cent extra 
kost. een gezin met een 
jaarinkomen van 20.000 euro 
gaat er dan 260 euro op 
vooruit.”

SP wint Vadertrofee
Het Vaderkenniscentrum en 
Fathers4Justice hebben de SP 
beloond met een Vadertrofee. 

Ongemerkt worden per spoor, 
water en weg vele gevaarlijke 
stoffen vervoerd. De SP wil 
dat daar meer transparantie 
over komt. Kamerlid 
roemer heeft bij verkeersmi
nister
om de regels over transport 
duidelijk op het internet te 
vermelden, hetgeen door de 
Kamer is gesteund. De frac
tie, bij monde van Kamerlid 
remi Poppe, wil nu ook dat 
vrachtwagens, schepen en 
wagons die giftige en brand
bare lading vervoeren oranje 
van kleur worden. Datzelfde 

Oranje én veiligheid boven
en kwamen er van af met een 
waarschuwing. Ondertussen 
is in Duitsland de titel ‘beste 
Kerstman’ naar een vrouw 
gegaan. Dat werd bepaald na 
onderdelen als rendierrodeo, 
hoefijzers smeden en kinde-
ren troosten. en omdat we 
onze eigen Sinterklaas niet 
willen laten ondersneeuwen 
door Santa Claus, tot slot een 
bericht over onze eigen Goed-
heiligman. Die arriveerde op 
1 december in het snikhete 
Kaapstad op de residentie 
van de consul-generaal. ruim 
honderd kids en evenveel 
ouders – vooral nederlanders, 
maar ook belgen en Zuid-Afri-
kanen – waren erbij.
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Niet zo’n stille nacht
Deze prijs, bestaand uit een 
kunstwerk van schilder Joep 
Zander, is een erkenning voor 
de moeite van de SP om 
gelijkwaardig ouderschap op de 
kaart te zetten. Het is de enige 
partij die dit in het partijpro-
gramma heeft opgenomen. De 
jury roemt zowel de diverse 
Kamerleden alsook plaatselijke 
afdelingen. 

Petje af voor de politie
Het werk van een politieagent 
gaat niet over rozen. naast de 
welbekende problemen stuiten 

de vrouwen en mannen in het 
blauw ook op veel bureaucra-
tie. elke minuut en kilometer 
moeten worden verantwoord in 
urenroosters en rittenboeken. 
De SP wil dat deze rompslomp 
afgeschaft wordt. Kamerlid Van 
raak heeft op basis van 
gesprekken met politiemensen 
tien praktische voorstellen 
opgesteld om het werk 
makkelijker te maken, voor 
hetzelfde geld. Daarin wordt 
behalve bij de bureaucratie ook 
stilgestaan bij veiligheid en 
het verbeteren van arbeidsom-

standigheden en samenwer-
king.

Oproep bewoners 
AWBZ-instellingen
bewoners van AWbZ-instellin-
gen moeten vanaf 1 januari 
een hogere eigen bijdrage 
betalen. Dat hebben velen van 
hen schriftelijk te horen 
gekregen. Deze aankondiging 
heeft voor veel commotie 
bezorgd. Woont u of een 
familielid in een zorginstelling 
die onder de Algemene Wet 
bijzondere Ziektekosten 
(AWbZ) valt, dan wil de SP 
graag van u weten wat een 
eventuele verhoging voor u 
persoonlijk betekent. neemt u 
dus vooral contact met ons op, 
via www.sp.nl/eigenbijdrage. 
SP-Kamerlid Agnes Kant zal de 
reacties inventariseren en 
heeft al een debat aangevraagd 
met staatssecretaris bussema-
ker over dit onderwerp. 
uiteraard worden uw reacties 
vertrouwelijk behandeld.

Sexy ontslagrecht
“We moeten europa sexy 
maken”, wie kunnen we dat 
beter toevertrouwen dan ivo
Opstelten? Volgens de rotter-
damse burgemeester, die 
voorzitter is van een eu-
communicatiewerkgroep, is het 
geen wonder dat burgers 
“afknappen op de eu”. er wordt 
immers te veel “institutionele 
taal” gebezigd, volgens 
Opstelten: “Het is beter om de 
invloed van eu-beslissingen 
goed uit te leggen aan de 
burgers.” Waar hebben we dat 
toch eerder gehoord? Misschien 
doelt Opstelten wel op flexicu-
rity, de ‘sexy’ europese term 
voor wat we in Holland gewoon 
‘versoepeling van het ontslag-
recht’ noemen. Dat is hier van 
de baan, maar de europese 
Commissie wil dit alsnog 
invoeren. SP-Kamerlid Paul 
ulenbelt heeft minister Donner 

dringend verzocht hier niet 
mee akkoord te gaan. “Hij 
speelt dan een gevaarlijk 
dubbelspel. De boodschap 
moet zijn: geen versoepeling 
in nederland, ook niet via 
europa. nu niet en straks ook 
niet.” 

Minister van 
Luchtballonnetjes
Minister Plasterk van onderwijs 
wil de collegegelden voor 
masteropleidingen verhogen, of 
de studiebeurs omzetten in een 
lening. Met deze maatregel wil 
hij voorkomen dat te veel 
studenten hun masters halen. 
SP-Kamerlid renske Leijten is 
“verbijsterd” door de logica 
van de minister, die het 
collegegeld wil verhogen met 
220 euro. “De minister lijkt 
zijn eigen plannen niet serieus 
te nemen door nu alweer 
nieuwe plannen te lanceren om 
studenten te pesten”, aldus 
Leijten. Tevens gaat het 
collegegeld tien jaar lang met 
22 euro per jaar omhoog. “er is 
nog niet gesproken over de ene 
verhoging van het collegegeld, 
of de minister kondigt de 
volgende al weer aan. Hij lijkt 
geen minister van Onderwijs, 
maar van Luchtballonnetjes.” 
Of zoals Jan Marijnissen 
schrijft op z’n weblog: ‘Ook 
met een driejarige opleiding 
kun je gaan werken, zo 
redeneert de minister van 
Onderwijs. De minister van 
Onderwijs?’

Busje komt weer zo
Met het privatiseren van 
busbedrijven zijn ook veel 
‘onrendabele’ lijnen verdwenen. 
SP-Kamerlid emile roemer wil 
dat de regering deze Interliners
– of een ander snel busalterna-
tief – weer nieuw leven 
inblaast. De partij wil een 
landelijk dekkend netwerk van 
bussen op de snelwegen, met 
overstappunten naar andere 

wederom ijveren voor de wens 
van de SP om de kinderbijslag 
inkomensafhankelijk te maken. 
“Dat zet pas echt zoden aan de 
dijk, terwijl het de overheid 
uiteindelijk geen cent extra 

en gezin met een 
jaarinkomen van 20.000 euro 
gaat er dan 260 euro op 

Het Vaderkenniscentrum en 
Fathers4Justice hebben de SP 
beloond met een Vadertrofee. 

Ongemerkt worden per spoor, 
water en weg vele gevaarlijke 
stoffen vervoerd. De SP wil 
dat daar meer transparantie 
over komt. Kamerlid emile
roemer heeft bij verkeersmi-
nister eurlings aangedrongen 
om de regels over transport 
duidelijk op het internet te 
vermelden, hetgeen door de 
Kamer is gesteund. De frac-
tie, bij monde van Kamerlid 
remi Poppe, wil nu ook dat 
vrachtwagens, schepen en 
wagons die giftige en brand-
bare lading vervoeren oranje 
van kleur worden. Datzelfde 

Oranje én veiligheid boven

geldt voor opslagruimten. De 
huidige bordjes zijn nu, zeker 
na een ongeluk, niet zicht-
baar genoeg. De SP wil meer 
duidelijkheid, zodat omwo-
nenden weten wat hun wo-
ning passeert en opdat, als 
het mis gaat, hulpdiensten 
sneller en adequater kunnen 
handelen. nu kunnen kleine 
hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen nog vervoerd worden 
zonder enige aanduiding. 
Poppe: “Dat moet afgelopen 
zijn, omdat gevaren ook 
in een klein vaatje kunnen 
zitten.”

en kwamen er van af met een 
waarschuwing. Ondertussen 
is in Duitsland de titel ‘beste 
Kerstman’ naar een vrouw 
gegaan. Dat werd bepaald na 
onderdelen als rendierrodeo, 
hoefijzers smeden en kinde-

n omdat we 
onze eigen Sinterklaas niet 
willen laten ondersneeuwen 
door Santa Claus, tot slot een 
bericht over onze eigen Goed-
heiligman. Die arriveerde op 
1 december in het snikhete 
Kaapstad op de residentie 
van de consul-generaal. ruim 
honderd kids en evenveel 

ederlanders, 
elgen en Zuid-Afri-
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buslijnen en op bedrijfsterrei-
nen. roemer: “Dit snelbusnet 
kan erg veel autoritten 
overbodig maken en dus veel 
auto’s uit de files halen.” 
Tijdens het bespreken van de 
verkeersbegroting, medio 
december, zal de SP zich ook 
voorlopig uitspreken tegen een 
kilometerheffing. immers, 
automobilisten hoeven niet 
gestraft te worden zolang er 
geen afdoende alternatief is.

Eemshaven-centrale op 
gloeiende kolen
Terwijl de SP en andere 
groeperingen zich verzetten 
tegen de bouw van een 
kolencentrale aan de eemsha-
ven, zijn alle belangrijke grote 
onderdelen al besteld. elektri-
citeitsbedrijf rWe heeft alvast 
alle kritische componenten 

NIEUWS

besteld: boiler, turbine en 
hogedrukleidingen. Dit ondanks 
dat de bouw van een andere 
rWe-kolencentrale al is 
afgewezen in een referendum. 
in het Duitse Saarland heeft 
eind november 70 procent van 
de bevolking zich tegen de 
bouw van deze miljarden 
kostende centrale uitgespro-
ken. De vrees is dat door het 
Duitse ‘nee’ de kosten aan de 
eemshaven hoger uitkomen, is 
volgens rWe ongegrond.

Bron van vervuiling
Vervuiling is overal. Ook in 
flesjes bronwater, blijkt nu. Die 
zijn namelijk twintig tot vijftig 
keer zo slecht voor het milieu 
als kraanwater. Dat is de 
conclusie van Alex van der 
Helm in zijn proefschrift, 
waarop hij is gepromoveerd aan 

gewetenloos doen ze dat niet. 
in de Donald Duck, editie 
nummer 49, beloven ze 
plechtig dat ze de CD van Jan 
Goudsmid echt gaan kopen 
zodra ze genoeg centjes 
hebben gespaard. Wanneer 
oom Donald oppert om de CD 
schaamteloos te kopiëren, 
antwoorden de brave neefjes 
in koor: “Da’s niet netjes! Op 
muziek zitten rechten. Als 
niemand meer cd’s zou kopen, 
raken de platenbonzen en de 
muzikanten aan de bedelstaf!” 
Zo’n mooi geformuleerde 
redenatie kan alleen maar uit 
de koker van Stichting 
komen, vermoedt website FOK.
nl. De hoofdredacteur van de 
Donald Duck ontkent dit echter 
stellig op diezelfde site. 
“Sterker nog, er is geen enkel 
contact geweest.” 

Geen ‘groene subsidie’ 
voor vuile energie
niet alle brandstof die als 
‘milieuvriendelijk’ wordt aange
prezen is dat ook daadwerke
lijk. een bekend voorbeeld is 

in bali is de klimaattop 
begonnen. Zo’n 130 landen 
buigen zich over de vraag 
hoe het broeikaseffect 
teruggedrongen kan worden. 
Milieudefensie en Friends of 
the earth hebben wel een 
gedeeltelijk antwoord op het 
probleem: bomen planten en 
‘kappen met illegale ontbos-
sing’. Dat laatste veroorzaakt 
niet alleen twintig procent 
van de CO2-uitstoot, maar is 
ook een bron voor conflicten 
en armoede. in indonesië, 
waar de conferentie wordt 
gehouden, gebeurt zo’n 80 
procent van alle kap illegaal. 
Met een ludieke actie hebben 
de milieu-activisten in brus-
sel een paar bomen geplant. 
De ironie is dat dit strafbaar 
is, terwijl illegale ontbos-
sing grotendeels onbestraft 
blijft. De actievoerders heb-

Peter Welleman

Boompje planten

de Tu Delft. Als iedereen stopt 
met het drinken van fleswater, 
kan dit grotendeels het 
watertekort oplossen meent hij 
verder. Volgens Van der Helm is 
fleswater overbodige luxe voor 
nederlanders, die over het 
kwalitatief beste gemeente-
pilsje ter wereld blijken te 
beschikken. Voor wie geen geld 
als water verdient: dezelfde 
hoeveelheid water uit de kraan 
is volgens Van der Helm ook 
nog eens 100 tot 1.000 keer 
goedkoper dan bronwater.

Geen Zuivere koffie
Ook in Groningen gaat er niks 
boven een goed bakje koffie. 
De provincie geeft daarbij wel 
de voorkeur aan ‘eerlijke’ koffie. 
begin november heeft Douwe 
egberts echter een kort geding 
aangespannen, omdat het 

bedrijf vindt dat de provincie 
bij de aanbestedingsprocedure 
heeft ‘gediscrimineerd’ door 
alleen te kiezen voor koffie en 
thee met het Max Havelaar-
keurmerk. De rechter heeft 
echter geoordeeld dat andere 
duurzame initiatieven niet zijn 
uitgesloten, de producten van 
De voldoen simpelweg niet aan 
de maatschappelijke en 
milieunormen die de provincie 
heeft gesteld. Zeker twintig 
verschillende bedrijven in 
nederland leveren koffie en 
thee die wel binnen die normen 
van fairtrade vallen.

Referendum Venezolaanse 
grondwet
De flamboyante Venezolaanse 
president Hugo Chávez heeft 
het referendum over zijn 
nieuwe grondwet verloren. 
Vooral het feit dat de president 
steeds maar herkozen zou 
kunnen worden, ging een 
meerderheid van de kiezers te 
ver. De eerste analyses laten 
zien dat de uitslag vooral is 
bepaald door het feit dat een 
aanzienlijk deel van de 
aanhang van de president thuis 
is gebleven, of zelfs ‘nee’ heeft 
gestemd. Zijn aanhangers 
steunen wel het proces dat de 
president in gang heeft gezet, 
maar willen Chávez geen 
persoonlijk volmacht geven. 
Chávez heeft de uitslag meteen 
erkend, en benadrukt dat hij de 
uitspraak van de kiezer zal 
respecteren. We gaan er dus 
vanuit dat hij niet over twee 
jaar dezelfde grondwet in een 
andere vorm alsnog – maar dan 
zonder referendum – door zal 
drukken. Daarvoor lijkt híj toch 
te veel democraat.

Donald Duck en de Dolle 
Downloaders
Donald Duck gaat met zijn tijd 
mee, dus downloaden Kwik, 
Kwek en Kwak tegenwoordig 
muziek van het web. Geheel 

ben verder eurocommissaris 
Dimas (Milieu) symbolisch 
een boompje overhandigd. 
Hij blijkt hun bezorgdheid te 
delen en zegt dat de klimaat-
verandering ‘een belangrijke 
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reden is om iets aan het 
probleem te doen’. Om hem 
te herinneren aan zijn be-
lofte gaat Milieudefensie ook 
elders in europa – illegaal 
– bomen planten.
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gewetenloos doen ze dat niet. 
in de Donald Duck, editie 
nummer 49, beloven ze 
plechtig dat ze de CD van Jan 
Goudsmid echt gaan kopen 
zodra ze genoeg centjes 
hebben gespaard. Wanneer 
oom Donald oppert om de CD 
schaamteloos te kopiëren, 
antwoorden de brave neefjes 
in koor: “Da’s niet netjes! Op 
muziek zitten rechten. Als 
niemand meer cd’s zou kopen, 
raken de platenbonzen en de 
muzikanten aan de bedelstaf!” 
Zo’n mooi geformuleerde 
redenatie kan alleen maar uit 
de koker van Stichting brein
komen, vermoedt website FOK.
nl. De hoofdredacteur van de 
Donald Duck ontkent dit echter 
stellig op diezelfde site. 
“Sterker nog, er is geen enkel 
contact geweest.” 

Geen ‘groene subsidie’ 
voor vuile energie
niet alle brandstof die als 
‘milieuvriendelijk’ wordt aange-
prezen is dat ook daadwerke-
lijk. een bekend voorbeeld is 

palmolie waarvoor op borneo 
oerbossen worden gekapt. 
Zulke niet-duurzame biomassa 
zou natuurlijk niet in aanmer-
king mogen komen voor 
subsidie. Het gebruik van zulke 
energie levert óns weliswaar 
een lagere CO2-uitstoot op, 
maar dat weegt niet op tegen 
de milieuschade dáár. SP-
Kamerlid Paulus Jansen heeft 
daarom een motie ingediend 
om te bewerkstelligen dat 
alleen biomassa die aantoon-
baar duurzaam is, kan worden 
gesubsidieerd via de Stimule-
ringsregeling Duurzame energie 
(SeD). Minister Van der Hoeven 
(eZ) was tegen, zij vreesde dat 
de kabinetsdoelstelling om de 
CO2-uitstoot terug te dringen 
in gevaar komt. Toch is de 
motie met een ruime meerder-
heid aangenomen door de 
Tweede Kamer. Paulus Jansen: 
“Wat de minister betreft halen 
we de komende jaren met vuile 
biomassa de klimaatdoelstel-
lingen, ongeacht de negatieve 
gevolgen voor ontwikkelings-
landen! Gelukkig vindt zelfs 

haar eigen partij dit te ver 
gaan.”

Onbezorgde oude dag
Onbegrijpelijke fiscale regelin-
gen, strijd tussen pensioen-
fondsen en verzekeraars en een 
ongekend groot aanbod: het is 
er niet makkelijker op gewor-
den om een pensioen te 
regelen. SP-kamerlid Fons 
Luijben wil daarom weer één 
overzichtelijk nationaal 
pensioenfonds. Hij denkt met 
weemoed terug aan de tijd dat 
het regelen van de oudedags-
voorziening nog echt onbe-
zorgd was. “Gewoon 70 procent 
van het laatst verdiende loon, 

een goed nabestaanden- en 
wezenpensioen, premie 
aftrekbaar, uitkering belast. en
dat in een helder landelijk 
pensioenfonds.” Luijben 
waarschuwt tevens dat 
kostwinnaars die de komende 
jaren met pensioen gaan in 
financiële moeilijkheden 
kunnen komen. “Door de 
invoering van het middenloon, 
de afschaffing van de oude 
Weduwen- en Wezenwet, het 
toestaan van het AOW-gat, de 
opheffing van de AOW-toeslag 
in 2015 en de mogelijke 
invoering van de bos-belas-
ting, dreigt er armoede voor 
honderdduizenden mensen.”

Peter Welleman

bedrijf vindt dat de provincie 
bij de aanbestedingsprocedure 
heeft ‘gediscrimineerd’ door 
alleen te kiezen voor koffie en 
thee met het Max Havelaar-
keurmerk. De rechter heeft 
echter geoordeeld dat andere 
duurzame initiatieven niet zijn 
uitgesloten, de producten van 

 voldoen simpelweg niet aan 
de maatschappelijke en 
milieunormen die de provincie 
heeft gesteld. Zeker twintig 
verschillende bedrijven in 
ederland leveren koffie en 

thee die wel binnen die normen 

Referendum Venezolaanse 

De flamboyante Venezolaanse 
president Hugo Chávez heeft 
het referendum over zijn 
nieuwe grondwet verloren. 
Vooral het feit dat de president 
steeds maar herkozen zou 
kunnen worden, ging een 
meerderheid van de kiezers te 
ver. De eerste analyses laten 
zien dat de uitslag vooral is 
bepaald door het feit dat een 
aanzienlijk deel van de 
aanhang van de president thuis 
is gebleven, of zelfs ‘nee’ heeft 
gestemd. Zijn aanhangers 
steunen wel het proces dat de 
president in gang heeft gezet, 
maar willen Chávez geen 
persoonlijk volmacht geven. 
Chávez heeft de uitslag meteen 
erkend, en benadrukt dat hij de 
uitspraak van de kiezer zal 
respecteren. We gaan er dus 
vanuit dat hij niet over twee 
jaar dezelfde grondwet in een 
andere vorm alsnog – maar dan 
zonder referendum – door zal 
drukken. Daarvoor lijkt híj toch 

Donald Duck en de Dolle 

Donald Duck gaat met zijn tijd 
mee, dus downloaden Kwik, 
Kwek en Kwak tegenwoordig 
muziek van het web. Geheel 

Popster in kabinet

Kevin rudd, in de vorige 
Tribune nog genoemd van-
wege het oppeuzelen van 
zijn eigen oorsmeer, is op 
24 november gekozen als 
premier van Australië. Op 3 
december wordt hij officieel 
beëdigd en tekent gelijk het 
Kyoto-verdrag. Veel meer 
hoeft progressief Australië 
niet te verwachten van zijn 
Labor Party (ALP). net als de 
liberalen van Howard zijn ze 
tegen het homohuwelijk en 
voor de aanwezigheid van 
Australische troepen in irak 
en Afghanistan. Het kabinet 

wil hooguit iets verschuiven 
van een militaire rol naar 
‘opbouwwerkzaamheden’. 
rudd wil ook de nauwe 
banden met de VS behouden. 
Het meest progressief is mis-
schien wel de samenstelling 
van zijn kabinet. Zo krijgt 
Australië voor het eerst een 
vrouwelijke vicepremier en 
gaat de portefeuille Milieu, 
erfgoed en Kunst naar de 
zanger Peter Garrett – die we 
kennen van de band Mid-
night Oil. u weet wel: “How 
can we dance when our earth 
is turning?”

Peter Garrett

Peter Garret, ex Midnight Oil, nu minister van Milieu
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INTERVIEW

Willem Middelkoop: “De excessen zijn nu 

zo groot geworden, dat het systeem wel 

moet instorten”

Het huidige financiële systeem draait op dollars, maar die 
worden al sinds de jaren zeventig niet meer gedekt door goud. De 
Amerikaanse overheid en bankiers hebben de schulden zo ver op 
laten lopen, dat volgens financieel journalist Willem Middelkoop 
(45) de uiterste houdbaarheidsdatum van de dollareconomie in 
zicht is. Zijn boek Als de dollar valt: Wat bankiers en politici u niet 
vertellen over geld en de kredietcrisis is een bestseller. “Ik ben 
Kuifje in economenland.”

TEKsT: Maja Haanskorf FoTo’s suzanne van de kerk

Stipt op tijd wandelt Willem Middelkoop 
het Aziatische restaurant binnen, waar 
hij kind aan huis is. In één vloeiende be-
weging trekt hij zijn colbertje uit en zet 
hij de bril van zijn neus. “Die heb ik net, 
ongelooflijk wat een licht overal, bijna 
hallucinerend”, zegt hij. De schrijver 
van Als de dollar valt praat makkelijk en 
denkt snel. De onderwerpen vliegen over 
tafel: jeugdherinneringen, zorgen over de 
toekomst van zijn kinderen, tips om je 
voor te bereiden op minder goede tijden 
en natuurlijk de huidige kredietcrisis. 
“Perfecte timing, vlak voor mijn boek 
uitkwam. Dat heeft de verkoop zeker 
goed gedaan.”

Zes drukken in drie maanden, 
dat is niet mis. 
“Nee, en de zevende is al in de maak. Het 
staat in de top tien, ongekend voor een 
boek over economie. Het is wel heel toe-

gankelijk geschreven, in honderd korte 
vragen. Amerikaans, net als de cover, die 
knalt echt. Het helpt ook dat ik bekend 
ben als financieel journalist bij RTL-Z. 
Twee dagen per week doe ik verslag vanaf 
Beursplein 5.”

Het boek is een soort ‘economie voor 
dummies’?
“Dat idee, ja. Iedereen met mavo moet 
het kunnen begrijpen. In januari komt 
mijn tweede boek uit, zelfde opzet. Het 
gaat over olie en energie. Wat vind jij 
mooier als titel? Ik twijfel tussen ‘De per-
manente oliecrisis’ en ‘Als de olie op is’. 
Die laatste is commerciëler, lijkt me. Ik 
heb een handelsgeest, ben ondernemer. 
Ik zie het geld liggen op straat, het is 
een manier van denken. Andere mensen 
denken over andere dingen na, over filo-
sofische kwesties. Ik ben heel praktisch, 
een echte hbo’er, geen academicus. En 

een buitenstaander, ook in de financiële 
wereld.”

Je boek leest als een avonturenverhaal: 
de ene ontdekking na de andere. Als 
een jochie vol bravoure leg je geheimen 
bloot.
“Ik ben Kuifje in economenland. Als din-
gen me interesseren, wil ik weten hoe ze 
in elkaar steken. Dat is altijd zo geweest. 
Mijn zus vertelde dat ik als vijfjarige al 
vroeg waar het geld vandaan kwam. ‘Geld 
komt van de bank’, zei mijn pleegmoeder. 
‘Waar haalt de bank dan het geld?’, vroeg 
ik. ‘Dat is er gewoon’, was het antwoord. 
Ik geloofde toen al niet in standaardant-
woorden, al helemaal niet van autori-
teiten. Dat is nog steeds zo. Overheden, 
banken: ze liegen. 
Over van alles – de inflatiecijfers, de 
economische groeicijfers, het gegoochel 
met de goudprijs.”

Je bent dus een behoorlijk 
wantrouwig persoon?
“Helemaal niet! Mensen vertrouw ik juist 
snel. Maar instituties niet, dat is wat 
anders. Ik heb heel gauw door wan
neer ik word belazerd. Dat is een bijna 
paranormale sensatie, mijn gevoel zegt: 
zoek dit uit! Het is ook een sport, als een 
detective dingen uitzoeken. Het heeft er
mee te maken dat ik controle wil hebben. 
Zodat ik onzekerheden die het me lastig 
kunnen maken, kan uitbannen. Een crisis 
is het ergste wat je kan overkomen. Als 
burger overvalt het je. Maar als je wil, 
kan je het zien aankomen en je erop 
voorbereiden. Dat is wat ik doe.”

Waar komt dat gevoel vandaan?
“Ik denk uit mijn jeugd. Die heb ik 
doorgebracht op een plek waar ik niet 
wilde zijn. In een klein gehucht in het 
noorden van Drenthe, een soort Neder

Dollarcrisis in zicht
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lands Siberië. Iedere dag op de fiets naar 
school in Hoogeveen. Nog steeds heb ik 
een hekel aan kou. Ik ben opgegroeid bij 
een pleeggezin en ik weet nog precies 
wat ik voelde toen ik de eerste keer mijn 
pleegmoeder zag: ik wil niet bij deze 
vrouw zijn. Ik was toen vierenhalf en het 
is altijd zo gebleven. Op mijn achttiende 
ben ik weggevlucht, naar Amsterdam.”

Waar waren je eigen ouders?
“Mijn vader woonde in Genève, daar ben 
ik ook geboren. Hij is kernfysicus, heeft 
heel zijn leven bij het CERN gewerkt. Mijn 
moeder werkte daar als secretaresse. Een 
Joodse vrouw uit een bijzondere familie. 
Heel anders dan mijn vader, die uit een 
tuindersfamilie kwam. Haar vader was 
nog directeur geweest van de Beurs van 
Berlage. Daar kijk ik vanuit mijn studio 
nu op uit. Ik denk dat ik van mijn moe-
ders kant de ondernemersgeest heb mee-

gekregen. Mijn moeder werd schizofreen 
en mijn vader, een echte wetenschapper, 
wist niet wat hij met drie kinderen aan 
moest. Zo belandde ik met mijn broer en 
zus in een pleeggezin.”

In Als de dollar valt doe je uit de doe-
ken hoe het huidige financiële systeem 
in elkaar zit en concludeer je dat het 
fout zal aflopen. Hoe komt dat?
“Als het anker gaat schuiven, raakt het 
schip op drift. Ons systeem is helemaal 
gekoppeld aan de dollar. Na de Tweede 
Wereldoorlog zochten de Amerikanen 
nieuwe buitenlandse markten. De over-
heid en het bedrijfsleven, die daar sterk 
met elkaar zijn verweven, hebben bewust 
een beleid gevoerd om optimaal te pro-
fiteren van het geldsysteem dat ze zelf 
hadden bedacht. De dollar werd losgekop-
peld van het goud en werd de reserve-
munt. Dat gaf het land een voorsprong. 

een buitenstaander, ook in de financiële 

Je boek leest als een avonturenverhaal: 
de ene ontdekking na de andere. Als 
een jochie vol bravoure leg je geheimen 

“Ik ben Kuifje in economenland. Als din-
gen me interesseren, wil ik weten hoe ze 
in elkaar steken. Dat is altijd zo geweest. 
Mijn zus vertelde dat ik als vijfjarige al 
vroeg waar het geld vandaan kwam. ‘Geld 
komt van de bank’, zei mijn pleegmoeder. 
‘Waar haalt de bank dan het geld?’, vroeg 
ik. ‘Dat is er gewoon’, was het antwoord. 
Ik geloofde toen al niet in standaardant-
woorden, al helemaal niet van autori-
teiten. Dat is nog steeds zo. Overheden, 

Over van alles – de inflatiecijfers, de 
economische groeicijfers, het gegoochel 

Je bent dus een behoorlijk 
wantrouwig persoon?
“Helemaal niet! Mensen vertrouw ik juist 
snel. Maar instituties niet, dat is wat 
anders. Ik heb heel gauw door wan-
neer ik word belazerd. Dat is een bijna 
paranormale sensatie, mijn gevoel zegt: 
zoek dit uit! Het is ook een sport, als een 
detective dingen uitzoeken. Het heeft er-
mee te maken dat ik controle wil hebben. 
Zodat ik onzekerheden die het me lastig 
kunnen maken, kan uitbannen. Een crisis 
is het ergste wat je kan overkomen. Als 
burger overvalt het je. Maar als je wil, 
kan je het zien aankomen en je erop 
voorbereiden. Dat is wat ik doe.”

Waar komt dat gevoel vandaan?
“Ik denk uit mijn jeugd. Die heb ik 
doorgebracht op een plek waar ik niet 
wilde zijn. In een klein gehucht in het 
noorden van Drenthe, een soort Neder-
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Want grondstoffen moeten in dollars 
worden betaald en alleen de Verenigde 
Staten kunnen ongelimiteerd dollars 
scheppen. Eind jaren zestig hadden de VS 
steeds meer geld nodig, vooral voor de 
Vietnamoorlog. Daarom verbraken ze in 
1971 de belofte dat andere landen hun 
overschot aan dollars mochten inruilen 
voor goud. Sindsdien zijn er steeds meer 
trucs nodig om het dollarsysteem in 
stand te houden.”

Welke trucs? 
“Neem het gegoochel met derivaten, me-
teen de kern van de huidige kredietcrisis. 
Derivaten zijn afgeleide financiële pro-
ducten. Zo is een aandeel geen derivaat, 
maar een optie op dat aandeel wel. Je 
kunt er bijvoorbeeld risico’s mee kopen 
en verkopen. Je kunt er alles mee laten 
zien en verbergen wat je wilt: winst, 
waarde, verlies. Er zijn wel honderd keer 
meer derivaten dan geld. Die hele berg is 
volstrekt oncontroleerbaar geworden. Dat 
geven accountants ook toe. Die zetten 
handtekeningen, terwijl ze niet weten 
hoe al die ingewikkelde en vertakte 
financiële contracten in elkaar zitten. 
Denk maar aan het gegoochel bij Enron. 
Het misdadige is dat Alan Greenspan, 
de voormalige directeur van de Federal 
Reserve (FED), bewust heeft gekozen om 

dit hele derivatensysteem ongereguleerd 
te laten. Hij heeft letterlijk gezegd: ‘Deri-
vaten zijn prima om risico´s te spreiden.’ 
Te verbergen, bedoelde hij.”

De Verenigde Staten krijgen van jou de 
zwartepiet toegespeeld?
“Zij willen koste wat kost het dollar-
systeem in stand houden. Daardoor is nu 
ons financiële systeem op schulden en 
kredieten gebaseerd. Nog nooit eerder 
is er zo veel geld geschapen dat nergens 
door wordt gedekt. De excessen zijn nu 
zo groot geworden, dat het systeem wel 
moet instorten. De VS zelf hebben een 
torenhoge buitenlandse schuld en voor 
66.000 miljard dollar aan toekomstige 
ongedekte verplichtingen, zoals pensioe-
nen. Niemand weet hoe dit moet worden 
gefinancierd.”

Volgens Greenspan is het feit dat er 
weinig controle is geen probleem. De 
markten werken goed.
“Dat is een truc. Hij beweert dat we niet 
weten dat er bubbels zijn, tot ze ont-
ploffen. Maar in de jaren negentig wist 
iedereen van de internethype. In 2004 
zei hij nog dat er geen luchtbel was op 
de huizenmarkt. Volgens hem kunnen we 
luchtbellen niet voorkomen, maar wel de 
effecten opvangen als ze knappen. Terwijl 

hij de luchtbellen zelf heeft veroorzaakt. 
Met een belachelijk lage rente van 1 pro-
cent stimuleerde hij het lenen. Hij heeft 
de brandstof uitgedeeld en verbaast zich 
dan dat er een uitslaande brand komt. De 
neergang op de huizenmarkt is nog maar 
een jaar bezig en het bankwezen trilt nu 
al op zijn grondvesten.”

Een lage dollar stimuleert de Ameri-
kaanse export. Kan er dan geen nieuw 
evenwicht ontstaan?
“Dat is het sprookje van de geleidelijke 
aanpassing van de dollar. Natuurlijk helpt 
het een beetje, maar de VS produceren te 
weinig en importeren steeds meer, vooral 
grondstoffen. Bovendien is er een nieuw 
probleem: veel landen willen de dollar 
niet meer. Terwijl de VS een constante 
instroom van geld nodig hebben om 
hun tekorten te dekken: ongeveer 1.000 
miljard dollar per jaar. Als het buitenland 
de VS niet meer wil financieren, moet de 
rente in de VS sterk omhoog. De krediet-
crisis maakt de situatie extra zorgelijk.”

En die is vooral de schuld van het Ame-
rikaanse beleid?
“Absoluut. Het had nooit mogen gebeu-
ren! Al die bubbels, ook de kredietbubbel, 
zijn gecreëerd door enorm veel geld tegen 
extreem lage rente uit te lenen. Wat je nu 
ziet, is een samenvallen van dollarcrisis 
en kredietcrisis die elkaar versterken. Het 
vertrouwen in de munt begint te dalen. 
Sommige landen willen grondstoffen niet 
meer in dollars betaald krijgen. Het is 
onvermijdelijk dat de dollar verder daalt.”

Wat zijn dan de gevolgen?
“Een langdurige economische recessie. 
Veertig jaar lang schulden opbouwen, dat 
is niet zomaar weg. Het omvallen van die 
hele derivatenberg is nog maar net be-
gonnen. Banken hebben maar een kleine 
dekking voor alle uitstaande risico’s. Die 
moeten als gevolg van de hypotheekcri-
sis nu miljarden afschrijven. Als ze te 
veel moeten afschrijven, gaat het mis. 
Nu lukt het nog om voldoende nieuw 
geld aan te trekken. Bijvoorbeeld door 
onderdelen te verkopen, het dividend te 
halveren en extra aandelen uit te geven. 
Volgend jaar verdiept de crisis zich, dan 
komen er problemen met creditcards en 
andere leningen die niet meer kunnen 

worden terugbetaald. De schuldenberg 
is zo groot, dat er maar met 3 procent 
van die schulden iets fout hoeft te gaan 
om de banken in grote problemen te 
brengen. Het consumentenvertrouwen 
vermindert, bestedingen komen onder 
druk. Dan zitten we in een vicieuze cir
kel. De bankiers kunnen dan alleen maar 
de rente opnieuw verlagen en nog meer 
geld scheppen - waardoor het geld weer 
minder waard wordt.”

Wie zijn vooral de dupe?
“Mensen met een laag inkomen, die geen 
eigen huis hebben en alleen een klein 
spaarcentje. Zij worden onvoldoende voor 
de inflatie gecorrigeerd. In dit systeem 
wordt sparen afgestraft en lenen be
loond.”

Had Marx dan gelijk toen hij in 
Kapital
weiter’
talisme?
“Ik denk het wel. Ons systeem is net 
zo instabiel als het communisme. Het 
kapitalisme is ontspoord door het losla
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hij de luchtbellen zelf heeft veroorzaakt. 
Met een belachelijk lage rente van 1 pro-
cent stimuleerde hij het lenen. Hij heeft 
de brandstof uitgedeeld en verbaast zich 
dan dat er een uitslaande brand komt. De 
neergang op de huizenmarkt is nog maar 
een jaar bezig en het bankwezen trilt nu 

Een lage dollar stimuleert de Ameri-
kaanse export. Kan er dan geen nieuw 

“Dat is het sprookje van de geleidelijke 
aanpassing van de dollar. Natuurlijk helpt 
het een beetje, maar de VS produceren te 
weinig en importeren steeds meer, vooral 
grondstoffen. Bovendien is er een nieuw 
probleem: veel landen willen de dollar 
niet meer. Terwijl de VS een constante 
instroom van geld nodig hebben om 
hun tekorten te dekken: ongeveer 1.000 
miljard dollar per jaar. Als het buitenland 
de VS niet meer wil financieren, moet de 
rente in de VS sterk omhoog. De krediet-
crisis maakt de situatie extra zorgelijk.”

En die is vooral de schuld van het Ame-

“Absoluut. Het had nooit mogen gebeu-
ren! Al die bubbels, ook de kredietbubbel, 
zijn gecreëerd door enorm veel geld tegen 
extreem lage rente uit te lenen. Wat je nu 
ziet, is een samenvallen van dollarcrisis 
en kredietcrisis die elkaar versterken. Het 
vertrouwen in de munt begint te dalen. 
Sommige landen willen grondstoffen niet 
meer in dollars betaald krijgen. Het is 
onvermijdelijk dat de dollar verder daalt.”

“Een langdurige economische recessie. 
Veertig jaar lang schulden opbouwen, dat 
is niet zomaar weg. Het omvallen van die 
hele derivatenberg is nog maar net be-
gonnen. Banken hebben maar een kleine 
dekking voor alle uitstaande risico’s. Die 
moeten als gevolg van de hypotheekcri-
sis nu miljarden afschrijven. Als ze te 
veel moeten afschrijven, gaat het mis. 
Nu lukt het nog om voldoende nieuw 
geld aan te trekken. Bijvoorbeeld door 
onderdelen te verkopen, het dividend te 
halveren en extra aandelen uit te geven. 
Volgend jaar verdiept de crisis zich, dan 
komen er problemen met creditcards en 
andere leningen die niet meer kunnen 

worden terugbetaald. De schuldenberg 
is zo groot, dat er maar met 3 procent 
van die schulden iets fout hoeft te gaan 
om de banken in grote problemen te 
brengen. Het consumentenvertrouwen 
vermindert, bestedingen komen onder 
druk. Dan zitten we in een vicieuze cir-
kel. De bankiers kunnen dan alleen maar 
de rente opnieuw verlagen en nog meer 
geld scheppen - waardoor het geld weer 
minder waard wordt.”

Wie zijn vooral de dupe?
“Mensen met een laag inkomen, die geen 
eigen huis hebben en alleen een klein 
spaarcentje. Zij worden onvoldoende voor 
de inflatie gecorrigeerd. In dit systeem 
wordt sparen afgestraft en lenen be-
loond.”

Had Marx dan gelijk toen hij in Das
Kapital stelde: ’dann kriselt es immer 
weiter’, is crisis inherent aan het kapi-
talisme?
“Ik denk het wel. Ons systeem is net 
zo instabiel als het communisme. Het 
kapitalisme is ontspoord door het losla-

ten van de goudstandaard. Je ziet in de 
geschiedenis dat de hebzucht van politici 
en bankiers altijd leidt tot het ontplof-
fen van financiële systemen. Dat was bij 
de Romeinen al zo. Dus moet de over-
heid controle uitoefenen op financiële 
markten, op wie er geld mag maken, en 
zorgen voor een vangnet voor de zwak-
ken. We leven niet in een jungle, waar 
je die maar kunt laten creperen. Maar in 
de VS wordt het Witte Huis bevolkt door 
bankiers. Financiers hebben de overheid 
gekocht.”

Toch hoor je overal dat de economie 
groeit en alles prima gaat.
“De cijfers komen van politici en ban-
kiers. Die spelen samen een spel. Over-
heden hebben baat bij hoge economische 
groeicijfers en lage inflatiecijfers. Hoe 
lager de inflatie, hoe minder ze hoeven 
te corrigeren in pensioenen en uitkerin-
gen. Een lage rente is ook een teken van 
een goede economie. Dat die geheel is 
gebouwd op drijfzand, wordt er niet bij 
verteld. De ondertitel van mijn boek is 
niet voor niets: Wat bankiers en politici 
u niet vertellen over geld en de krediet-
crisis.”

We worden dus voorgelogen?
“Er wordt gemanipuleerd met cijfers. 
De inflatie is bijvoorbeeld hoger dan de 
cijfers laten zien, ook bij ons. De inflatie-
correctie is nu al jaren te laag. Daardoor 
komen grote groepen in de knoei. Zoals 
bejaarden en uitkeringsgerechtigden, 
maar ook middeninkomens. Probleem is 
dat er nauwelijks onafhankelijke onder-
zoekers zijn. Van elke honderd economen 
hebben er 98 belang bij om het systeem 
te volgen. Ze zijn in dienst van bedrijven, 
banken, of instellingen als Clingendael. 
Ze zitten in een natuurlijke omgeving 
van macht en autoriteit. Dat geldt ook 
voor universiteiten: probeer maar eens 
een hoogleraar accountancy te vinden die 
geen bijbaan heeft in het bedrijfsleven of 
ergens vennoot is.”

Hoe kom jij dan aan je informatie?
“Je moet het zoeken bij alternatieve 
bronnen, zoals sites van activisten, en 
de goede vragen stellen. Toen destijds 
internetbedrijven hoog genoteerd ston-
den maar tegelijk verliezen leden, vroeg 

ik me af hoe dat kon. Dus ben ik gaan 
uitzoeken hoe die gekte ontstond. Ik heb 
talloze boeken over economie gekocht in 
de VS. Daar vind je alles, ook bestsellers 
in het genre: ‘Hoe profiteer ik van de vol-
gende crash’. Ik verdiep me er nu al tien 
jaar in. Later vond ik geestverwanten op 
de website GATA, een forum van mensen 
uit de financiële wereld die willen weten 
hoe dingen werkelijk zitten; handelaars, 
beleggers. Speerpunt is het boven tafel 
krijgen van de waarheid over de goud-
markt.”

Ben jij de enige die weet hoe ons 
systeem werkelijk functioneert?
“Dat vroeg mijn vriendin ook: ‘Je denkt 
toch niet dat jij de enige bent die de 
val van de dollar aan ziet komen?’ Zo 
narcistisch ben ik wel, dat ik dat denk, 
haha. Het is ook een kwestie van gezond 
verstand en een scherp gevoel. Boven-
dien heb ik er persoonlijk belang bij. Ik 
beleg zelf en heb altijd als zelfstandige 
gewerkt. Het lijkt wel of economen de 
weg kwijt zijn. Het gaat alleen nog maar 
om modellen, econometristen hebben 
de macht. Ze stellen geen fundamentele 
vragen. Niemand vraagt zich bijvoorbeeld 
af of het goed is dat de FED eigendom is 
van particuliere banken.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben geen wetenschapper of politicus. 
Ik heb geen oplossingen. Ik kijk als jour-
nalist naar de feiten en bedenk wat er 
valt te verwachten. Ik ben een liberaal, 
maar met een sociale, nuchtere inslag. 
Met een maakbare samenleving en ‘ieder-
een gelijk’, heb ik niets. Mensen willen 
niet gelijk zijn. Een vrijemarkteconomie 
is oneerlijk voor zwakkeren, dat moet je 
accepteren. Maar hoe rijker je bent, hoe 
meer je verplicht bent te delen.”

Wat raad je mensen aan?
“Wees flexibel! Verzilver bijvoorbeeld 
de overwaarde op je koophuis. Doe aan 
scenarioplanning. Weet je dat je heel 
goedkoop op Bali kunt wonen? 
Of koop zilver, de zilverprijs gaat geheid 
verdubbelen. Ik ben een optimist, maar 
wel bang dat er voor mijn kinderen een 
periode van back to basics gaat komen. 
Daar zijn kinderen van nu niet op voor-
bereid.” •

TR1207_R.indd   15 07-12-2007   15:12:15



16 Tribune december 2007

reportage

Bestaat er iets onschuldigers dan bingo? Brave burgers die nummertjes wegstrepen in een 
boekje en daarmee een leuk prijsje kunnen winnen: de bijna spreekwoordelijk geworden ‘pot 
gesuikerde augurke’ van Koot en Bie. Iedereen kent het van de camping, sportclub of bejaar-
densoos. Maar het kan ook big business zijn. Met een nieuwe Wet op de Kansspelen in het 
verschiet is de vraag of commerciële bingo gelegaliseerd, gedoogd of verboden zou moeten 
worden actueel. een kijkje in de schimmige wereld van semi-legale bingohallen. “officieel
bestaan er geen bingoverslaafden.”

Elke middelgrote stad kent wel een paar 
bingoplekken. Partycentra, kantines van 
sportverenigingen en buurthuizen die 
ruimtes verhuren aan verenigingen zijn 
de aangewezen plekken. Het gaat er soms 
behoorlijk commercieel aan toe, zelfs in 
buurthuizen worden geldprijzen wegge-
geven en wordt winst gemaakt.

teKSt naTasha Gerson 

Volgens de wet kansspelen mag bingo 
‘incidenteel’ georganiseerd worden door 
elke vereniging die langer dan drie jaar 
bestaat. Een vergunning is niet nodig, 
maar de bingo moet wel worden aan-
gemeld bij de gemeente. Per spelronde 
mag het prijzengeld officieel niet hoger 
zijn dan 350 euro, per bijeenkomst mag 

het totale prijzengeld de 1.400 euro niet 
overstijgen.
Maar wat als je onder de vlag van 
verschillende bingoverenigingen in een 
partycentrum drie, vijf, of zelfs zeven 
‘incidentele bijeenkomsten’ op een dag 
organiseert, met een half uur ertussen? 
Daar kraait doorgaans geen haan naar. 

Ook met de hoogte van het prijzengeld 
valt op allerlei manieren de hand te 
lichten. Door een jackpotformule, bijvoor
beeld. Een nieuwe Wet op de Kansspelen 
is al talloze malen uitgesteld en door de 
opeenvolgende rommelkabinetten nog 
altijd niet getekend. In de tussentijd 
wordt, naar goed Nederlands model, 
commerciële bingo in de meeste plaatsen 
gedoogd.

Liever geen pottenkijkers

Het typische bingolokaal. Een ruimte 
die qua inrichting doet denken aan een 
stationsrestauratie in de vroege jaren 
tachtig, maar dan wat groter. Tafels 
dicht op elkaar, met aan de lange kant 
mensen. Vooral middelbare vrouwen, 
in rijen aaneen. Soms met een plastic 
boeketje of kleedjes op de tafels, zoals in 
de vrij gezellig ogende bingohal aan het 

Bingo
Leven om te kienen
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bingohallen

rave burgers die nummertjes wegstrepen in een 
boekje en daarmee een leuk prijsje kunnen winnen: de bijna spreekwoordelijk geworden ‘pot 

edereen kent het van de camping, sportclub of bejaar-
 zijn. Met een nieuwe Wet op de Kansspelen in het 

verschiet is de vraag of commerciële bingo gelegaliseerd, gedoogd of verboden zou moeten 
fficieel

het totale prijzengeld de 1.400 euro niet 

Maar wat als je onder de vlag van 
verschillende bingoverenigingen in een 
partycentrum drie, vijf, of zelfs zeven 
‘incidentele bijeenkomsten’ op een dag 
organiseert, met een half uur ertussen? 
Daar kraait doorgaans geen haan naar. 

Ook met de hoogte van het prijzengeld 
valt op allerlei manieren de hand te 
lichten. Door een jackpotformule, bijvoor-
beeld. Een nieuwe Wet op de Kansspelen 
is al talloze malen uitgesteld en door de 
opeenvolgende rommelkabinetten nog 
altijd niet getekend. In de tussentijd 
wordt, naar goed Nederlands model, 
commerciële bingo in de meeste plaatsen 
gedoogd.

liever geen pottenkijkers

Het typische bingolokaal. Een ruimte 
die qua inrichting doet denken aan een 
stationsrestauratie in de vroege jaren 
tachtig, maar dan wat groter. Tafels 
dicht op elkaar, met aan de lange kant 
mensen. Vooral middelbare vrouwen, 
in rijen aaneen. Soms met een plastic 
boeketje of kleedjes op de tafels, zoals in 
de vrij gezellig ogende bingohal aan het 

Amsterdamse Marnixplantsoen; meestal 
uitgesproken kaal. In de bar, meestal los 
van de zaal, wordt zonder uitzondering 
zachtjes gepraat. Als iemand hardop lacht 
wordt er verstoord opgekeken en gaat de 
hand naar de mond. De nummers worden 
monotoon opgelezen. De spelers strepen 
of stempelen geconcentreerd de nummers 
weg, de meeste hebben meerdere kaarten 
voor zich liggen. Vijf kaarten schijnt 
het gemiddelde maximum te zijn dat je 
tegelijkertijd kunt spelen, zonder het 
overzicht kwijt te raken. Een onbekende 
die het etablissement betreedt, valt on-
middellijk op. De spelers kijken even op, 
om zich al snel weer over de nummertjes 
te buigen.

Bingohallen zijn niet happig op aan-
dacht. Pottenkijkers willen ze niet heb-
ben, publiciteit al helemaal niet. John 
Swinkels, uitbater van Partycentrum 

The Best in de Amsterdamse Nieuwezijds 
Armsteeg, heeft er wel wat ervaring mee. 
“Maar het leverde niks op, ja gezeur.” 
De spelers willen niet in hun privacy 
geschonden worden. “Lieten we filmen, 
klaagden mensen dat ze herkend waren 
door familie.” Dus of ik maar weer op wil 
donderen. The Best is alleen voor leden. 
En, voorspelt hij (naar later zal blijken 
correct), ik kan het overal wel vergeten.
Maar hij heeft er toch zelf ook een belang 
bij het standpunt van de bingohallen te 
verwoorden? In het kader van eventuele 
legalisatie? “Waarom? Misschien wordt 
het legaal, prima. Misschien blijft het 
zo. Nog beter. Misschien houdt het op. 
Jammer. Daar kunnen wij toch niks aan 
veranderen. Doei!”

Als ik buiten nog even blijf staan en aan-
stalten maak om een gesprek te beginnen 
met een Surinaamse bezoeker die buiten 
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problematiek? Drs. Leerkes: “Er bestaan 
officieel geen bingoverslaafden. Er heeft 
zich nog nooit iemand bij een instantie 
gemeld met de woorden: ‘Help me, ik ben 

BINGO!,
over een (zenuwslopende) dag uit het 
leven van een bingospeelster en haar 
dochter. Accord: “Ik heb nooit bingo-
probleemspecialist willen worden. Ik hoef 
als schrijver niet per se op de barricades. 
Ook wil ik liever niet weer van angstige 
mensen in mijn gezicht krijgen dat ik de 
vuile was van een gemeenschap buiten-
hang. Maar ja, voor het boek heb ik toch 
research gedaan en vooral nu het boek 
uit is, blijf ik maar verhalen horen. Dat 

Wat ik denk: niemand gaat zich uit 
zichzelf bij een instantie melden ‘ik ben 
bingoverslaafd’, nee. Want zelfs als ze dat 
al onder ogen kunnen zien – en dat is 
meestal niet zo – zouden ze waarschijn-
lijk nog de weg ernaartoe niet weten te 

Leerkes: “Als dat een volledige verkla-
ring zou geven, zouden er sowieso geen 
mensen zijn die zich bij de hulpverlening 
melden vanwege een gokprobleem. Maar 
die zijn er wel. Ze spelen alleen andere 
kansspelen en het zijn meestal mannen.”
Is dat laatste dan niet de verklaring? 
Mannen komen ook niet uit zichzelf naar 
de hulpverlening, die worden daar door 
hun partner of de reclassering naartoe 
gesleept als ze door hun problemen hun 
relatie verpesten of met justitie in aanra-

Wie stuurt eenzame vrouwen naar de 
verslavingszorg? Worden ze gearresteerd 
voor de wijze waarop ze hun verslavingen 
bekostigen? Het is allemaal versluierd in 
langzaam voortschrijdende ellende die de 
statistieken blijkbaar niet haalt, is juist 
de boodschap van Accord. “Vraag niet de 
Jellinek-kliniek, maar vraag de vrijwilli-
gers van de voedselbank eens wat ze van 
die bingo vinden, of de voogden van de 
Kinderbescherming.” Dat nader, langduri-
ger onderzoek bij bijvoorbeeld de schuld-

letterlijk tijdverdrijf. Nog eens de deur 
uitkomen en al wegstrepend dromen van 
de Grote Pot, een levensstijl. Leerkes 
spreekt liever van bingogewenning dan 
van bingoverslaving. Hoe leeg het ook 
gevonden mag worden, het heeft volgens 
Leerkes wel een sociale functie, vooral 
voor vrouwen. “Ze moeten ernaartoe. Ze 
spreken nog eens iemand.” Dingen kun-
nen een sociale functie hebben, zonder 
dat het op buitenstaanders bijster gezel-
lig overkomt. Het is iets voor huisvrou-
wen. In de zuidelijke provincies en op het 
platteland vooral ‘volkse dames’, in de 
Randstad ook veel Surinaamse en Antil-
liaanse vrouwen.

“Nee, Francien S. was geen uitzondering,” 
zegt Clark Accord, “en die toegevoegde 
waarde van ‘de deur uitgaan’ zie ik 
niet. Van elf uur ‘s ochtends tot elf uur 
‘s avonds dagelijks bij de bingo zitten 
is geen ‘uitje’ meer. Natuurlijk zijn er 
genoeg spelers die het wel onder controle 
hebben, die al decennia één keer per 
week een kaartje spelen. Maar dat zijn 
ook degenen die je vertellen wat ze om 
zich heen zien: dat verslaving wel dege-
lijk een groot probleem is. Ik merkte het 
oorspronkelijk op in de Surinaamse ge-
meenschap, maar toen ik me er voor het 
boek in verdiepte zag ik ook de Nederlan-
ders – zoals in het Roermondse familie-
drama. Sinds het boek uit is, komen de 

verhalen helemaal van alle kanten op me 
af, uit alle lagen van de bevolking. Hoor 
je weer van iemand: ‘Ja, ik was ook zo’n 
kind, mijn broertje en ik, mijn zusjes en 
ik, we hebben onszelf opgevoed.’ Het zijn 
altijd dezelfde verhalen.”

Nog één keer, nog even, nu even…

Arjen Leerkes noemt de overgang van 
gewenning naar verslaving een glijdende 
schaal, Accord zet die beeldend uiteen: 
“Het gaat vooral om mensen die lange 
tijd gewend zijn geweest om van een uit-
kering te leven. Nooit gewerkt, of alleen 
sporadisch, voor kleine loontjes. Maar 
waar de laatste jaren eisen aan worden 
gesteld. Ze worden op alle fronten ge-
kortwiekt en steeds meer voorzieningen 
vallen weg. Het leven wordt voor hen dus 
duurder en duurder, met steeds minder 
vangnetten. Die mensen gaan eerst naar 
de bingo voor afleiding. Maar die adrena-
linekick, de kans op geld, makkelijk geld, 
geld zonder rompslomp, die wordt steeds 
belangrijker. Dat krijgt ze in hun macht. 
‘Nog één keer, nog even, nu even...’ Met 
als gevolg dat hun kinderen het zelf maar 
uit moeten zoeken, in de troep zitten, 
geen geld hebben, via anderen moeten 
komen aan wat ze nodig hebben. Dat kan 
leiden, nee, dat leidt absoluut tot afhan-
kelijkheid van de verkeerde personen, 
tot misbruik. Kijk, men heeft constant 

hulpverlening of Jeugdzorg een vollediger 
beeld zal opleveren, beaamt Leerkes. 
Maar totdat er zulk onderzoek gedaan is, 
verschillen hij en Accord over de schaal, 
omvang en ernst van het probleem.

gokschulden als opmaat voor 
familiedrama

Dat het de vader was die dronken het 
huis in brand gestoken had, herinneren 
velen zich nog wel aan het familiedrama 
in Roermond waarbij in 2002 zes kinde-
ren omkwamen. Dat de opmaat tot het 
drama ook lag in de gokschulden van de 
moeder werd hier en daar vermeld, maar 
is alweer nagenoeg vergeten. Wat voor 
gokschulden? Moeder Francien S. liet 
bijna dagelijks haar kinderen thuis aan 
hun lot over en bleek al veertigduizend 
euro te hebben weggebingood, terwijl va-
der Peter overuren draaide bij de gemeen-
tereiniging om de geldzorgen de baas te 
worden en daarnaast nog eens trachtte 
zijn kinderen te verzorgen. 
“Hij had gewoon een strontleven bij haar, 
ze leeft alleen om te kienen”, vertelde 
daags na de tragedie nota bene een zus 
van de moeder aan het Limburgs Dag-
blad. Nu was er natuurlijk veel meer mis 
in dit gezin. Maar toch. Veertigduizend 
euro is toch een bedrag om even bij stil 
te staan. Zeker wanneer je ervan uitgaat 
dat ze met al dat gekien toch ook af en 
toe eens iets gewonnen moet hebben, 
is het bedrag wel een indicatie voor de 
enorme hoeveelheid tijd alleen al die ze 
in de kienhal moet hebben doorgebracht. 
Leven om te kienen? Was Francien een 
bizarre uitzondering in al die hallen en 
partycentra die dagelijks gevuld zijn met 
bingospelers?

“Ja”, zegt Arjen Leerkes. De, volgens 
hem, zeldzame problematische (overma-
tige) bingospelers, die bijvoorbeeld in 
de schuldhulpverlening terechtkomen 
zijn vaak mateloos op allerlei fronten 
en hebben niet alleen met bingo hun 
leven verziekt. Ook de fruitautomaat en 
de krasloten eisen bijvoorbeeld hun tol. 
Ze zijn daarom in elk geval wetenschap-
pelijk niet eenvoudigweg te typeren 
als ‘bingoverslaafden’. Voor de grootste 
groep vaste bingospelers, landelijk enige 
tienduizenden mensen, blijft het toch 

foto dolph CanTrijn/ hollandse hoogTe
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de mond vol over Marokkaanse jeugd, die 
geen sturing van thuis mee zou krijgen, 
omdat hun moeders buiten de maatschap-
pij zouden staan en het allemaal niet 
zouden begrijpen. Nederlandse en Suri-
naamse moeders, daar geldt dat in prin-
cipe niet voor. Die zijn geëmancipeerd, 
vrij. Dus, denkt men, is er wat dat betreft 
geen probleem. Maar als ze er eenvoudig-
weg niet zijn? Niet voor even, maar jaren, 
de hele jeugd van hun kinderen lang? Dat 
worden later ook problematische mensen, 
hoor.”
De omgeving, familie, weet vaak lang te 
redderen en te bedekken. Er gaan leer-
krachten dagelijks met twintig boterham-
men van huis, omdat er anders kinderen 
hongerig in de klas zitten: ze hebben 
niks bij zich, er is thuis niks, want die 
moeders zijn weg. Naar de bingo.

Leerkes somt enkele criteria voor versla-
ving op uit de South Oak Gambling Screen
(SOGS), waarmee hulpverleners kansspel-
verslaving ‘meten’. “Zeg je ja op meer dan 
vijf van de elf items, dan ben je gokver-
slaafd. ‘Voel je je schuldig over gokken. 
Ben je geneigd om verloren geld terug 
te winnen. Heb je vaker gegokt dan je je 
had voorgenomen.’ Dat soort vragen.”

“Ja, maar het gáát dus niet alleen om 
henzelf, maar vooral om hun gezinnen. 
Die hebben niks te kiezen en hebben er 
niks aan of de verslaafde zich wel of niet 
schuldig voelt, of schaamt”, zegt Accord. 
“Maar rechercheurs van de Sociale Dienst 
sluipen tegenwoordig wel rond in de 
bingohal, om te kijken wie er wint, om 

terug te kunnen vangen. Als het zo’n 
zeldzaam probleem was, was dát toch ook 
niet zo? Sociaal wérkers zie je er niet.” 
Dat is waar Accord voor pleit. “Inderdaad 
niet voor sluiten en verbieden, want dan 
verplaatst zich alles alleen maar verder 
uit het zicht. Maar ook niet voor legali-
seren en verder doen alsof je neus bloedt. 
Dus voor sociale toezichthouders, die er 
zijn om mensen aan te spreken waarvan 
het duidelijk is dat ze aan het afzakken 
zijn: ‘Zeg, waar ben je nou mee bezig?’ 
Die mensen die voor zeventig euro aan 
kaarten voor zich hebben liggen, naast 
het stapeltje met dwangbevelen. Ja, die 
heb je! De dingen die je hoort... Mensen 
die uren alleen maar zitten daar, hopend 
op een kennis die ze een kaart wil geven. 
Iemand die wint en prompt belaagd wordt 
door anderen die nog geld terug willen. 
Mensen die zich op het toilet met magi-
sche zalfjes insmeren om de winnende 
nummers aan te trekken.”

Iemand kan zich ook online helemaal 
suf gokken, zonder zich zelfs maar aan 
te hoeven kleden

Ja, Accord moest om sommige dingen 
ook echt wel lachen. “Maar mannen die 
rond bingohuizen hangen en bingoboek-
jes kopen om vrouwen te paaien, om zo 
op een goedkope manier aan hun gerief 
te komen, dat is niet leuk meer. Het 
menselijk aspect is weggepoetst in het 
beleid van geld vangen en rustig houden. 
Als het probleem van bingoverslaafden zo 
marginaal is en er maar weinig mensen 
werkelijk door aan de grond raken, dan 

zouden die toch zo bonafide exploitanten 
toch geen probleem moeten hebben met 
sociaal toezicht op verslavingsgevallen”, 
betoogt hij. “Sterker nog, dan zouden 
die dat toejuichen of zelf het initiatief 
nemen. Maar dat is niet zo. Ze weten, on-
danks al hun gescherm met gezelligheid, 
dondersgoed hoe het wél zit en houden 
de deur potdicht.”

Leerkes: “Uiteindelijk zullen dingen op 
Europees niveau geregeld gaan worden. 
Dan zal er toch gekeken worden naar 
landen als Engeland, waar de bingohal 
niet meer weg te denken is als onderdeel 
van het leven. En dat het nu zo is dat 
iemand met een creditcard zich online 
helemaal suf kan gokken, zonder dat 
iemand het ziet. Zonder dat men zich ‘s 
ochtends zelfs maar hoeft aan te kleden.” 
Accord: “Je kunt van alles zeggen: die 
spelers halen het zichzelf op de hals, of 
anders vluchten ze wel in iets anders, of 
‘als ze dat nou gezellig vinden’. Maar hoe 
je het ook wendt of keert, vooralsnog 
bouwt een of andere vent wel weer een 
villa in Marbella van kinderbijslag die aan 
warme maaltijden had moeten worden 
besteed.” •

Arjen Leerkes promoveert op 18 decem-
ber op het onderwerp illegaal verblijf en 
veiligheid in nederland.

Het boek binGO! (uitgegeven door nijgh & 
Van Ditmar) wordt momenteel bewerkt tot 
musical.

opnieuw klinkt de ringtone van het 
mobieltje van de jonge vrouw boven 
het rumoerige gekakel uit. Ze zakt 
onderuit en strekt haar benen. Met 
haar ogen op het spel gericht tast ze 
wederom in de zak van haar jeans. 
Met een verveelde uitdrukking op haar 
gezicht werpt ze een vluchtige blik op 
het scherm. In plaats van het gesprek 
te beantwoorden, verbreekt ze boos 
de verbinding. “Nummertje 32!” Vlug 
vinkt ze het getal af op een van haar 
kaarten, die inmiddels in een zee van 
blauw is veranderd. Dan gaat de telefoon 
opnieuw. Ze klemt het toestel tussen 
haar oor en schouder, gaat verzitten 
en steekt opnieuw een sigaret op. Het 

schijnsel van de vlam uit haar aansteker 
speelt over de huid van haar gezicht. 
“Ja wat is er?” Ze klinkt ongeduldig. 
“Hoezo kun je het geld niet vinden? 
Heb je wel goed gekeken?” Ze verzuimt 
niet haar kaarten in de gaten te houden. 
“Dan heb je met je neus gekeken. (…) 
Luister. Kijkt wat je doet. ga naar de 
snackbar op de hoek. Nee, niet die. De 
egyptenaar verderop. Ik heb daar een 
rekening. Vraag naar achmed. Zeg dat 
Briljante je heeft gestuurd. Dat ik eind 
van de maand kom betalen. (…) Wat? 
Je durft niet? Nou dan eten jullie toch 
niet? Doei!”

Uit: BINgo!
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“Een grote stap vooruit om 
bijzonder te blijven”
SP versterkt fundamenten tijdens 15e congres
TEkST Jola van DiJk, rob Janssen, Daniël De Jongh FOTO herman beekers
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Jan Marijnissen speldt Marga van Broekhoven een gouden Tomaat op
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Humor
Hoewel het humor een erkende verpleeg
kundige interventie is, wordt er in de 
opleiding en op de werkvloer weinig stilge
staan bij de werking, effecten en moge
lijkheden van gebruik van humor. Wat doet 
humor met een lichaam en welke sociale 
en psychologische effecten heeft het? 
hoe kun je humor bewust inzetten? Auteur 
en cabaratier Macellino 
goud in handen van zorgverleners”) bracht 
met hulp van verpleegkundigen, patiënten, 
opleiders en wetenschappers veel kennis 
over dit onderwerp bijeen en schreef er 
een kleurrijk en instructief boekje over, 
met veel leuke voorbeelden

Humor als verpleegkundige interventie
marcellino Bogers
uitg. Elsevier Gezondheidszorg

LEzEn

blindsight’ is een documentaire die het verdient om gezien te worden. De film over blinde 
Tibetaanse tieners die de Mount 
eerste blinde man die de Mount 
onvermoede kwaliteiten die blinde mensen drijven. 
Menslievende motieven van de Amerikaan 
Mount 
Lhasa en zelf ook blind) alsook de aan één oog blinde 
een doorslaggevende rol.
Walker, een veelzijdig film- en tv-maakster, brengt niet alleen de schoonheid en gevaren van 
de beklimming op een spectaculaire manier in beeld. Haar film laat op een intieme manier 
ook zien hoe groot de ontwikkeling is die deze blinde tieners doormaken. Wie blind is, on
dergaat in Tibet een vreselijk lot van uitstoting. Toen Sabrye Terberken zich dat realiseerde, 
richtte ze de blindenschool op. De tiener leerden er lezen en schrijven; en inmiddels spreken 
ze drie verschillende talen. Het zijn boeiende individuen, die mede door de expeditie hun ei
genwaarde ontwikkelen. Dat mondt uit in een hoopgevend persoonlijk toekomstperspectief. 
blindsight biedt een onthullende inblik in hun innerlijk en hun relatie tot een omgeving.

Te zien in diverse filmhuizen.

Te zien 

zIE

BLI

LInKSVoor

Hoe lang ben je al lid van de SP?
“Een jaar of zes.”

Heb je hobby’s?
“Schaken, muziek luisteren, lezen, basketbal. Hoewel ik dat 
laatste niet meer actief beoefen, helaas.”

Wat brengt de kapitalist in je naar boven?
“Mijn huis is een beetje te groot, denk ik. Aan de andere kant 
is dat ook wel weer prettig. Maar dat is eigenlijk ook wel alles. 
Ik heb geen auto, geen boot en ik ben ook al geen liefhebber 
van winkelen.”

Wat is je favoriete plek op de wereld?
“Mombasa in Kenia. Die stad was mijn eerste contact met 
Afrika. Ik ben dol op dat continent. Als ik er een half jaar 
niet geweest ben, word ik een beetje chagrijnig.”

Nooit overwogen om er voorgoed te gaan wonen?
“Jawel hoor, zeker in het begin. Maar mijn relatie hield me 
uiteindelijk in Nederland.”

En je senaatszetel bindt je natuurlijk ook aan ons land.
“Zeker. En dat bevalt me uitstekend. We hebben een heel 
leuke fractie en ik leer ontzettend veel in de Eerste Kamer. 
Het is echt een verrijking voor me.”

Eric Smaling (50) uit Weesp is hoogleraar duurzame landbouw in enschede en Wageningen. 
Daarnaast schrijft hij samen met zijn partner rindert Kromhout educatieve kinderboeken en is hij 
ook nog eens eerste Kamerlid namens de SP. Dat alles belet hem niet om veelvuldig naar Afrika te 
gaan. “ik voel een grote drang om me daar voor projecten in te zetten die relevant zijn voor men-
sen die het minder hebben.”

Foto rob VoSS
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GESPOT

bElEvEn lEzEn

lanG En GElukkiG
De stiefzusjes van Assepoester die Paris en 
Hilton heten, de grote boze wolf die in het 
kader van ‘deurbeleid’ niet bij het bal naar 
binnen mag en een homofiele bediende die 
verliefd is op de prins. een kleine greep uit 
de hilarische familievoorstelling Lang en 
gelukkig van het rO Theater. een sprookje 
in een modern slapstick-achtig jasje, met 
muziek van onder meer nirvana en André 
Hazes, maar dan anders. Waarbij het 
publiek zelf ook nog eens mee mag, nee, 
mee moét zingen. Goeie regie van Pieter 
Kramer, die voorheen Theo en Thea, 30 
minuten en Hertenkamp maakte.
Verrassend, komisch, herkenbaar. 

RO Theater, lang en Gelukkig 
Tot begin februari nog te zien 
in diverse theaters 
www.rotheater.nl 

OudE SOcialiSTiSchE PaRTij
nee, geen boek over de SP. Wel een zeer 
lezenswaardig werk over ‘ontstaan, op-
komst en ondergang van een libertair-so-
cialistische partij (1918-1928)’. Historicus 
ron blom beschrijft hoe die Socialistische 
Partij kon ontstaan en groeien vanuit ra-
dicale arbeidersmilieus, activisten en vak-
beweging tussen de twee Wereldoorlogen. 
Voorman Harm Kolthek werd in 1918 tot 
Kamerlid gekozen en voerde ‘een van de 
vele radicale stromingen in de (…) vroege 
geschiedenis van links nederland’ aan. Hoe 
dat eraan toeging en wat we daarvan he-
den ten dage wellicht kunnen leren, komt 
zeer gedetailleerd aan de orde.         

de oude Socialistische Partij 
van harm kolthek
Ron blom
uitgeverij Eburon, delft

humOR
Hoewel humor een erkende verpleegkun-
dige interventie is, wordt er in de oplei-
ding en op de werkvloer weinig stilgestaan 
bij de werking, effecten en mogelijkheden 
van gebruik van humor. Wat doet humor 
met een lichaam en welke sociale en 
psychologische effecten heeft het? en hoe 
kun je humor bewust inzetten? Auteur en 
cabaratier Macellino bogers (“Humor is 
goud in handen van zorgverleners”) bracht 
met hulp van verpleegkundigen, patiënten, 
opleiders en wetenschappers veel kennis 
over dit onderwerp bijeen en schreef er 
een kleurrijk en instructief boekje over, 
met veel leuke voorbeelden.

humor als verpleegkundige interventie
marcellino bogers
uitg. Elsevier Gezondheidszorg

lEzEn

Blindsight is een documentaire die het verdient om gezien te worden. De film over blinde 
Tibetaanse tieners die de Mount everest proberen te beklimmen onder begeleiding van de 
eerste blinde man die de Mount everest bedwong, onthult de kracht van levensvisies en 
onvermoede kwaliteiten die blinde mensen drijven. 
Menslievende motieven van de Amerikaan eric Weihenmayer (de eerste blinde die ooit de 
Mount everest bedwong), de Duitse Sabrye Terberken (oprichtster van de blindenschool in 
Lhasa en zelf ook blind) alsook de aan één oog blinde britse regisseuse Lucy Walker spelen 
een doorslaggevende rol.Walker, een veelzijdig film- en tv-maakster, brengt niet alleen de 
schoonheid en gevaren van de beklimming op een spectaculaire manier in beeld. Haar film 
laat op een intieme manier ook zien hoe groot de ontwikkeling is die deze blinde tieners 
doormaken. Wie blind is, ondergaat in Tibet een vreselijk lot van uitstoting. Toen Sabrye 
Terberken zich dat realiseerde, richtte ze de blindenschool op. De tieners leerden er lezen 
en schrijven; en inmiddels spreken ze drie verschillende talen. Het zijn boeiende individuen, 
die mede door de expeditie hun eigenwaarde ontwikkelen. Dat mondt uit in een hoopgevend 
persoonlijk toekomstperspectief. blindsight biedt een onthullende inblik in hun innerlijk en 
hun relatie tot een omgeving.

Te zien in diverse filmhuizen.

Te zien 

ziEn

blindSiGhT - dinEkE dE zwaan

Eric weihenmayer, eerste blinde 
bergbeklimmer van de mount
Everest, helpt blinde tieners

“Mombasa in Kenia. Die stad was mijn eerste contact met 
Afrika. Ik ben dol op dat continent. Als ik er een half jaar 

“Jawel hoor, zeker in het begin. Maar mijn relatie hield me 

En je senaatszetel bindt je natuurlijk ook aan ons land.
“Zeker. En dat bevalt me uitstekend. We hebben een heel 
leuke fractie en ik leer ontzettend veel in de Eerste Kamer. 

nschede en Wageningen. 
indert Kromhout educatieve kinderboeken en is hij 

erste Kamerlid namens de SP. Dat alles belet hem niet om veelvuldig naar Afrika te 
k voel een grote drang om me daar voor projecten in te zetten die relevant zijn voor men-
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Foto’s en tekst: rOeL ViSSerFeestDAGen
nederlanders hechten onverminderd aan feestdagen als sinterklaas en kerst, bleek onlangs uit onderzoek. Bovendien wordt 
steeds meer aandacht besteed aan kerstversiering. tV West organiseert jaarlijks de regionale wedstrijd Wie heeft het mooi-
ste Kersthuis? Fotograaf Roel Visser nam een kijkje bij enkele deelnemers en eerdere winnaars.

Met de klok mee: de familie Leenheer in Den Haag (1) mevrouw Heuvelman in Waddinxveen (2) de familie Heinsbroek in 
Zoetermeer (3) de gebroeders van der Hulst in noordwijk (4) en de familie Zegers in Den Haag (5)

3

4 5
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iSSer

interklaas en kerst, bleek onlangs uit onderzoek. Bovendien wordt 
Wie heeft het mooi-

Met de klok mee: de familie Leenheer in Den Haag (1) mevrouw Heuvelman in Waddinxveen (2) de familie Heinsbroek in 

1

2

3

5
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PUZZEL

1 Schiereiland, straat en stad bij de Zuidchinese Zee. in 1511   
  arriveerden de Portugezen er als eerste europeanen (7).

2 ‘Zij die Amon omhelst’ stuurde een expeditie naar dit Afrikaanse 
  gebied (nu: Somalië; 3,4,4).

3 Canadese regio, genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger die 
  het voor het eerst in 1498 zag (8).

4 Lang voor de Portugezen kwamen de Carthagers al op dit eiland, 
  voor purperen verfstoffen (7).

5 Verslonden door de zee en nog steeds niet gevonden (8).
6 Was middelpunt inkacultuur tot Pizarro er kwam. Hier staat de 

  zonnetempel van Curi-Caucha (5).
7 Tot deze streek in india reikte de hand van Alexander de Grote (6).
8 Oude naam van beroemde stad op de zijderoute tussen 

  Oost en West (9).
9 De Ongiara zagen deze watervallen eerst; de Fransman Samuel de 

  Champlain in 1604 (7).
10 Groep eilanden bij indonesië, in 18e en 19e eeuw bron van o.a. 

  nootmuskaat en foelie (5).

KrUiswoordraadsEL
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oPLossing ZoEKtErmEn

1. rotZooi 2. veel 3. erG 4. onder 5. peen 6. baan
7. loOm 8. Deur 9. zee 10. raam 11. yamaHa
12. pAars 13. hand 14 wanDelen 15 peer 16 Leep
17 minder 18 kAal 19 zien 20 been 21 maan

namEnraadsEL

oPLossingEn CrYPtogram noVEmBEr
Horizontaal
4. Gammawetenschapper 10. Zijspoor 11. Trailer 12. Tegelen 14. ruim 15. 
Lam 17. Op de kleintjes letten 20. Gevangenbewaarder 23. Scheren 24. 
Klinkerweg

Verticaal
1. Gewoonlijk 2. Schaar 3. Taalgids 5. Afzetzone 6. Mis 7. Teren 8. Port 9. 
rolmaat 11. Tegengeluid 13. Gedragen 16. beperken 18. eens 19. Jaap 
21. Goed 22. roer 24. Kip 25. Kit

stuur uw oplossing, uitsluitend per brief(kaart), vóór 1 januari naar de Puzzelredactie van de tribune, Vijverhofstraat 65, 3032 sC  rotterdam. onder de inzenders van een goede 
oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de sP-boekenstal. Houdt u wel van een spelletje? ga dan naar www.sp.nl en klik op speelruimte in de linkerkolom.

11 De Vikingen trokken naar rusland, en stichtten een stad (4).
12 Van (o.a.) deze rede in Zeeland vertrokken VOC-schepen (6).
13  eilandje van de Gutar werd handelscentrum in de tijd van 

  de Vikingen (7).

Het gaat om de achternamen van de personen van wie een 
beschrijving wordt gegeven.

1 Dwars door Afrika, i presume? (11).
3 Kleine stap, grote sprong: wel erg ver van huis (9).
5 We noemen het werelddeel nog steeds naar je voornaam, 

  ex-bankier (8).
7  brits piraat versloeg een armada bij Grevelingen (5).
9 Ontdekte Spitsbergen en bereneiland; had wat problemen 

  met ijs (8).
11 Vlaamse fransiscaan kon de Mongolen niet bekeren (10).
13 Ontdekte dat Azië niet verbonden is met Amerika (8).
15  nam Atahualpa gevangen en stichtte Lima (7).
17 Schreef deel 1 van History of the World als gevangene in 

  de Tower (7).
19 Deze conquistador ontvluchtte Tenochtitlan in La noche Triste (6).

dUogram dECEmBEr 2007 Voor dE sP triBUnE. UitLEg.
De SP Winterpuzzel bestaat uit 3 delen: (i) Kruiswoordraadsel, (ii) namenraadsel en (iii) Oplossingsdiagram.
in het kruiswoordraadsel is de gehele oplossing te vinden. Plaats de letters die u in de met rode letters aangegeven vakjes vindt tevens in de 
overeenkomstige vakjes van de horizontale balk van het oplossingsdiagram. De tien vragen van het namenraadsel leveren, nadat u de oplossingen 
in de vertikale balken van het oplossingsdiagram invult, op diezelfde horizontale balk dan evenzovele controleletters. De oplossing is het gehele 
woord van negentien letters op de balk. Alle vragen van het kruiswoordraadsel gaan over geografische locaties, alle vragen van het histogram 
over de achternamen van de personen van wie een beschrijving wordt gegeven.

Veel puzzelplezier!

oPLossingsdiagram

de winnaar van de puzzel van november is: mans nijkamp uit Enter
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