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MAAK ROOD NOG GROTER IN 2013!
In 2011 is de campagne ‘Kleur je 
afdeling ROOD’ gelanceerd. Deze 
campagne heeft het doel om in zoveel 
mogelijk SP-afdelingen jongeren actief te 
krijgen in een ROOD-groep. Ook dit jaar 
hadden afdelingen veel belangstelling 
voor de ‘Kleur je afdeling ROOD’-
scholing, waar zij allerlei tips & tricks
ontvingen om met jongeren aan de slag 

te gaan. De campagne werpt duide-
lijk haar vruchten af: zo zijn onlangs in 
Zwolle en Arnhem ROOD-leden de straat 
op gegaan om actie te voeren voor het 
behoud van de studiefi nanciering. Dat 
is goed nieuws, want de bezuinigingen 
op het hoger onderwijs vragen natuurlijk 
om breed verzet van jongeren in het hele 
land!

Ben jij lid van ROOD, maar is er geen 
actieve ROOD-groep in jouw woon-
plaats? Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met het ROOD-bestuur via 
rood@sp.nl. Wij helpen je graag op weg. 
Want 2013 wordt het jaar waarop er in 
nog meer plaatsen in het land jongeren 
de strijd aangaan om Nederland socialer 
te maken!

De Tweede Kamerfractie is een groot onder-
zoek gestart onder mbo-docenten. Manja 
Smits, woordvoerder onderwijs: ‘Voor heel 
veel jeugd is het mbo de plaats waar zij de 
basis legt voor de toekomst. Er wordt heel 
veel over het mbo gesproken, vaak in nega-
tieve zin. Maar er wordt door de politici 
zelden mét de mensen gesproken die het 
werk moeten doen in het mbo. Hoe zit het 
met de kwaliteit? Wat zijn de gevolgen van 
schaalvergroting? Krijgen zorgleerlingen 
nog wel voldoende aandacht? Hoe is de 
werkdruk en de bureaucratie, wat werkt 
goed en wat moet beter? De SP hoort graag 
van de mensen zelf hoe het eraan toegaat.’

-  Bent u zelf docent op het mbo? Vul dan de 
enqûete in op www.sp.nl/onderwijs/mboenquete 
en roep collega’s op het zelfde te doen.

-  Ook als u niet zelf op het mbo werkt, kunt u 
helpen. In uw kennissenkring zitten vast 
mbo-docenten. Vraag hen ook mee te doen.

HELP MEE MET HET 
GROTE MBO-ONDERZOEK
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Een ongemakkelijk 
huwelijk

De Engelsen hebben er een mooie term 
voor. ‘Shotgun wedding’ heet daar het  
huwelijk dat wij een ‘moetje’ noemen. De 
vader van de bruid houdt de bruidegom 
(figuurlijk) onder schot om hem te dwin-
gen zijn zwangere dochter te trouwen. Wij 
hebben te maken met een ‘shotgun kabi-
net’. Té snel op elkaar afgestapt, té snel 
bij elkaar gekropen en té snel samen iets 
 gemaakt wat niet door beiden gewenst is. 
 
Voor de VVD is het kabinetsbeleid nog  
het makkelijkst uit te leggen. Snoeihard 
bezuinigen, vermarkting van de zorg en 
ontmanteling van de sociale zekerheid. 
Het is hún beleid en hun politieke wens 
om Nederland naar Amerikaans model in 
te richten. Voor de VVD is geen figuurlijke 
shotgun nodig, zij voeren deze politiek met 
enthousiasme uit. 
 
Voor de PvdA ligt het ingewikkelder. Daar-
om spreekt Diederik Samsom over ‘een 
nieuwe realiteit’. Alsof de crisis een  
natuurverschijnsel en zijn vrijage met de 
VVD een toevalligheid is. De échte nieuwe 
realiteit van Samsom is dat hij VVD-beleid 
moet zien te verpakken in een sociaal jas-
je, en dat is net zo moeilijk als het tekenen 
van een vierkante cirkel. 
 
Het ‘moetje’ van de VVD en de PvdA ver-
diept én verlengt de crisis en kan daarom 
op weinig sympathie van de bevolking  
rekenen. Wij zullen de banden op straat, 
op het werk en bij de mensen thuis moeten 
aanhalen om ons alternatieve geluid  
te versterken. Het alternatief voor het 
‘moetje’ van Rutte II komt uit de samen-
leving zelf. Het is aan ons om dat geluid te 
horen én te versterken. 
 
Laten we van 2013 een 
jaar van vertrouwen 
en optimisme maken. 
De mensen rekenen 
0p ons.

Emile Roemer
fractievoorzitter SP
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EuropEsE coup

Brussel heeft de smaak te pakken en koerst regelrecht af op 
een Europese politieke en economische unie. Politieke partijen 
moeten Europees worden, economisch beleid ook en zelfs 
drinkwater is niet meer veilig. ‘Het is een regelrechte coup  
van federalisten’.

zelfs drinkwater is niet meer veilig

 ‘Dan hebben we de SP niet meer nodig’, 
grapt Dennis de Jong over de voorstellen 
van de Europese Commissie over Europese 
politieke partijen. ‘Instellingen’, corrigeert 
het SP-Europarlementslid, want volgens 
hem hebben de bestaande Europese partij-
verbanden – zoals die van de christendemo-
craten, de sociaaldemocraten en de groenen 
– weinig te maken met wat doorgaans onder 
‘politieke partij’ verstaan wordt. De Jong: 
‘Die zogenaamde partijen zijn zeer naar 
binnen gerichte organisaties en hebben he-
lemaal geen directe leden. Laat staan dat ze 
contact hebben met de mensen. Het voorstel 
van de Commissie behelst onder meer dat 
de juridische status van deze clubs Europees 
geregeld wordt. Met andere woorden: dat ze 
geld uit Brussel krijgen.’ 

14 november 2012: Demonstraties en stakingen in Portugal en Griekenland (foto) tegen Europees beleid.

En dat gebeurt dan via een wonderlijke con-
structie. Volgens de Commissie mogen de 
‘leden’ maximaal 40 procent aan de partijfi-
nanciering bijdragen en tegelijkertijd staat
diezelfde Commissie financiering door Brus-
sel tot 90 procent toe. De Jong duidt: ‘Ze wil-
len dus voorkomen dat leden bijdragen aan 
de financiën en ze stimuleren de financiële 
afhankelijkheid van Europa. Maar wat nog 
erger is – hoewel dat nu nog ontkend wordt 
– op den duur zou het voorstel de deur open 
kunnen zetten voor Europese inmenging in 
welke nationale partijen deel mogen nemen 
aan de Europese verkiezingen. Bijvoorbeeld 
zouden dan alleen partijen die verbonden 
zijn aan Europese Partijen, mee mogen 
doen. Volgens de voorstellen moeten die 
laatste aan zogenaamde “Europese waar-

den”  voldoen. En wie toetst en bepaalt dat 
dan? Juist: de grote eurofiele partijen in het 
Europarlement. Belachelijk, en bovendien 
in strijd met de Nederlandse wetten voor 
politieke partijen. De Nederlandse kiezer wil 
gewoon op de SP kunnen stemmen en heeft 
helemaal geen behoefte aan Europese par-
tijen. Ik ben dan ook blij dat in de Tweede 
Kamer in ieder geval brede kritiek was op de 
plannen van de Commissie.’

‘rutte is bang dat de bevolking  
wakker wordt’ 
De Jong spreekt van een permanent sterker 
wordende ‘zuigkracht van steeds meer 
bevoegdheden naar Europa’. Harry van 
Bommel spreekt zelfs van een ‘Europese 
coup’: ‘De plannen zijn een regelrechte coup 
van federalisten. Ze hebben na Griekenland 
de smaak te pakken en willen overal het 
economische en begrotingsbeleid kunnen 
dicteren.’ De Eurotop van regeringsleiders 
in december leverde weinig op en het lijkt 
op het eerste gezicht allemaal niet zo’n vaart 
te lopen. Alhoewel; er werd een akkoord 
bereikt over Europees bankentoezicht en 



‘Ze hebben na Griekenland de 
smaak te pakken en willen overal 
het economische en begrotings-
beleid kunnen dicteren’

ook werd de plicht overeengekomen om 
grote economische hervormingen op nati-
onaal niveau eerst in Brussel te bespreken. 
Van Bommel: ‘Nog belangrijker is dat het 
licht op groen is gezet voor de uitwerking 
van zogenaamde lidstaat-contracten, die 
eurolanden verplichten om economische 
aanbevelingen vanuit de EU uit te voeren. 
Dan moet je denken aan het drukken van 
loonkosten en de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Alles wijst er dus op dat men 
onverminderd verdergaat richting Europese 
politieke unie. En over die Eurotop; je zou 
inderdaad de indruk kunnen hebben dat de 
regeringsleiders op een aantal onderdelen 
dwars zijn gaan liggen. Maar niets is minder 
waar. De intenties zijn niet veranderd, alleen 
het faseren is vertraagd. In juni praten ze 
gewoon verder. Waarom die vertraging? 
Omdat ze bang zijn voor de kiezer. Dit jaar 
zijn er bijvoorbeeld verkiezingen in Italië 
en Duitsland. De huidige plannen vereisen 
bovendien een EU-verdragswijziging en 
daarvoor is een referendum nodig. Daar zijn 
ze bang voor.’

Het feit dat premier Rutte de Europese plan-
nen slechts ‘het opnieuw verpakken van 
bestaande procedures’ noemde, ligt volgens 
Harry van Bommel in dezelfde lijn. ‘Tuurlijk 
zegt ’ie dat. Hij is bang dat anders de Kamer 
dwars gaat liggen. Of nog erger: dat de 

bevolking wakker wordt.’ De SP’er stelde in 
het debat over de Europese top voor om de 
voorstellen uit Brussel per referendum voor 
te leggen aan de Nederlandse bevolking. 
Maar noch Rutte, noch een Kamermeerder-
heid zag dat zitten...

Drinkwater privatiseren
Wel kreeg de SP in de Kamer een meerder-
heid achter zich om de positie van nationale 
parlementen te versterken in de Europese 
besluitvorming. Het is nu aan het kabinet 
om hierover met voorstellen te komen. Hoe 
die eruit gaan zien is onduidelijk.

Maar wellicht geeft de zienswijze van het 
kabinet op een markant EU-drukmiddel 
al een klein doorkijkje op wat we kunnen 
verwachten. In oktober werd bekend dat 
Griekenland en Portugal onder druk van 
Europa hun drinkwatervoorziening willen 
privatiseren. Dit in ruil voor het steunpakket 
vanuit de EU. Van Bommel riep het kabinet 
op om vanuit Nederland Brussel op andere 
gedachten proberen te brengen. Uit het 
antwoord van het kabinet: ‘Samen met de 
Commissie is het kabinet van mening dat de 
privatisering van openbare nutsbedrijven, 
met inbegrip van bedrijven ten aanzien van 
de watervoorziening, voordelen kan opleve-
ren voor de gehele samenleving.’

Van Bommel: ‘Niets is meer heilig, alles 
moet onder de Europese concurrentieregels 
in de markt gezet worden. Dit voorbeeld 
geeft aan hoe dringend gezamenlijk verzet 
nodig is tegen al deze onzalige plannen uit 
Brussel.’ •

tekst Rob Janssen
foto Corbis / Hollandse Hoogte

Teken ook de petitie tegen liberalisering van 
water op www.right2water.eu/nl

column
2013:  
Wie betaalt de crisis?

Ons land is in mineur. Het vertrouwen 
van de mensen sijpelt weg, en daarom 
zijn de bestedingen van de meesten fors 
teruggelopen. Het bestedingsniveau ligt 
nu op het niveau van elf jaar geleden. Het 
gevolg is dat de crisis zich steeds verder 
verdiept en de werkloosheid steeds snel-
ler oploopt.

Al sinds de crisis van de jaren twintig van 
de vorige eeuw weten we dat de overheid 
in tijden van laagconjunctuur moet inves-
teren en in ieder geval niet grote bezuini-
gingen moet doorvoeren. De lessen van 
de geschiedenis zijn echter niet aan dit 
VVD-PvdA-kabinet besteed. In plaats van 
al geplande investeringen naar voren te 
halen, heeft men besloten dat er in totaal 
rond de 45 miljard euro bezuinigd moet 
worden. En waarom? Omdat Brussel voor-
schrijft dat ons land geen groter tekort op 
de begroting mag hebben dan 3 procent.

Natuurlijk moeten de overheidsfinanciën 
op orde worden gebracht. Maar het gaat 
nu om de timing en de manier waarop. De 
timing is desastreus, de economie wordt 
veel schade toegebracht en de inkomsten 
van de overheid lopen daarom verder te-
rug. Maar ook de manier waarop bezui-
nigd wordt geeft ernstig te denken, zeker 
wanneer je je realiseert dat de PvdA deel 
uitmaakt van de regering: een verhoging 
van het eigen risico in de zorg; forse ver-
hoging van de huren; afbraak van de so-
ciale werkvoorziening; de WW wordt be-
perkt tot één jaar en daarna volgt Bijstand 
en nog talloze van dit soort maatregelen. 
Er wordt niet alleen schade toegebracht 
aan de economie, ook onze samenleving 
wordt ernstig geschaad.

Het zal bij deze crisis niet anders gaan 
dan bij eerdere crises: de gewone men-
sen gaan de rekening betalen. Tenzij pro-
gressieve mensen een sterk en strijdbaar 
bondgenootschap weten te smeden.

Ik wens u en de uwen 
een strijdbaar 2013!

Jan Marijnissen
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EmilE RoEmER ovER RuttE ii

‘Dit is gewoon  
neoliberaal VVD-beleiD’
Rutte II maakte volgens velen een valse start. Maar nu het stof 
van de schermutselingen is neergedaald, wordt meer en meer 
duidelijk wat de daadwerkelijke gevolgen van het kabinets
beleid zijn. En veel goeds is dat niet, zegt Emile Roemer.    
‘Wij zijn de vechters voor de mensen die het de komende tijd 
heel zwaar krijgen’, zegt de SPvoorman aan het begin van het 
nieuwe jaar. 

 › In december zei je dat dit kabinet de 
economische neergang versterkt.  
Leg eens uit? 
‘Je ziet het aan de nieuwste cijfers van zowel 
De Nederlandse Bank als het Centraal Plan
bureau. Door de harde bezuinigingspolitiek 
van Rutte I en Rutte II krimpt de economie in 
plaats van te groeien. Het aantal werklozen 
loopt sneller op en de inkomsten van de 
overheid zijn beduidend minder. Daarnaast 
daalt het vertrouwen van de mensen steeds 
verder. Allemaal een bevestiging van wat 
wij al lang zeggen. En niet alleen wij, maar 
ook een hele reeks topeconomen zeggen 
dat. Ook zij stellen dat extra investeringen 
broodnodig zijn om de economie er weer 
bovenop te krijgen. Iedereen snapt dat je als 

overheid moet investeren als consumenten 
en bedrijven de hand op de knip houden. 
Maar het kabinet bezuinigt veel te hard en 
verdiept daarmee de crisis.’     

 › Vorige maand werd het aloude ‘polder- 
model’ nieuw leven ingeblazen. Het 
kabinet ging aan tafel met werkgevers en 
werknemers om samen te kijken hoe het  
tij te keren valt. Is dat niet heel positief?
‘Dat ligt eraan wat het resultaat ervan is.  
Kijk, ik kan mij niet voorstellen dat de bon
den accepteren dat aan de WWduur  
gemorreld wordt of dat zij zich zo maar 
zullen neerleggen bij de bezuinigingen in 
de sociale werkvoorziening. Hetzelfde geldt 
voor de consequenties voor het personeel in 

de zorg. Ik vind het dus prima als mensen 
met elkaar praten, maar er moet wel sociaal 
beleid uitkomen.’ 

 › En hoe groot schat jij de kans daarop?
‘Dat is speculeren. Ik wacht het wel af. Maar 
ik ga ervan uit dat de vakbonden van de 
afgelopen periode geleerd hebben en dat zij 
op hun strepen gaan staan.’

 › Maar tijdens dat eerste polderoverleg is 
wel afgesproken dat er 100 miljoen extra 
uitgetrokken wordt voor onder meer de 
bouw.
‘Je bedoelt dat er is afgesproken dat er een 
kleine fooi wordt gegeven.’

‘De inzet van Rutte II is een kleinere 
overheid en meer privatiseren’
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 › Pardon?
‘Ja, kom op zeg! Die 100 miljoen is nog geen 
druppel op een gloeiende plaat. Als jij de 
bouw daadwerkelijk wil stimuleren, dan 
moet je spreken over een investering van 
twee of drie miljard. Dat heb je nodig wil 
je de zaak echt uit het slop trekken. Dan 
praat je over grote projecten, bijvoorbeeld 
om sociale huurwoningen te bouwen. Op 
de SP-site (www.sp.nl/huren -red.) houden 
we precies bij hoeveel er nu al níét meer 
gebouwd wordt, wetende dat het kabinet 
met die verhuurdersheffing ook nog eens 
twee miljard bij de woningcorporaties 
weghaalt. Schokkend om te zien dat er hal-
verwege vorige maand al voor een miljard 
aan bouwprojecten geschrapt was en de 
bouw van 7000 betaalbare woningen niet is 
doorgegaan. Elke dag gaan er vijf aannemers 
failliet. En dan willen ze 100 miljoen terug-
geven? Na ja, dan denk ik: wat ís dit?’ 

 › Wat is jouw alternatief dan?
‘Investeren. Daartoe hebben wij onlangs 
een Deltaplan voor de bouw voorgesteld. 
In december werd bekend dat de overheid 
een meevaller van ruim drie miljard ten 
deel valt dankzij de telecomveiling. Dat 
geld is direct inzetbaar. Momenteel zit de 
bouwsector in heel zwaar weer. Terwijl het 
CPB het over een algehele economische 
krimp van een half procent heeft, praten we 
in de bouw over een teruggang van zeven 
procent. Zéven procent! Dat leidt ertoe dat 
in de bouw en het onderhoud van goede 
woningen nauwelijks meer wordt geïnves-
teerd. Ik hoef je niet uit te leggen wat dat 
voor de woningmarkt betekent, om nog 
maar te zwijgen over de werkgelegenheid 
in de bouw. Het investeringspakket dat wij 
 bepleiten zorgt voor een positieve impuls 

‘De linkerflank van de PvdA heeft 
campagne gevoerd, de rechterflank  
is gaan regeren’ 
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voor de economie en de werkgelegenheid in 
de bouw. Bovendien voorziet het Deltaplan 
ook in verdere isolatie van woningen, wat 
weer gunstig uitwerkt op het energiever-
bruik in ons land. Met het plan willen we 
dus letterlijk gaan bouwen aan wat we zo 
hard nodig hebben in Nederland: perspec-
tief en vertrouwen.’ 

 › Je noemde de verhuurdersheffing die 
woningcorporaties voor hun kiezen krij-
gen. Is daarmee het einde van de sociale 
woningbouw in zicht?
‘Ja. Het is sowieso een doelstelling van  
de VVD. Onbegrijpelijk dat de PvdA dat  
accepteert.’ 

 › Je sprak eerder over ‘een neoliberaal 
kabinet met neoliberale oplossingen’. 
Kennelijk accepteert de PvdA dat ook.  
Hoe kan dat?
‘Momentje... hier heb je het telefoonnum-
mer van Diederik Samsom. Vraag het ‘m zelf 
maar.’ 

 › Dank je. Maar merk jij zelf in Den Haag 
iets van gemor in de PvdA-fractie?
‘Daar ga ik niks over zeggen. Ik denk wel dat 
de achterban van de PvdA z’n hart vasthoudt 
als het gaat over al die harde bezuinigingen. 
Ik noemde het laatst: de linkerflank van de 
PvdA heeft campagne gevoerd, de rechter-
flank is gaan regeren. Dat zegt genoeg, denk 
ik.’  

 › Maar hoe kan het dan dat de VVD- 
achterban ook ontevreden was? Bij die 
partij lag het gemor nota bene open en 
bloot op tafel.
‘Ja, dat krijg je als je in een veel te kort 
tijdsbestek een regeerakkoord in elkaar wil 
flansen. Als je met z’n tweeën gaat afspre-
ken: jij een beetje van dit en ik een beetje 
van dat, maar totaal geen rekening houdt 
met de gevoeligheden bij de achterban, dan 
kun je gemor bij de achterban verwachten. 
Daar moet je van tevoren goed over naden-
ken en daar zijn allebei de partijen achter 
gekomen.’  

 › Jij noemt de onderhandelingen ‘een 

beetje van dit en een beetje van dat’. Ik 
concludeer daaruit dat jij vind dat een 
gezamenlijke visie op de toekomst van 
Nederland ontbreekt...
‘Klopt. Maar in grote lijnen is het gewoon 
neoliberaal VVD-beleid.’ 

 › Dan zouden ze daar bij die partij toch 
heel blij mee moeten zijn? 
‘In grote lijnen zijn ze dat ook. Waar ze uit-
eindelijk over vielen was alleen Griekenland 
en verdere nivellering. Voor de rest zijn ze 
tevreden.’

 › Sommigen zeggen: het kabinet-Rutte II  
is een voortzetting Rutte I. Hoe zie jij dat?
‘Op de grote wezenlijke punten is dat 
gewoon waar. Gerd Leers zei het laatst 
bij Pauw en Witteman ook. Als het om de 
grote essentiële onderwerpen gaat – we 
hadden het zojuist over het stimuleren van 
de economie in plaats van keihard bezuini-
gen – dan zie ik puur VVD-beleid. Neem de 
marktwerking in de zorg; daarin heeft de 
VVD volledig vrij spel gekregen. Dat is zelfs 
een verdere verrechtsing ten opzichte van 
Rutte I. Als je ziet wat ze van plan zijn met  
de Sociale Werkvoorziening, met de WW,  
de ontslagbescherming; allemaal een voort-
zetting van Rutte I. We noemden eerder de 
afbraak van de sociale woningbouw al.  
En wat dacht je van weer een miljard korten 
op ontwik kelingssamenwerking en het 
strafbaar stellen van illegaliteit? Kortom:  
de inzet is een kleinere overheid en meer 
privatiseren. Een neoliberale agenda dus.’ 

 › Zie jij ook positieve punten van Rutte II?
‘De aanpak van de topsalarissen in de 
 publieke sector omarm ik. Met de intentie 
om meer in te zetten op wijkverpleegkun-
digen ben ik blij, ook al is het minder dan 

‘Bij de marktwerking in de zorg heeft 
de VVD volledig vrij spel gekregen’

wij gewild hadden. En als er van hogere 
inkomens meer gevraagd wordt, dan vinden 
wij dat een heel logische maatregel.’  

 › Welk liedje typeert volgens jou het beste 
het huidige kabinetsbeleid: ‘The times are 
a-changing’ van Bob Dylan of ‘Nothing’s 
gonna change’ van Labi Siffre?
‘Hmm, da’s een lastige. Het probleem is dat 
er weliswaar heel veel dingen veranderen, 
maar niet ten goede. Wacht. Ik ben vlak voor 
Kerst bij Serious Request te gast geweest. En 
daar heb ik de Foo Fighters aangevraagd. Wij 
zijn tenslotte vechters voor de mensen die 
het komende tijd heel zwaar krijgen.  
Het kabinet heeft plannen gesmeed onder 
het motto ‘bruggen bouwen’. Daarom koos 
ik van de Foo Fighters het liedje ‘Bridge  
Burning’. Dan weet je genoeg.’  •

Tekst Rob Janssen
Foto’s  Anouk Pross

Op onderstaande website vindt u nieuws  
over en opinies van Emile Roemer. 
Ook kunt u zich daar aanmelden voor de  
e-mailnieuwsbrief van de partijleider.

            
www.sp.nl/emileroemer
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‘€109.000 vertrekbonus om een pensioen-
gat te dichten, bovenop de toch al riante 
wachtgeldregeling voor politiek ambtsdra-
gers, is volstrekt ongepast en een unicum 
in Nederland,’ volgens Hans van Hooft, 
SP-fractievoorzitter in Nijmegen. De 
gezamenlijke SP-afdelingen van de 
Stadsregio Arnhem en Nijmegen doen er 
daarom alles aan om te voorkomen dat 
vertrekkend Stadsregiovoorzitter Jaap 
Modder (PvdA) de bonus uitgereikt krijgt. 
Van Hooft: ‘Vertrekkende bestuurders 
krijgen het eerste jaar 80 procent van hun 
salaris en daarna 70 procent. In vergelij-
king met de nieuwe WW uit het regeerak-
koord is dit al een buitensporige regeling. 
Ontslagen medewerkers hebben maar 1 

  > de Pvda-PoenschePPer

jaar recht op een uitkering gerelateerd aan 
hun salaris, het tweede jaar wordt de WW 
verlaagd tot maximaal 70 procent van het 
minimumloon. Dat is minder dan de 
bijstand. Gewone werknemers of ouderen 
kunnen zonder slag of stoot in de armoede 
geduwd worden, terwijl zij part noch deel 
hebben aan de economische crisis. En de 
heer Modder krijgt niet alleen een riante 
wachtgeldregeling, maar ook een vertrek-
bonus van €109.000.’ 

‘onze poen voor Jaaps pensioen’
De gemeenteraden van Rheden, Zevenaar 
en Nijmegen hebben zich op initiatief van 
de SP al uitgesproken tegen deze bonus. 
Voorafgaand aan de laatste vergadering 

Zondag 9 december kwamen honderd 
nieuwe ROOD-leden bijeen in partijkantoor 
De Moed in Amersfoort. Daar was de Meet 
& Greet met Emile Roemer voor alle nieuwe 
leden. De dag startte met een quiz om 
kennis te maken met de vereniging. Leden 
beantwoordden vragen over acties die 
ROOD gevoerd heeft en uiteraard de vraag 

  > honderd nieuwe leden leren rood kennen 

van de Stadsregioraad met Jaap Modder 
als voorzitter, voerden bovendien vijftig 
SP’ers uit alle afdelingen van de Stadsre-
gio actie. Als afscheidscadeau gaven ze 
hem een exemplaar van ‘Suske en Wiske 
en de Poenschepper’, waar Modder hen 
zeer dankbaar voor was. ‘Ik ben een groot 
fan van Suske en Wiske, maar deze kende 
ik nog niet’. Gekleed in werkkleding 
hadden aanwezige SP’ers een geldzak van 
€2.000 in handen die zij ook aan Modder 
overhandigden. Onder het motto ‘Onze 
poen voor Jaaps pensioen’ (foto) vroegen 
de brandweerman, chirurg, lerares, 
schoonmaker, schoorsteenveger, kunste-
naar, schilder en velen anderen hem de 
bonus te weigeren. Modders reactie op dit 
beroep op zijn sociale verantwoordelijk-
heid als bestuurder: ‘De Nijmeegse 
SP-fractievoorzitter heeft een brief 
ontvangen van de voorzitter van de 
Nijmeegse delegatie in de stadsregioraad 
met daarin een antwoord op alle vragen 
hierover, ook een antwoord op uw vraag.’ 
De Stadsregioraad heeft inmiddels laten 
weten dat het besluit waarmee de vertrek-
bonus toegekend is niet meer terugge-
draaid kan worden. De Nijmeegse  
SP-fractie legt zich hier niet bij neer en 
heeft minister Plasterk van Binnenlandse 
Zaken verzocht tot kroonvernietiging van 
het besluit.

‘wat is ROOD?’, met als antwoord ‘een 
groep jonge SP’ers’.

Lokale actievelingen spraken over het 
lokaal activisme, er werd ‘gespeeddate’ 
met Kamerleden Manja Smits en Renske 
Leijten en Emile Roemer werd het hemd 
van het lijf gevraagd, zoals ‘welke auto rijd 

je?’. Simon uit Zwolle was erg blij met zijn 
antwoord: een Ford Focus.
 
Kon je niet bij de Meet & Greet zijn of ben 
je later lid geworden? Ga dan vooral eens 
langs bij je lokale ROOD-groep of SP-afde-
ling om te ontdekken wat ROOD is en hoe 
je actief kunt zijn.
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Nieuwe ROOD-leden op de foto met Emile Roemer (achter, links van het midden).
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  > floriasco

 In Noord-Limburg is het inmiddels een 
gangbare uitdrukking: Floriasco. Deze 
woordspeling, een variant op de 
Floriade, geeft al aan hoe hoog het de 
bevolking zit. De prestigieuze wereld-
tuinbouwtentoonstelling werd afgelo-
pen jaar gehouden in Venlo en vorige 
maand werd bekend dat het gebeuren 
afgesloten moest worden met een 
miljoenenverlies.

Naar verluidt zo’n negen miljoen euro zou 
de strop bedragen. Als oorzaak werd 
genoemd het feit dat bezoekers minder 
geld dan verwacht hadden besteed op het 
Floriade-terrein. Ook zou de opbrengst uit 
parkeergeld tegengevallen zijn...  
De gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, 
Peel en Maas, Venray en Gennep partici-

peerden in de Floriade en mogen dat 
bedrag nu gezamenlijk gaan ophoesten.

Handvol bestuurders
SP’er Ton Heerschop, raadslid in Venlo, is 
laaiend. ‘De begrotingen van de betref-
fende gemeenten stonden al enorm onder 
druk en daar komt deze strop nu nog eens 
bovenop. Moet je eens kijken wat je voor al 
die miljoenen aan gemeenschapsgeld 
- want dat is het - had kunnen doen, 
bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg, 
de Wmo, onderhoud van wegen en riolen, 
noem maar op. Niet dus. En dat allemaal 
omdat een handvol bestuurders zo nodig 
die Floriade wilden binnenhalen.’  

Floriade-directie ook nog eens een 
bonus
Maar hoezo ‘binnenhalen’ eigenlijk? 
Gennep ligt ruim veertig kilometer van 
Venlo verwijderd en tot verbazing van velen 
stond deze gemeente vooraan om mee te 
mogen doen (lees: mee te mogen betalen) 
aan het evenement. De Gennepse SP’er 
Jan van Gemert is zo mogelijk nog bozer 
dan Heerschop. ‘Waar is de beloofde 
spin-off voor ons bedrijfsleven? Waar zijn 
de beloofde banen? Een schande is het. 
Jarenlang waarschuwden we voor dit 
scenario en voerden we actie, bijna alle 
voorgaande Floriades leverden immers 
verlies op. Maar telkens werden we 
weggezet als pessimisten. En als je dan 
hoort dat de Floriade-directie ook nog 
eens voor een bonus van twee ton in 
aanmerking zou komen, nou, dan krijg het 
helemáál.’

Vlak voor kerst liet de Rabobank weten 
niet langer kredietverstrekker van de 
Floriade te willen zijn, hetgeen het fiasco 
voor de gemeenten nog groter maakt.  De 
SP-afdelingen in Noord-Limburg zijn in 
inmiddels in beraad over een verantwoor-
de afwikkeling van de Floriade-strop.

  > bouwen aan  
strijdbare  
vakbeweging

Lieke Smits, voorzitter van ROOD, jong in 
de SP, meldt zich aan voor een nieuwe 
vakbeweging in een open brief aan de 
voorzitters van FNV Jong en CNV Jong. 
‘Dat jullie jongeren oproepen om te 
bouwen aan een nieuwe bond, vind ik 
goed nieuws,’ maar Smits verbaast zich 
wel over de manier waarop. 
‘Vakbondsbestuurders probeerden de 
bond top-down te leiden en namen 
beslissingen zonder draagvlak, kijk maar 
naar het gedoe rondom het 
pensioenakkoord. Via een coup jongeren 
in het bestuur van de vakbond zetten, 
verandert daar niks aan.’ Smits stelt voor 
macht te organiseren  door mensen te 
organiseren. ‘De samenkomst van 20.000 
studenten op het Malieveld bouwde zoveel 
macht op dat de langstudeerboete nu van 
tafel gaat. Dit grote succes was nooit 
behaald met alleen polderende 
vakbondsbestuurders. Ook de 
schoonmakers wonnen hun strijd voor 
meer respect van de werkgevers door zich 
te organiseren. In plaats van hiervan te 
leren en te werken aan een vakbond die 
van de werknemers is, houden jullie vast 
aan een bestuurdersbond en breken 
daarmee de vakbond verder af.’ Smits stelt 
FNV Jong en CNV Jong daarom voor 
samen te bouwen aan een nieuwe, 
strijdbare vakbeweging: ‘Jongeren zijn 
boos over de hoge jeugdwerkloosheid en 
de afhankelijkheid van tijdelijke contracten 
en willen verandering. Door de kracht van 
onze generatie te bundelen kunnen we 
macht opbouwen en de doorgeslagen 
flexibilisering stoppen. Maar laten we 
jongeren vooral niet aanmoedigen deel uit 
te gaan maken van een vakbondstop 
zonder achterban. Het slechtste wat de 
vakbond nu kan gebruiken zijn nog meer 
baantjesjagers die zonder draagvlak 
ingrijpende beslissingen nemen over onze 
sociale zekerheid.’

  > senaat: weer 0,7 Procent ontwikkelingshulP

Een oproep van Tiny Kox, SP-fractievoor-
zitter in de Eerste Kamer, om de Neder-
landse voortrekkersrol inzake ontwikke-
lingssamenwerking te handhaven, heeft 
succes gehad. Kox: ‘Nederland was 
wereldwijd altijd een van de voortrekkers, 
totdat beide kabinetten van Rutte fors 
bezuinigden op ontwikkelingssamenwer-
king. Ook PvdA-voorman Diederik 
Samson erkent dat Nederland hierdoor 

door zijn fatsoensnormen zakt. De laatste 
bezuiniging van één miljard is dan ook 
onaanvaardbaar en daar moet de senaat 
stelling tegen nemen.’  Alle partijen 
behalve VVD en PVV steunen dit voorstel 
waardoor de regering met alternatieven 
moet komen zodat het weer beleid wordt 
om 0,7 procent van het bruto nationaal 
product aan ontwikkelingssamenwerking 
te besteden.

In 2004 al SP-actie tegen Floriade. 
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‘Medewerkers vragen niet om een hoger 
loon of meer vakantiedagen’, maar 
trekken volgens Ike Teuling (werkzaam bij 
vakbond Abvakabo FNV) aan de bel 
‘omdat ze niet langer kunnen garanderen 
dat de bewoners van Pleyade goede 
zorg krijgen’. De vakbondsstrijd rondom 
Pleyade trekt vooral de aandacht 
doordat de directie van de zorginstelling 
internationale vakbondsrechten schendt. 
Vakbondsmedewerkers en SP-Tweede 
Kamerlid Paul Ulenbelt werden zelfs 
aangehouden toen zij in de instelling 
folders wilden verspreiden (zie Tribune 
december 2012). Maar uiteindelijk is het 
volgens Teuling vooral een strijd voor 
goede zorg. 

Zorgen over welzijn van bewoners
‘Op de internationale website  
labourstart.org hebben al meer dan 
8.000 mensen hun handtekening gezet 
tegen de schending van vakbondsrech-
ten. Het is een van hun best lopende 
acties. Maar de vakbond vraagt vooral 
de steun van de politiek omdat de goede 
zorg voor de bewoners in het geding is. 
Medewerkers kunnen niet nog meer werk 
doen in minder tijd. Ze maken zich 
zorgen over het welzijn van de bewoners 
en lopen over, waardoor er best veel 
ziekteverzuim is. Doordat er veel met 
flexibele krachten gewerkt wordt, staan 
medewerkers bovendien telkens op een 
andere afdeling waardoor de ouderen 
iedere dag te maken hebben met nieuwe 
mensen.’ 

Geld voor 45 extra mensen
Het is volgens Teuling onbegrijpelijk dat 
de directie van Pleyade de vakbond 
actief tegenwerkt en weigert afspraken te 
maken, terwijl het geld er is om de 
werkomstandigheden te verbeteren. ‘De 
instelling staat er financieel goed voor en 
krijgt zelfs ieder jaar 1,7 miljoen euro van 
de regering zodat er meer handen aan 
het bed komen in de ouderenzorg. Van 
dat geld kunnen zo’n 45 extra mensen 
aangenomen worden, maar er zijn pas 
een paar mensen aangenomen. En op 
sommige locaties wordt juist ondanks 
klachten over de werkdruk, gekort op 
personeel.’ De medewerkers van 
Pleyade die zich hebben verenigd in 
Abvakabo FNV blijven daarom, met 
steun van de SP, actievoeren totdat de 
directie van Pleyade toegeeft.

  > vakbondsstrijd voor 
betere zorg Pleyade

Op de SP-website is een speciaal hoekje 
met (politieke) spotprenten. Tot 4 januari 
2013 konden bezoekers van de website 
stemmen om te bepalen wat volgens hen 

  > winnaar beste sPotPrent 2012

de beste van 2012 was. En de winnaar  
is: Trik. 

www.illustrik.nl

  > nertsenfokverbod aangenomen

Vanaf 2024 is het wettelijk verboden om 
nertsen te fokken omwille van hun bont. 
Voormalig SP-Tweede Kamerlid Krista van 
Velzen diende zes jaar geleden samen met 
de PvdA hiertoe een wetsvoorstel in. Van 
Velzen destijds: ‘Er zijn genoeg alternatie-
ven, het jaarlijks doden van vier miljoen 
nertsen ten bate van luxe veroorzaakt 
onnodig dierenleed.’ Om haar pleidooi 
kracht bij te zetten, droeg Van Velzen 
tijdens de troonrede van 2008 een hoed 
gemaakt van bont, aangeleverd door 
mensen die spijt hadden van hun  

aankoop. Doordat de Eerste Kamer 
aandrong op wijzigingen duurde het nog 
tot 18 december 2012 voordat zowel 
Tweede als Eerste Kamer instemden met 
het nertsenfokverbod.  

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven 
(foto, rechts) die het initiatief van Van 
Velzen met succes voortzette: ‘Het houden 
van dieren om hun bont is moreel niet 
acceptabel en past niet meer in deze tijd. 
Er is geen draagvlak meer in de maat-
schappij voor dit vermijdbare dierenleed.’
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Het nieuwe jaar is voor de SP meteen 
goed begonnen met de geboorte van 
twee nieuwe afdelingen, waaronder 
een in de gemeente Noordoostpolder 
(NOP) in Flevoland. De teller staat 
daarmee op 156 afdelingen. In de NOP 
zijn SP’ers al jaren actief, maar sinds 
eind 2010 is er met frisse nieuwe 
energie een ontzettend actieve afde-
ling uit de grond gestampt.

De kersverse SP-afdeling NOP heeft naast 
de verkiezingscampagne, de ene na de 
andere succesvolle lokale actie gevoerd en 
overal geflyerd en aangebeld voor een 
kennismakingsgesprek. Een prestatie van 
formaat, aangezien de NOP qua landop-
pervlakte de grootste gemeente van 
Nederland is. Denise van Sluijs, afdelings-
voorzitter: ‘Een rondje posters plakken is 
hier zo’n honderd kilometer. De politiek 
draait hier bijna alleen maar om de kern 
Emmeloord. Wij hebben daarom heel 
bewust in alle tien dorpen van 5 tot 3800 
inwoners om Emmeloord heen huis-aan-
huis aangebeld. Maandelijks staan we met 
onze kraam op woensdag in een dorp, en 
op zaterdag in Emmeloord om naar de 
mensen te luisteren en met ze in gesprek te 
gaan.’ 

Toch geld voor voedselbank
Doordat de afdeling NOP zo goed op de 
hoogte is van wat er onder de mensen 
leeft, bruist de groep van de actie-ideeën. 
Van Sluijs: ‘Onze leden zijn onze oren en 
handen. Tijdens onze maandelijkse 
kerngroepbijeenkomst vragen we daarom 
altijd wat hun opgevallen is. Zo vertelde 
iemand bijvoorbeeld dat de voedselbank 
niet meer rond kon komen omdat de 
gemeente weigerde een subsidie van 
6.000 euro te geven. De volgende dag 
stond een bezoek van raadsleden aan de 

voedselbank gepland, dus zijn wij meteen 
flyers en actiebordjes gaan maken. Met 
een flinke delegatie SP’ers in rode jassen 
uit NOP en uit moederafdeling Dronten 
zaten we tijdens de gemeenteraadsverga-
dering op de publieke tribune. Toen de 
gemeente vervolgens 250.000 uitgaf aan 
het zeventigjarig jubileum van de polder, 
dachten wij ho eens, er is geen 6.000 euro 
voor de voedselbank, maar wel een kwart 
miljoen voor een feest waar niet eens 
iedereen heen kan. We hebben daarom 
meteen een parodie op het logo en het 
motto van het feest gemaakt en samen 
met een link naar onze website kleine 
visitekaartjes uitgedeeld. Grote flyers 
worden toch weggegooid door feestgan-
gers. Een goede keuze, want onze website 
werd druk bezocht, het krantenbericht over 
het feest stond in het teken van onze 
kritiek, en de voedselbank heeft de 
subsidie gekregen.’ 

Nog niet de raad in
Veel op straat staan werpt zijn vruchten af 
want de afdeling NOP groeit als kool. Eind 
2010 had de afdeling nog 65 leden. Dat zijn 

er inmiddels al 88, waarvan maar liefst 25 
leden actief meehelpen in de afdeling. Al 
die leden voeren niet alleen snelle acties, 
maar bouwen ook de afdeling steeds 
verder uit. Van Sluijs: ‘We nemen daar de 
tijd voor die nodig is, en doen daarom 
volgend jaar nog niet mee aan de gemeen-
teraadsverkiezingen. We beginnen dit jaar 
met de ideologische 'Heel de mens'- scho-
ling en schrijven op basis daarvan wel 
alvast een lokaal programma. Voor de 
inwoners van de NOP is het wel jammer, 
want die kunnen al zo lang niet op de SP 
stemmen. Maar als je een goed verhaal 
hebt waarom je niet meedoet, zullen ze dat 
wel begrijpen. We hebben gewoon meer 
mensen en scholing nodig, want het ziet er 
naar uit dat we bij de verkiezingen zo twee 
of drie zetels kunnen halen. Dan trekt het 
gemeentehuis actieve SP’ers weg uit de 
afdeling, terwijl dat juist de basis van ons 
succes is. We gaan ons verhaal daarom 
actief overbrengen aan de inwoners en 
hard op zoek naar die extra mensen. Onze 
slogan wordt: De SP doet nu niet mee, 
maar als je ons in 2018 wil zien, doe dan 
mee.’

  > sP noordoostPolder: 'de leden zijn onze oren en handen’

  >  20.000 keer strijdbaar 2013

Kerstkaart_landelijk_2012.indd   1 13-12-12   16:30

Alle leden hebben afgelopen maand een strijdbare nieuwjaars-
groet van de SP in de brievenbus ontvangen. Meer dan tien 
SP-afdelingen, waaronder Gorinchem en Geldrop-Mierlo, 
gingen bovendien de straat op om samen nog eens 20.000 
nieuwjaarswensen uit te delen. Lies van Aelst van SP Gorin-
chem: ‘Onze afdeling doet dit al jaren. Even een leuke, ludieke 
actie rondom de feestdagen. De politiek ligt meestal stil in 
december terwijl we toch graag in contact blijven met de 
mensen. We gaan ook bewust langs bij bejaardenhuizen en 
aanleunwoningen. Ouderen voelen zich steeds vaker eenzaam, 
dus vinden we het belangrijk dat zij ook een kaartje op de 
deurmat vinden.’

'Een rondje posters plakken is hier honderd kilometer' 
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  > voorsPellingen

  > ‘stuur falende fyra terug’

SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir heeft 
er weinig vertrouwen in dat de enorme 
vertragingen met de nieuwe hogesnel-
heidstrein Fyra tussen Amsterdam en 
Brussel snel opgelost zullen worden. 
‘Meteen bij de start begin december waren 
er meer Fyra-passagiers met forse 

vertraging dan zonder doordat de Fyra’s 
niet verder konden rijden. Treinen die na 7 
jaar testen nog steeds niet rijden, moeten 
terug naar de fabriek.’ De minister moet 
volgens Bashir ingrijpen en passagiers een 
goed en betaalbaar alternatief bieden. ‘De 
betaalbare en geliefde Beneluxtrein moet 
zo lang weer gaan rijden tussen Amster-
dam en Brussel. En ik wil van de minister 
de garantie dat er geen treinen zijn 
geschrapt of uitgekleed om op die manier 
de reiziger de duurdere Fyra in te pesten. 
Wij krijgen namelijk veel klachten van 
reizigers bij wie de dienstregeling is 
uitgekleed of die extra moeten overstap-
pen sinds de nieuwe dienstregeling van 
kracht is.’

Rondom de jaarwisseling regent het 
lijstjes. Sportmomenten, blunders, 
foto's, beroemdheden: allemaal worden 
ze gemeten en op volgorde gelegd. 
Toch gaan de meeste lijstjes over het 
voorgaande jaar. En hoe leuk het ook is 
om voorspellingen over komend jaar te 
doen, niemand weet echt wat 2013 ons 
zal brengen. We zetten daarom op een 
rijtje een selectie van wat we wél (bijna 
zeker) weten over het komende jaar:

Januari
•	Obama	begint	aan	zijn	tweede	termijn	

als President van de Verenigde Staten.
•	 Israël	houdt	parlementsverkiezingen.

Februari
•	 Presidentsverkiezingen	in	Cyprus.	De	

huidige socialistische president Deme-
tris Christofias stopt ermee.

•	 Presidentsverkiezingen	in	Tsjechië.
•	 Italiaanse	parlementsverkiezingen.	Komt	

Berlusconi terug?
•	 Parlementsverkiezingen	in	Egypte.
•	 Nieuwe	leden	van	de	SP	bezoeken	de	

SP-fractie in het Tweede Kamergebouw 
(9 februari).

April
•	 Verkiezingen	in	IJsland,	waar	de	

socialisten nu samen met de sociaalde-
mocraten regeren. Minister van Finan-
ciën en partijleider van de socialisten is 
Steingrímur Sigfússon (zie interview in 
de Tribune van oktober 2011,  
sp.nl/9zw7s).

•	Heropening	van	het	Rijksmuseum	in	
Amsterdam.

Juni
•	G8-top	in	Sunderland,	Verenigd	Konink-

rijk. De G8 is een forum voor de grootste 
8 economieën ter wereld, China en 
Brazilië niet meegerekend.

Juli
•	 Kroatië	wordt	lid	van	de	Europese	Unie
•	 250	jaar	geleden	ontstond	de	eerste	

internationale bankencrisis nadat de 
Amsterdamse bankier De Neufville een 
onbetrouwbaar financieel product 
bedacht.

Augustus
•	Het	is	25	jaar	geleden	dat	Martin	Luther	

King zijn toespraak 'I have a dream' in 
Washington hield.

september
•	 Landelijke	parlementsverkiezingen	in	

Duitsland – mogelijk in oktober.
•	 Parlementsverkiezingen	in	Noorwegen,	

waar de rood-groene coalitie (met 
sociaal-democraten, socialisten en 
groenen) tegen een flinke achterstand in 
de peilingen aankijkt.

•	 Sint-Petersburg	in	Rusland	is	gastheer	
van de G20, een bijeenkomst van 
Ministers Financiën en directeuren van 
centrale banken van de 19 grote 
economieën en de Europese Unie.

November
•	Nederland	is	200	jaar	onafhankelijk	(in	

1813 werd Napoleon verslagen en werd 
Prins Willem Frederik omgedoopt tot 
Willem I, souverein vorst van de Verenig-
de Nederlanden).
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  > zat van zadkine

Les krijgen in de gang vanwege ruimtete-
kort en halverwege een toets van lokaal 
moeten wisselen. De 18.000 studenten van 
het ROC Zadkine in Rotterdam zijn dit 
soort misstanden zat, blijkt uit een sfeer-
rapport van ROOD, jong in de SP. Tom 
Weerdmeester van ROOD-Rotterdam: ‘We 
hebben voor het sfeerrapport met 140 
leerlingen op vier van de zes locaties van 
het Zadkine gesproken en kregen tal van 
dit soort verhalen te horen. Studenten 
moeten bijvoorbeeld plotseling 60 euro 
betalen voor een verplichte taal- en 
rekentoets. En een derdejaarsstudent 
International Business heeft door het 
lerarentekort nog altijd geen Engels gehad. 
Dit kan zo niet doorgaan.’ De reactie van 
woordvoerder Robbert Poort van het ROC 
Zadkine op het sfeerrapport is tekenend. 
‘Uit ons eigen jaarlijkse tevredenheidson-
derzoek blijkt niet dat leerlingen overmatig 
ontevreden zijn. Ik herken het beeld dat 
ROOD schetst dan ook niet en heb twijfels 
bij de representativiteit en de kwaliteit van 
het onderzoek. Op basis van enkele 
incidenten wordt onterecht een algemene 
conclusie getrokken. Het klopt overigens 
dat er 60 euro betaald moet worden voor 
een toets, maar dat is ook bij andere 
MBO-scholen in het land gebruikelijk.’ De 
problemen worden veroorzaakt doordat de 
MBO-school miljoenen euro’s verlies 
draait. Weerdmeester: ‘Er is eerder veel 
geld gestoken in nieuwe gebouwen, 
waardoor nu bezuinigd moet worden. Er 
zijn dit jaar al 275 banen geschrapt, en 
daar zullen nog 150 ontslagen bijkomen. 
Ook wordt honderdduizend vierkante 
meter aan gebouwen verkocht. Docenten 
en leerlingen van het Zadkine dreigen 
opnieuw de dupe te worden van misma-
nagement. Het rapport is pas de eerste 
stap. ROOD zal doorgaan met strijden voor 
oplossingen bij het ROC Zadkine!’

Het sfeerrapport ‘Zat van Zadkine’:  
sp.nl/9zbth
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 Het Drielandenpunt in Vaals ligt eigenlijk 
op slechts een steenworp afstand van Aken. 
Maar Duitsland's meest westelijke grote 
stad fungeert vandaag als Vierlandenpunt. 
Linkse vertegenwoordigers uit België, Frank-
rijk, Nederland en Duitsland zijn te gast bij 
de werkgroep Vrede en Internationale Poli-
tiek, onderdeel van de socialistische partij 
Die Linke.

crisis geen schuldencrisis
Het lijkt zo logisch: Europese landen hebben 
jarenlang op te grote voet geleefd en moeten 
nu drastisch in hun uitgaven snijden. Dan 
kun je discussiëren over waar je in moet snij-
den. Maar Bondsdaglid Andrej Hunko van 
Die Linke, de eerste spreker van de avond, 
zinspeelt met zijn speech op een heel andere 
vraag: wat is er in werkelijkheid gaande in 
Europa? Is er eigenlijk wel sprake van een 
staatsschuldencrisis, zoals velen roepen? 
Volgens Hunko begon in veel landen de 
staatsschuld pas medio 2008 te stijgen, nog 
geen jaar nadat de financiële crisis begon-

nen was. ‘In Duitsland werd sindsdien 300 
miljard euro voor de redding van de banken 
uitgegeven,’ aldus Hunko. Hij spreekt van 
een ‘herbenoeming’ van een bankencrisis 
in een staatsschuldencrisis, die een ‘ver-
bouwing van de toch al neo-liberale EU’ tot 
een extreem autoritaire en bezuinigings-
gerichte institutie tot gevolg heeft. En die 
institutie predikt privatisering, loondaling 
en sociale afbraak, zo luidt Hunko’s analyse. 
De Belgische vakbondssecretaris Renaud 
Rahier haakt aan: ‘Onze regering pompte 
miljarden in Dexia (de bank die onder meer 
door leningen aan Griekenland middels 
staatssteun overeind gehouden moest wor-
den - red.) omdat anders Europa anders in 
gevaar zou komen, zei men. Daarvóór waren 
de Belgische staatsuitgaven twintig jaar lang 
constant. Aan de orde is dus de legitimiteit 
van de schulden.’ 

Keiharde werkloosheidswet
Hadrien Clouet van de linkse Franse partij 
Parti de Gauche stelt dat president Hollande 

‘tegenwoordig Duits spreekt’. Volgens Clouet 
is het bezuinigingspakket dat in zijn land 
momenteel op tafel wordt gelegd vrijwel 
identiek aan Hartz 4, de zwaar omstreden 
en keiharde werkloosheidswet die jaren 
geleden in Duitsland van kracht werd. ‘Jullie 
ervaring is dus gewenst’, appelleert Clouet 
aan de toehoorders in de zaal. 
SP-secretaris Hans van Heijningen legt uit 
dat de ook Nederlandse regering zogenaamd 
van iedereen een bijdrage vraagt om uit de 
crisis te komen, maar dat in de praktijk de 
rekening wordt gelegd bij de middeninko-
mens en de armen.

‘Met stakingen alleen komen we er niet’
‘Tot nu toe was het verzet vooral natio-
naal’, constateert Hunko, die dan ook sterk 
aandringt op internationaal opereren. ‘Met 
stakingen alleen komen we er niet’, meent 
Renaud Rahier, refererend aan de grote 
staking van 14 november in Portugal, Spanje 
en Griekenland. ‘Het is inderdaad niet 
eenvoudig’, reageert Van Heijningen. ‘Voor 
veel mensen is Brussel onbekend en ver-
van-mijn-bed. Het komt erop aan om met 
die mensen in gesprek te gaan en te laten 
zien hoe de koers van Europa direct ingrijpt 
in hun dagelijks leven en hun belangen 
ondermijnt. Er ligt voor ons allen een taak 
om niet alleen aan de mensen uit te leggen 
dat Europa de verkeerde keuzes maakt, maar 
ook hoe het systeem functioneert en hoe 
zij daar de dupe van worden. Maar met het 
uitleggen hoe het allemaal zit komen we 
er niet. We moeten mensen overtuigen dat 
het anders kan en hun vertrouwen winnen. 
Alleen op die manier kunnen we woorden 
omzetten in daden.’

Thema’s als de verontrustende berichten 
over privatisering van Europese drinkwa-
tervoorzieningen en de hier en daar geuite 
wens tot Europese politieke partijen wakke-
ren de actiebereidheid onder de toehoorders 
in de zaal verder aan. Met een hartelijk ‘Wir 
sehen uns’, nemen sommigen na afloop af-
scheid van de sprekers. We zien elkaar nog. 
Díé basis is in ieder geval al gelegd.  • 

tekst Rob Janssen
foto Darius Dunker / Die Linke

EuropEEs liNKs ovEr vErZET TEGEN bEZuiNiGiNGEN

‘wir sehen uns’

Op 6 december vond in het Duitse Aken een discussie-avond 
plaats onder het motto ‘Europa Anders’. Centraal stond de 
huidige bezuinigingsdrift van EU-lidstaten en het verzet daar-
tegen. Sprekers uit vier landen gaven acte de présence, SP’er 
Hans van Heijningen nam de Nederlandse honneurs waar.

Vlnr: Hadrien Clouet, Renaud Rahier, discussieleidster Silvia Gabelmann, Hans van  
Heijningen en Andrej Hunko.
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uiTGEprocEDEErDEN EvEN vAN DE sTrAAT 

De tentenkampen in onder andere Den Haag en Amsterdam maken eind november een 
probleem zichtbaar. Vreemdelingen die naar hun land moeten terugkeren, krijgen geen 
opvang. Dus ook niet uitgeprocedeerden die naar een land terugmoeten dat niet meewerkt 
aan die terugkeer, of mensen die te ziek zijn om de reis te maken. In Amsterdam wordt 
het tentenkamp eind november ontruimd. Gelukkig vinden de bewoners onderdak in de 
‘Vluchtkerk’, waar zij de feestdagen doorbrengen.

feestdagen in tochtige betonkolos
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‘Onder de 
indruk van de 
solidariteit’

feestdagen in tochtige betonkolos
 › Wie de uitgeprocedeerde asielzoekers in 

de Amsterdamse Vluchtkerk opzoekt, gaat 
bij hen op bezoek. Zo voelen ze dat, de rond 
de honderd bewoners van de gekraakte 
Sint Josephkerk in het Amsterdamse Bos en 
Lommer. Zij beschouwen het voormalige 
godshuis als hun tijdelijke thuisbasis. Hun 
gastvrijheid is aandoenlijk, ze delen hun eten 

De Vluchtkerk staat loodrecht tegenover de 
Voedselbank. Voor de ingang zijn een paar 
mobiele toiletten geplaatst, binnen bevin-
den zich ook sanitaire voorzieningen, maar 
de mannen van de Vluchtkerkgroep – zij 
vormen veruit de meerderheid – maken ook 
gebruik van de moskee in de buurt en de 
vrouwen mogen douchen bij de buren. De be-
trokkenheid van de buurtbewoners is rond-
uit hartverwarmend. Zij werken nauw samen 
met het inmiddels strak georganiseerde 
collectief van hulpverleners en vrijwilligers.

‘respect man, respect’
Eelke, student medicijnen in Utrecht, komt 
één dag in de week om te helpen. Hij was 
zelf een halfjaar dakloos en sliep meestal 
in het tentje dat hij altijd in zijn rugzak bij 
zich droeg. ‘Ik ben onder de indruk van 
de solidariteit onder de mensen. Geloof, 
culturele achtergrond, levensovertuiging, 
het doet er allemaal niet toe, de hulp komt 
uit alle hoeken. Eigenlijk zou de overheid dit 
soort initiatieven moeten steunen, want daar 
wordt onze samenleving sterker van. Laatst 
kwamen er een paar jongens met een Marok-
kaanse achtergrond langs, ja, die zogenaam-
de k-Marokkaantjes. Nou, ze keken vol verba-
zing rond en riepen ‘respect, man, respect’. 
Daar krijg ik nou een goed gevoel van.’

Het is er elke dag een komen en gaan van 
buurtgenoten en andere belangstellenden. 
Nu eens brengt een vader met zijn zoontje 
een rol nieuwe vloerbedekking, dan weer 
tillen twee vrouwen een pan soep naar bin-
nen. Of twee leerlingen van een gymnasium 
maken als opdracht voor school een filmpje 
over de Vluchtkerk. ‘Deze mensen moeten en 
willen in de meeste gevallen terug naar hun 
vaderland, maar dat kan niet omdat het er 
veel te gevaarlijk is. Ze kunnen geen kant op, 
staan met de rug tegen de muur. Je kunt hen 
niet aan hun lot overlaten, hoe ingewikkeld 
de problematiek rond uitzettingen ook is.’

en drinken met gasten en geven graag een 
rondleiding langs de provisorisch ingerichte 
slaapplekken in de zijbeuken van het immen-
se betonnen gebouw, een in 1953 gebouwd 
rijksmonument dat van eigenaar Fahrenheit 
Monumenten BV tot en met maart schuilplek 
mag blijven.
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Koken op het altaar
Ze mogen dan blij zijn met het dak boven 
hun hoofd, een verademing vergeleken bij 
het tentenkamp in Osdorp dat zij op last van 
burgemeester Van der Laan moesten opbre-
ken, comfort is ver te zoeken in de vochtige 
en tochtige betonkolos. Slapen doen ze 
met vijf, zes, zeven man in een ruimte van 
een paar vierkante meter, op door de buurt 
geschonken matrassen. En gekookt wordt, 
hoe symbolisch, op het altaar. De atmosfeer 
is bedompt, aan de sfeer mankeert niks. En 
met kruidnagels en wierook verdrijf je al te 
onaangename luchtjes een beetje.
De asielzoekers zijn per taal verdeeld en 
elke groep heeft een eigen woordvoerder, 
zoals Mohammed Mamadou uit Guinee 
dat is voor de Franstaligen. Hij was er in 
het tentenkamp ook bij en benadrukt hoe 
belangrijk het is dat de Vluchtkerkgangers 

bij elkaar blijven. ‘Als groep ben je veel beter 
zichtbaar dan als individu.’ Mamadou heeft 
diep respect voor de vrijwilligers en hun niet 
te stuiten steun aan hem en zijn lotgenoten. 
‘Nederlanders zijn goed.’

Iedere asielzoeker brengt zijn eigen, moeilijk 
te verifiëren verhaal mee. Valse hoop putten 
ze niet uit de opvang. ‘Maar,’ zegt de  
24-jarige Amed uit Somalië, ‘we hoeven 
gelukkig de winter niet buiten door te bren-
gen.’ Amed verblijft al vier en een halfjaar in 
ons land. Voordat hij vluchtte, werkte Amed 
in het eethuis van zijn vader. Zijn paspoort is 
verlopen, hij heeft zijn tanden stukgebeten 
op de ingewikkelde, zo niet ondoorgron-
delijke regelgeving. ‘Somalië ligt op twaalf 
uur vliegen, je bent er zo, maar ik durf niet.’
Amed moet naar de GGD. Hij heeft last 
van zijn longen. Iemand legt hem de weg 

‘Nederlanders zijn goed’

uit. Uit voorzorg krijgen asielzoekers die 
een afspraak buiten de Vluchtkerk hebben 
een soort pasje mee met daarop hun 
persoonlijke gegevens. ‘Zo,’ legt vrijwilliger 
Anne uit, ‘voorkom je dat anderen proberen 
hier een slaapplaatsje te veroveren en zo 
kunnen ze aan de politie laten zien dat ze 
bij de Vluchtkerk horen. Ze worden dan 
niet opgepakt.’ Met ‘anderen’ doelt Anne 
op zwervers en daklozen in Amsterdam. 
Het is al eens gebeurd dat een ‘vreemdeling’ 
iemands matras inpikte. Het bleek om een 
zwangere Duitse zwerfster te gaan.

Anouk op kerstavond
Nadat de asielzoekers begin december 
hun toevlucht hadden gezocht in de 
St. Josephkerk kwam de hulpverlening 
razendsnel op gang. Er moest veel worden 
geïmproviseerd. Meubels, matrassen en 
dekbedden, potten en pannen, kleding, 
gasbranders, alle benodigde spullen 
werden vanuit de buurt naar de Vluchtkerk 
gebracht. Er werd stevig geklust, getimmerd 
en gezaagd. Nu is de organisatie meer 
gestructureerd en staat de Vluchtkerk 
pontificaal op de kaart, zeker na het 
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dam nadat hij het een en ander op Facebook 
had gelezen. ‘Ik ben helemaal geen actie-
voerder en ik weet niet veel van de proble-
matiek, maar je kunt deze mensen niet in de 
steek laten, wij moeten de verantwoorde-
lijkheid voor onze medemensen nemen en 
ik moet zeggen dat het enthousiasme van 
al die vrijwilligers heel aanstekelijk werkt, 

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen had 
het voor elkaar: ze kreeg een Kamer-
meerderheid achter haar motie voor een 
menswaardige opvang van uitgeproce-
deerde asielzoekers. Gesthuizen: ‘Er 
zijn nu eenmaal vreemdelingen die 
problemen ondervinden bij terugkeer en 
op straat belanden.’ Maar VVD-staats-
secretaris Teeven lapte het voorstel aan 
zijn laars en zei hem niet uit te gaan 
voeren. Gesthuizen is teleurgesteld: 

‘Zelfs noodopvang via de gemeentes 
wordt niet geregeld. Ik vind het onbe-
grijpelijk dat een motie die zelfs door 
regeringspartij PvdA is gesteund nu niet 
wordt uitgevoerd.’ En dus zal er niets 
veranderen ten opzichte van het beleid 
van de vorige regering. Gesthuizen: ‘Ik 
voel mij beetgenomen door de PvdA, 
waarmee we eerder altijd optrokken als 
het ging om vluchtelingen die geen kant 
op konden.’

Pvda stemt voor voorstel menswaardige oPvang, 
maar tegen het ook echt uitvoeren ervan

verrassingsoptreden van rockzangeres 
Anouk op kerstavond. De sociale media 
spelen een rol in de uitwisseling van 
informatie en het onderhouden van 
contacten, er worden weblogs bijgehouden 
en de actuele stand van zaken wordt gevolgd 
op de eigen website van de Vluchtkerk.
Eindhovenaar Jan-Pieter toog naar Amster-

daar ga je gewoon in mee.’ Jan-Pieter geeft 
een jonge vent met een vriendelijk gezicht 
een plukje shag en een paar vloeitjes. Zelfs 
zo’n bescheiden gebaar wordt met een brede 
glimlach beloond.
Elektromonteur Johannes is er heel vaak te 
vinden. Er zit altijd wel ergens een draadje 
los. Zijn motivatie: ‘Waar de hulp vandaan 
komt, maakt mij niets uit. Kerk of moskee, 
geloven doe je met je handen, ook als je 
niet gelovig bent. Inderdaad ja, ik geloof in 
mensen.’

Hup, de deur gaat voor de zoveelste keer 
open. Een man van middelbare leeftijd heeft 
een zak met kinderkleding bij zich. Nee, dat 
kunnen ze niet gebruiken, in de Vluchtkerk 
wonen geen kinderen. ‘Breng maar naar de 
overkant, naar de Voedselbank, dan komt 
het ook goed terecht.’  •
tekst Robin Bruinsma
foto’s Ingrid de Groot

 www.devluchtkerk.nl
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DuurZAAMHEiD

‘het gaat allemaal niet 
snel genoeg’ 
Marjan Minnesma is directeur van de stichting Urgenda, 
een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie. 
Afgelopen najaar werd ze voor de tweede keer uitgeroepen 
tot de meest invloedrijke duurzame Nederlander. En nu 
sleept ze de Staat voor de rechter. 

 › In de Duurzame 100 van dagblad Trouw 
staat u wederom bovenaan. Waar heeft u 
dat aan te danken?
‘Ik weet dat de afgelopen jaren daadkracht 
hoog werd gewogen in de Trouw-commis-
sie. In Nederland zijn er ontzettend veel 
mensen die mooie verhalen houden en er 
heel goed over kunnen praten. Maar er zijn 
er maar weinig die ook iets doen. Urgenda 
heeft natuurlijk veel aandacht gekregen 

met de actie ‘Wij willen zon’, in het kader 
waarvan we op eigen risico en rekening 
50.000 zonnepanelen vanuit China naar 
Nederland hebben gehaald en daarmee 
duizenden mensen aan de zonnepanelen  
hebben gekregen – zonder subsidie. Het 
grote verschil met andere inkoopacties is 
dat wij het ook echt voor eigen rekening en 
risico deden. Dus als die boot met zonnepa-
nelen bij wijze van spreken op een ijsberg 

was gevaren, dan had ik mijn huis uit 
gemoeten. Maar wij wilden zoveel mogelijk 
de prijs omlaag krijgen om mensen te kun-
nen helpen aan zonnepanelen.’ 

 › En zo word je de meest invloedrijke duur-
zame Nederlander?
‘Mensen die ons beter kennen weten dat 
wij ook de eerste elektrische auto’s die 
in serie werden gemaakt naar Nederland 
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hebben gehaald en daarmee Amsterdam 
en Zaanstad hebben geïnspireerd om 
laadpunten te gaan maken. Ook helpen we 
lokale en regionale energiecoöperaties een 
handje, denken we samen na over de vraag 
wat er nodig is om de volgende stappen te 
zetten en zijn we samen met TexelEner-
gie en WindUnie voor zulke coöperaties 
faciliterend bezig door de oprichting van de 
Duurzame Energie Unie. Daarnaast doe ik 
zo’n 200 toespraken per jaar.’

 › En nu stapt Urgenda ook naar de rechter. 
Men moet dus gaan uitkijken met u...
‘Nee. Ik wil heel erg benadrukken dat dit 
geen ‘vecht-rechtszaak’ is. Het gaat ook niet 
om schadevergoeding of zo. Als je ziet hoe 
snel het gaat met klimaatverandering, dan 
is dat alarmerend. Kijk alleen eens naar de 
rapporten van de afgelopen maanden. Die 
zijn niet bepaald afkomstig van de usual 
suspects – maar wel van de Wereldbank, de 
accountants van PWC en het Internationale 
Energieagentschap; partijen waarvan je 
normaal niet verwacht dat ze de noodklok 
luiden. Die zeggen nu: we gaan bij ongewij-
zigd beleid naar een gemiddelde tempera-
tuur die vier graden hoger is (dan aan het 
begin van de industriële revolutie –red.). 
Terwijl we afgesproken hadden dat we 
de stijging onder de twee graden zouden 
houden. Kijk, ik denk dat we goed bezig zijn 
met z’n allen, ik zie dat we wel langzaam 
duurzamer worden. Maar het gaat niet snel 
genoeg. En het helpt wel als de overheid 
meekoppelt, de koplopers tot norm maakt 
en steviger zou optreden. Dan zou je heel 
wat meer versnelling krijgen. Nederland 
bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om 
duurzame energie en scoort vergeleken bij 
andere landen bijzonder slecht als het gaat 
om bijvoorbeeld CO2-uitstoot.’

 › Maar wat vraagt u de rechter dan precies?
‘Wij vragen de rechter om de feiten op een 
rij te zetten en te onderkennen dat er meer 
actie nodig is van de overheid. Wij zeggen 
dat datgene wat het overheidsbeleid uitein-
delijk oplevert een onrechtmatige daad is. 
Dat het gevaarzetting jegens de bevolking 
is. En het is nu zo ernstig dat wij denken: 
dit heeft zowel voor onszelf als voor de 
volgende generatie desastreuze gevolgen. Je 

hebt als overheid de plicht – zie de Grond-
wet – om goed te zorgen voor je burgers. 
Dat gebeurt nu niet. Zodra de dagvaarding 
klaar is komt ’ie op de website te staan.’ 

 › Onrechtmatige daad, gevaarzetting, de 
Grondwet... en toch geen ‘vecht-rechts-
zaak’?
‘Wij doen dit uit liefde om de staatssecre-
taris en de rest van het kabinet te helpen. 
Bij de meeste mensen is het idee niet diep 
genoeg geworteld dat klimaat en grondstof-
fen de basis zijn voor je economie. En als je 
dat niet goed gaat regelen, betekent dat dat 
wij zelf en de toekomstige generaties heel 
veel geld meer gaan uitgeven. Wij geven 
een rekening door aan onze kinderen en 
dat vind ik onrechtvaardig, om niet te zeg-
gen immoreel. En daarom proberen wij om 
nu die versnelling aan te brengen. Zie het 
als een soort noodgreep om de overheid 
ook aan boord te krijgen. Want het is én 
de burger, én de bedrijven, én de overheid. 
We willen het helemaal niet bij de overheid 
alleen neerleggen. Wij moeten als burgers 
ook dingen doen, bedrijven zijn deels al 
goed bezig, maar allemaal hebben we ook 
die overheid nodig.’  

 › Maar is het niet zo dat de wetenschap 
over zaken als klimaatverandering nog 
steeds sterk verdeeld is? 
‘Dat is pertinent onwaar! Het volgende is 
aan de hand. Een handvol sceptici en critici 
is er heel goed in geslaagd om de índruk te 
wekken dat de wetenschap het niet eens 
is. Er zijn zo’n vijftien foute mannen in Ne-
derland die enorm veel zand in de raderen 
strooien. Maar aan de andere kant staan 
duizenden échte experts. Wij hebben laatst 
top-klimaatwetenschapper James Hansen 
van de NASA naar Nederland gehaald. Die 
zei: de wetenschap is crystal clear, onder 
de echte klimaatwetenschappers ís er 
helemaal geen discussie. Hansen zegt dat 
klimaatverandering gaande is en wordt ver-
oorzaakt door de mens en we gaan richting 
die vier graden als we nu niets doen. Met 
name in de Verenigde Staten zijn er geor-
ganiseerde groepen mensen die worden 
betaald door de industrie en die continu 
proberen zand in de raderen te strooien. Ze 
richten complete instituten op met het doel 

om te doen alsof er serieuze wetenschap-
pers zijn die klimaatverandering betwij-
felen. Het is daar zelfs zo erg dat goeie 
wetenschappers een rechtszaak aan hun 
broek krijgen, zo van: Je schrijft dit en dat... 
bewijs dat maar eens. En je weet hoeveel 
het kost als je in Amerika een rechtszaak 
aan je broek krijgt. Er zijn wetenschappers 
die ermee stoppen omdat ze het gewoon 
niet meer op kunnen brengen. Ik vind dat 
superkwalijk.’

 › En in Nederland?
‘Gelukkig is het bij ons niet zo ver, maar 
ook in Nederland hebben we een groep 
mensen die stelselmatig in elke krant het 
bericht brengt in de trant van: Och, het is 
allemaal niet zo erg, het heeft ook te maken 
met zonnevlekken, dat soort dingen. En 
hoewel het in de wetenschap honderd keer 
is bewezen dat dat onzin is, blijven ze het 
gewoon herhalen. De media willen natuur-
lijk hoor en wederhoor toepassen en wegen 
die duizenden echte experts enerzijds en 
die vijftien slechte mannen anderzijds 
als even zwaar. Ik vind dat de media de 
verantwoordelijkheid moeten nemen om 
zelf na te denken. Met andere woorden: 
gewoon goede mensen in dienst hebben die 
het kunnen beoordelen. Maar de kranten 
gooien er steeds meer mensen uit, som-
mige bladen gaan er zelfs prat op dat ze 
geen wetenschapsredactie meer hebben. 
Want dat kunnen slimme gewone journa-
listen ook wel, zeggen ze dan. Kortom: over 
het basisgegeven dat klimaatverandering 
gevaarlijk is, steeds sneller gaat en door de 
mens veroorzaakt wordt, daar is de weten-
schap het over eens. Daar is helemaal geen 
twijfel over mogelijk.’  •
tekst Rob Janssen en Bernard Gerard
foto Ingrid de Groot

  
In de Spanning verschijnt binnenkort een uitgebrei-
de versie van dit gesprek. Spanning is het blad van 
het wetenschappelijk bureau van de SP.

 www.sp.nl/nieuws/spanning/

‘Een handvol sceptici wekt heel  
goed de índruk dat de wetenschap 
het niet eens is’
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Zorg
› Onderzoek of er voor bewoners van zorg
instellingen nog wel reële bedragen worden 
gehanteerd voor zak en kleedgeld.
Het voornemen om 1,3 miljard te besparen 
op mensen met ‘lage ziektelast’ mag niet tot 
schadelijke effecten of gezondheidsschade 
leiden.
› Doe er alles aan om de 188.000 euro die 
VUmc aan producent Eyeworks moet 
betalen (vanwege het niet doorgaan van de 
televisieserie over de spoedeisende hulp), 
wordt teruggevorderd en aan de zorg ten 
goede komt.
› Geef belanghebbenden volledige inspraak 
in het op te stellen bestek bij de aanbeste
ding van het bovenregionaal doelgroepen
vervoer. En leg het conceptbestek voor aan 
de Tweede Kamer.

Verkeer
› Besteed meer aandacht aan aanpak  
illegale straattaxi’s.
› Stop met medische keuringen van mensen 
met ADHD in verband met het rijbewijs, 
omdat deze mensen niet slechter rijden dan 
anderen.
› Onderhandel opnieuw met België over 
samenwerking en een eerlijke taakverdeling 
tussen de havens van Rotterdam, Zeebrugge 
en Antwerpen, zodat geen verdergaande 
verdieping van de Westerschelde nood
zakelijk is.

Justitie
› Bied onuitzetbaren menselijke opvang  
(zie ook pagina 19 van deze Tribune).
› Voer geen terugkeergesprekken met 
vreemdelingen als een medisch deskundige 
vaststelt dat hun psychische ziekte  
dat belemmert.

SP-VoorStellen in 2012

In een jaar waarin de verkiezingscampagne zo een grote rol 
heeft, valt het ‘gewone’ politieke handwerk veel minder op.  
De 15 SPTweede Kamerleden hebben het hele jaar laten zien 
dat er goede alternatieven zijn voor het ijskoude kabinets
beleid; zowel dat van Rutte I als dat van Rutte II. En dat er voor 
die alternatieven regelmatig ook een Kamermeerderheid te 
vinden is. Op deze twee pagina’s een greep uit de SP 
voorstellen die het haalden.

› Onderzoek hoe griffierechten uniform  
geïnd kunnen worden; de verwarring hier
over heeft soms vergaande consequenties.
› Zorg dat betrokkenen beter geïnformeerd 
zijn over de regeling voor medische  
behandeling van illegalen en onverzeker
bare vreemdelingen.
› Informeer de Kamer over het onderzoek 
naar de zelfmoord van een Burundese 
vluchteling in een ggzinstelling.
› Zorg ervoor dat bij ieder verhoor van een 
persoon die verstandelijk beperkt is, een 
deskundige aanwezig is.

onderwijs
› Neem de regie in de kwestieAmarantis en 
informeer de Kamer zo mogelijk hierover.
› Maak het mogelijk voor individuele 
scholen om uit hun bestuur te stappen, om 
de doorgeschoten schaalvergroting tegen 
te gaan.
› Doe onderzoek naar alternatieve bestuurs
modellen in het onderwijs om situaties als 
bij Amarantis te voorkomen.
› Stel alles in het werk om het onderwijs 
voor de leerlingen van de Amarantisscholen 
te garanderen.

Beloning
› Regel via de aandeelhoudersvergadering 
van Trans Link Systems (de beheerder van 
de ovchipkaarten) dat de salarissen van 
bestuurders van het bedrijf on de balken
endenorm vallen.
› Doe al het mogelijke om te komen tot 
terugbetaling van de uitgekeerde bonussen 
en het inperken van de salarissen van de 
bestuurders van PostNL.

Pensioen
› Pas de pensioenregels aan voor gevange

nispersoneel met ‘substantieel bezwarende 
functies’ die na hun zestigste willen door
werken, zodat zij net als ieder ander hun 
pensioen pas op de pensioengerechtigde 
leeftijd hoeven aan te spreken.

europa
› Formuleer uitsluitingsgronden die garan
deren dat alleen actieve landbouwers in 
aanmerking komen voor Europese land
bouwsubsidies.

Jeugd
› Zorg dat jeugdzorginstellingen, die gefi
nancierd zullen worden door de gemeente, 
geen winstoogmerk hanteren.
› Zorg ervoor, dat alle jeugdzorgwerkers, dus 
ook de particuliere jeugdzorgwerkers, zich 
moeten registreren in een beroepenregister.

Veiligheid
› Onderzoek of handhaving en rampen
bestrijding bij het transport van gevaarlijke 
stoffen verbeterd kan worden door invoe
ring van een op afstand uitleesbare identifi
catiechip.
› Stop de versnippering van toezicht bij 
gevaarlijke transporten op het spoor en doe 
een voorstel om het toezicht in één hand  
te brengen.

Belastingen
› Ontmoedig dagelijks gebruik van old
timers, zodat hobbyisten hun motorrijtui
genbelastingvrijstelling kunnen behouden.

Dieren
› Stop de onwenselijke situatie dat de private 
organisatie Gezondheidsdienst voor Dieren 
overheidstaken uitvoert die gevolgen heb
ben voor de volksgezondheid, terwijl zij 
100% eigendom is LTO Nederland.
› Maak een plan om internethandel in wilde 
dieren te stoppen.
› Doe voorstellen om dierenwelzijn voor en 
tijdens de slacht te verbeteren in de groot
schalige industriële vleesproductie.

ondernemen
› Drie moties die ervoor zorgen dat voordat 
de nieuwe aanbestedingswet van kracht 
wordt, aanbestedingsexperts en vertegen
woordigers van midden en kleinbedrijf 
geraadpleegd worden over (onderdelen van) 
die wet.

binnen

TRIBUNE_01_2013_G kopie.indd   22 04-01-13   14:33



23tribune januari 2013 23tribune januari 2013

› Schep een normatief kader dat maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen stimuleert 
en steviger verankert.

Wonen
› Laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren 
naar de mogelijkheid om de rechtsbescher-
ming van woonbootbewoners te verbeteren.

Milieu
› Houd de voortgang van de sanering van 
gebouwen met spuitasbest bij en informeer 
de Kamer hierover.
› Geef de kringloopboeren meer tijd om hun 
praktijkproef met het bovengronds aanwen-
den van mest te voltooien.
› Borg het publieke belang (onder andere 
toegankelijkheid en natuurbeheer) bij ver-
koop van gronden van Staatsbosbeheer aan 
particulieren.
› Maak afspraken met overheden om 
benzo(a)pyreen-houdend afval thermisch 
te laten verwerken en dit vast te leggen bij 
de gunning van opdrachten.

Inkomen
Sadet Karabulut en Tjitske Siderius, 
‘Gevolgen invoering gezinsbijstand’. Veel 
mensen komen in de problemen door de 
invoering van de gezinstoets. Dat blijkt 
het meldpunt dat de SP opende. De  
gezinstoets leidt tot tweedeling, uitslui-
ting, armoede en werkloosheid. Hier te 
lezen: sp.nl/9z107v

Veiligheid
Nine Kooiman en Erik de Vries, ‘Agenten 
over de verhoging van de boetes’. Agenten 
vinden de hoogte van boetes buiten-
proportioneel hoog. Zij vrezen in grote 
meerderheid dat te dure boetes contra-
productief werken in het aanpakken van 
overtredingen en criminaliteit. Hier  
te lezen: sp.nl/9z107s

ICT
Sharon Gesthuizen, ‘Knooppunten en 
Oplossingen’. Hierin geeft de SP haar visie 

Zonder onderZoek geen recht van spreken
Behalve voorstellen in de Kamer hebben Kamerleden in 2012 
natuurlijk ontelbare werkbezoeken gedaan. Ook onderzoek 
was belangrijk in 2012: SP’ers zetten geen grote mond zon-
der te weten waar ze het over hebben. Dat resulteerde in de 
nodige rapporten en nota’s: 

› Bevorder dat gemeenten GGD-advies 
inwinnen over de aan de lokale luchtkwa-
liteit gerelateerde gezondheidseffecten bij 
ruimtelijkeordeningsplannen voor gevoelige 
bestemmingen (zoals basisscholen).
› Zorg ervoor dat de NAVO-binnenvlieg-
regels voor AWACS voor vliegveld Geilen-
kirchen zo worden toegepast dat de beloofde 
geluidsreductie van 35% gehaald wordt.

Werk
› Verklaar het cao-akkoord voor de verpleeg- 
en verzorgingshuizen en thuiszorgsector 
met drie vakbonden die maar 4 procent 
achterban hebben in de zorg, niet algemeen 
verbindend.

Post
› Zie erop toe dat PostNL de problemen door 
het nieuwe postverwerkingssysteem binnen 
de kortst mogelijke termijn oplost.

Privacy
› Maak het filmen van spoedeisendezorg-
situaties voor televisie en film, zoals op de 
Spoedeisende Eerste Hulp en in ambulances 
te allen tijde onmogelijk.
› Stel alles in het werk te stellen om ervoor 
te zorgen dat de beelden die Eyeworks in het 
VUmc maakte, worden vernietigd.
› Bewerkstellig dat dat alle DigiD gebrui-
kende organisaties werk maken van de 
veiligheid ervan en hiervoor eind 2012 een 
ICT-beveiligingsassessment laten uitvoeren.

De voorstellen hierboven zijn overigens 
verkort weergegeven. Dat gaat uiteraard ten 
koste van de nuance. Liefhebbers verwijzen 
we daarom naar de echte Kamerstukken: 
tweedekamer.nl/kamerstukken

Tekst Diederik Olders

op een veilige, betrouwbare en gebruikers-
vriendelijke digitale toekomst. Hier te lezen: 
sp.nl/9z1081

Jeugd
Nine Kooiman, ‘Onvoldoende opvang en 
kansen voor zwerfjongeren’. De wacht-
lijsten voor opvang voor jongeren zijn een 
loterij waarbij de wachttijd kan oplopen tot 
5 maanden. Daarnaast is de vervolghuis-
vesting vaak slecht geregeld en wordt 
jongeren weinig perspectief op een  
betere toekomst geboden. Hier te lezen: 
sp.nl/9z107m

Nine Kooiman, ‘Hulpverleners over stel-
selwijziging jeugdzorg’. Per 2015 gaat de 
verantwoordelijkheid van jeugdzorg vallen 
onder de gemeente, en er wordt bijna een 
half miljard euro bezuinigd. Hoe zien jeugd-
zorgmedewerkers deze veranderingen? 
Hier te lezen: sp.nl/9z107y

Internationaal
Emile Roemer, Harry van Bommel, Guido  
van Leemput, ‘Een week in Israël’. Verslag 
van een bezoek aan Israël en de Westelijke  
Jordaanoever. Hoe beoordelen sleutel  - 
per sonen in de Israëlische en Palestijnse  
samenleving de ontwikkelingen in het  
gebied? Hier te lezen: sp.nl/9z107j

Harry van Bommel, Jip van Dort, ‘Werk-
bezoek Iraaks Koerdistan’. De betrekkingen 
tussen de SP en de Koerden zijn aangehaald. 
Vooral de vraag hoe diplomatieke en han-
delsbetrekkingen verbeterd kunnen worden 
stond centraal. Hier te lezen: sp.nl/9z107d

Harry van Bommel, Sadet Karabulut, 
Jip van Dort, ‘Werkbezoek Turkije’. Centraal 
thema van het werkbezoek was de men-
senrechtensituatie in Turkije. Hier te lezen: 
sp.nl/9z107p

Verkeer
Farshad Bashir, Jurgen van der Sloot, ‘De 
kleine binnenvaart in zwaar weer’. Door 
de economische crisis zijn vooral veel 
kleine binnenvaartschippers gedwongen te 
stoppen. Wat is nodig om toekomst van de 
(kleine) binnenvaart in Nederland zeker  
te stellen? Hier te lezen: sp.nl/9z107g

TRIBUNE_01_2013_G kopie.indd   23 04-01-13   14:33



24 tribune januari 2013

xxx

xxxxxx

foto © Doug Mills/ HH

uitgelicht

de schoen gezet

Vele duizenden kinderschoentjes 
verzamelden SP-afdelingen vlak 
voor Sinterklaas om de groeiende 
armoede onder kinderen in ons 
land onder de aandacht te brengen; 
367.000 kinderen groeien op in 
armoede. Op 5 december werden 
de schoenen gezet en werd het 
manifest ‘Stop de armoede onder 
kinderen’ door SP-Kamerlid Sadet 
Karabulut overhandigd aan minister 
Asscher van Sociale Zaken. Die 
erkende, in tegenstelling tot zijn 
voorganger in het kabinet-Rutte I, 
dat armoede in Nederland een  
probleem is en dat de noodzaak 
bestaat om de armoede onder  
kinderen in Nederland te verkleinen. 
Hij ging nog niet mee met Karabuluts 
voorstel om de 151.000 Nederlandse 
miljonairs 1 procent extra te belas-
ten. Dat levert 4 miljard euro op.

foto  Diederik Olders

uitgelicht

Het manifest is hier te lezen:  
www.armoedewerktniet.nl/kinderen
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 › Wat heb je gezien?
‘De documentaire van Coen Verbraak waar-
voor hij Emile Roemer heeft gevolgd tijdens 
de verkiezingscampagne van 2012, van het 
partijcongres begin juni tot en met de ver-
kiezingsavond op 12 september. Emile had 
vooraf met Coen afgesproken dat hij overal 
bij mocht zijn waar hij maar wilde. Het 
resultaat is een film die heel dicht op Emile 
zijn huid zit. Het is een integere film gewor-
den, over het verloop van de campagne en 
wat alle ups and downs in zo’n campagne 
doen met de mens achter de politicus. Heel 
erg ‘wysisyg’, what you see is what you get, 
oftewel zonder opsmuk. Eigenlijk net als de 
SP zelf.’

 › Zelf was je nauw bij deze campagne  
betrokken; hoe was het om jezelf terug  
te zien?
‘Ja, dat klopt. Ik was campagneleider, samen 
met Tiny Kox. Tijdens de opnames heb ik 
me weleens zorgen gemaakt, je weet immers 
niet wat er met al die beelden gaat gebeuren. 
Ook als je moe bent of er even doorheen 
zit staat die camera voor je neus. Maar het 
viel me alles mee om ons zelf terug te zien. 
Emile voorop, het campagneteam eromheen. 
Het was geen campagne waar ik alleen maar 
slechte herinneringen aan overgehouden 
hebt. De campagne liet immers zien hoeveel 
mensen in ons land serieus overwogen 
hebben om op onze partij te stemmen. 
Nooit was de sympathie zo lang zo groot. 
Maar zeker de uitslag was alles behalve een 

droomscenario. Het liep helemaal anders 
dan aanvankelijk verwacht. Maar dat maakte 
het voor een filmmaker natuurlijk nog extra 
interessant.’

 › Welk moment in de film greep je het 
meest aan?
‘Het moment waarop onontkoombaar 
duidelijk werd dat er een omslag gaande 
was. We zijn deze verkiezingen op een 
ongekende manier ingegaan. Nooit eerder 
was de SP zo’n serieuze kanshebber voor 
regeringsdeelname. We waren dé uitdager 
van Rutte, de centrale vraag in deze verkie-
zingen was: wordt het liberaal of sociaal – en 
wij waren het sociale gezicht. Maar ergens in 
het proces draaide dat beeld en raakten we 
onze voortrekkersrol kwijt aan de PvdA. Dat 
zag je terug in programma’s als Pauw & Wit-
teman en De Wereld Draait Door die wel een 
harde aanval van Wilders op de SP uitzon-
den, maar niet de uitstekende reactie van 
Emile daarop. In de film zie je Emile na zo’n 
uitzending heel stil op de achterbank zitten 
als hij naar huis wordt gebracht, dat vond ik 
wel een heel aangrijpend moment. Bijzonder 
moedig ook, dat hij zelfs toen toestond dat 
Coen Verbraak er bij was met zijn camera.
Verder vond ik het heel aangrijpend om 
terug te zien hoe Emile zich heeft herpakt 
op de verkiezingsavond. De uitslag was 
natuurlijk een teleurstelling: we hielden 
onze vijftien zetels en dat is mooi maar we 
hadden op zoveel meer gehoopt. Maar hij 
stond er wel en hij deed het goed, dat is 
indrukwekkend om terug te zien.’

 › Is het een aanrader?
‘Jazeker. Ik hoor ook verrassend veel posi-
tieve commentaren van mensen die hem al 
gezien hebben. De film laat heel goed zien 
hoe zo’n campagne verloopt. Deze verkie-
zingscampagne had een heel eigen dyna-
miek omdat we als partij nog niet eerder zo 
serieus genomen zijn. Bij eerdere verkiezin-
gen waren we toch een beetje de outsiders 
die moesten vechten om aandacht te krijgen, 
nu waren de media niet weg te slaan. Tijdens 
de première merkte ik ook een stijgende 
verbazing over de manier waarop de media 
en de peilingen de stemmingen beïnvloeden. 
Bij die scènes bij Pauw en Witteman mom-
pelden mensen in het publiek bijvoorbeeld 
hoofdschuddend dingen als: ‘Wat gebeurt 
hier nu? Dit is toch niet netjes?!’ 
Interessant vind ik ook dat iedereen er ook 
weer een eigen uitleg aan geeft – juist omdat 
de film zo inzoomt op het persoonlijke ver-
haal, registrerend wat er met Emile gebeurt 
maar zonder er een oordeel aan vast te 
plakken. Er zaten bijvoorbeeld journalisten 
in de zaal die het allemaal weer heel anders 
interpreteerden dan ik het heb ervaren. 
Alleen daarom al zou ik iedereen willen 
aanraden om de film zelf te bekijken, met 
een onbevangen, open blik.’  •

tekst Daniël de Jongh

 Hier kunt u de documentaire terugzien:  
 sp.nl/9zx2b

arjan kijkt

WIE: Arjan Vliegenthart, SP-Eerste Kamerlid  
en campagneleider bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2012 

KIJKT: Emile Roemer – Tussen pieken en peilen

integere  
documentaire  
zonder oPsmuk

fo
to

 B
as

 S
to

ffe
ls

en

Emile Roemer tijdens de campagne bij De Wereld Draait Door.
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linksvoor ‘nooit meer oorlog’
Schrijven is voor de 91-jarige 
Maurice Ferares uit Amsterdam 
een must. In zijn jeugd schreef 
hij voor de Tribune en sinds 
zijn 65ste schrijft hij boeken 
over de Tweede Wereldoorlog 
en vrijheidsbewegingen in de 
rest van de wereld. Zo is hij 
momenteel bezig met een boek 
over de Indonesische vrijheids-
strijd. Over dat onderwerp 
heeft hij ook regelmatig con-
tact met SP-Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel.

tekst Jola van Dijk
foto Karen Veldkamp

 › U heeft voor de Tribune geschreven?
 ‘Ja, ik was redacteur, alleen niet van deze 
Tribune. Het naoorlogse weekblad van de 
Trotskistische beweging had dezelfde naam. 
Trotski was een van de leiders van de Rus-
sische communistische revolutie, maar ver-
zette zich later tegen het regime van Stalin.’

 › U bent al heel lang lid van linkse partijen?
‘Tijdens de oorlog heb ik in het communis-
tische verzet gezeten. Maar na de oorlog 
ben ik meteen uit de communistische partij 
gestapt omdat ik vond dat ze tegen de onaf-
hankelijkheid van Indonesië waren. Vanaf 
1956 ben ik wel weer politiek actief geweest, 
onder andere als vakbondsbestuurder voor 
de vakbond van musici. Ik was violist.’

 › Vrijheidsstrijd is een rode draad in  
uw leven?
‘Als enige van mijn grote familie heb ik de 
oorlog overleefd. Mijn grootouders waren 
Joods. Helpen voorkomen dat de mensheid 
ooit nog zoiets mee hoeft te maken, is mijn 
belangrijkste drijfveer. Daarom heb ik me 

ingezet voor de vrijheidstrijd in onder meer 
Algerije en Palestina. Ik schrijf en publiceer 
daar ook fictie en non-fictie boeken over 
met mijn eigen uitgeverij Abigador, ver-
noemd naar mijn vader.’

 › Bent u daarom ook socialist?
‘Ja, niet dat ik geloof dat onder het 
socialisme al het kwaad de wereld uit is. 
Maar dan is er in ieder geval geen oorlog 
en werkloosheid meer, doordat er geen 
kapitalisten zijn die ze veroorzaken.’

 › Wanneer werd u lid van de SP?
‘Vier jaar geleden wilde ik weer politiek 
georganiseerd zijn en mijn steentje 
bijdragen. De SP is op dit moment de 
enige aanvaardbare socialistische partij. 
Andere partijen die zichzelf links noemen 
helpen mee aan de volstrekt onnodige  
bezuinigingen die de gevolgen van de 
kapitalistische crisis afwentelen op de 
mensen met de laagste inkomens en die het 
meest kwetsbaar zijn, zoals de jongeren, 
ouderen en zieken.’  



27tribune januari 2013 27tribune januari 2013

armoede en optimisme
In de jaren tachtig werkte SP-partijsecretaris Hans van  
Heijningen voor de linkse Sandinistische regering van 
Nicaragua. Eind december 2012 was Van Heijningen weer in  
het Midden-Amerikaanse land.

   Wie vanuit de hoofdstad Managua over de 
geasfalteerde tweebaansweg richting Coma-
lapa rijdt, slaat op kilometer 130 ter hoogte 
van het gehucht Santa Rosa linksaf. Daarna 
heb je nog 18 kilometer te gaan over de 
onverharde weg ‘naar binnen’, op weg naar 
de bergen. Bij de afslag Santa Rosa heeft bur-
gemeester Germán Otero onlangs een groot 
ijzeren toegangspoort neer  laten zetten met 
de tekst ‘Welkom in Comalapa, de bakermat 
van de eeuwige democratie’. Daarmee heeft 
de liberale burgemeester de spotlust van zijn 
tegenstanders over zich afgeroepen. ‘What 
the fuck, eeuwige democratie. Vier of vijf 
veeboerenfamilies die er de dienst uitmaken 

en van belastingontduiking een volkssport 
hebben gemaakt. Lef hebben ze wel, dat 
moet je ze nageven’, aldus een vriendin 
van ons. Hoewel het bord er pas een paar 
maanden staat, heeft het waarschijnlijk al 
zijn langste tijd gehad. De partij van  Germán 
heeft namelijk volslagen onverwachts de 
burgemeestersverkiezingen van 4 november 
jongstleden verloren en de burgemeester 
kan zijn ambtsketen inleveren. 

‘Ze waren er vast van overtuigd dat ze  
zouden winnen, of ze nou een intellectueel, 
een eenvoudige boer of een aap als eerste 
kandidaat naar voren zouden schuiven.’ 

Dat het anders gelopen is, heeft te maken 
met het feit dat het nogal wat  inwoners van 
Comalapa niet lekker zit dat de weg Santa 
Rosa-Comalapa nog steeds niet verhard is. 
Daarbij komt dat Germán het om onduide-
lijke redenen aan de stok gekregen heeft met 
een aantal veeboeren waar hij het tot voor 
kort goed mee kon vinden, wat maakte dat 
rechts niet met één maar met meerdere 
 kandidaten de verkiezingen en de mist 
inging. Tot slot had de vroegere burge-
meester González  Belanguer zich door de 
Sandinisten over laten halen om hun lijst 
aan te voeren. Daardoor is het onmogelijke 
werkelijkheid geworden en hebben de San-

nicaragua: 

Toegangspoort naar de ‘eeuwige democratie’.
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dinisten voor het eerst sinds de overwinning 
van de revolutie in 1979 de verkiezingen van 
4 november in Comalapa nipt gewonnen. 

EEn opvallEndE prEstatiE in wat tientallen 
jaren een van de weinige bastions van de 
antisandinistische oppositie is. ‘En we heb-
ben de verkiezingen eerlijk gewonnen, er is 
hier niet gerommeld. Geen van de andere 
partijen heeft dan ook protest aangetekend 

tegen de verkiezingsuitslag. We hebben  
38 procent van de stemmen gehaald doordat 
de mensen uit de gehuchten langs het Meer 
van Nicaragua en de jeugd uit het dorp op 
ons gestemd hebben’, aldus Marta Morales, 
die de Sandinisten leidt. Marta, afkomstig 
uit Masaya aan de westkust, kwam in 1984 
als onderwijzeres in Comalapa aan in het 
kader van de ‘Brigade van de vijftigste 

verjaardag’ (van de moord op de Nicaragu-
aanse vrijheidsstrijder Sandino, aan wie de 
Sandinisten hun naam ontlenen), trouwde 
er met een docent aan de middelbare school 
met wie zij een dochter kreeg en woont 
sindsdien in Comalapa. Maar omdat zij niet 
in het dorp geboren is, wordt zij door veel 
dorpsgenoten nog steeds als iemand van 
buiten gezien. 

rijdEnd ovEr de onverharde weg, slinge-
rend over twee heuvelruggen en een paar 
honderd meter klimmend, rijden we langs 
groene weiden die langzaam aan het verdro-
gen zijn. Deze tijd van het jaar miezert het 
af en toe, waardoor gras, struiken en bomen 
water te kort komen bij een temperatuur die 
het hele jaar niet onder de 25 graden Celsius 
uitkomt. Langs de weg boompjes en bomen, 

die het prikkeldraad op zijn plaats houden 
waarmee de weidegronden afgebakend wor-
den, houten elektriciteitspalen, enkele  
gehuchten met wat eenvoudige stenen huis-
jes, rode bordjes aan huizen die duidelijk 
maken dat je er beltegoed kunt kopen, een 
schooltje en wat honden en varkens. Onze 
auto raakt verzeild in een kudde van zo’n 
tachtig runderen met een paar cowboys  
erbij. Bij tijd en wijlen een fascinerend 
uitzicht op de heuvels en dalen in de verte. 
In deze tijd van het jaar loopt er weinig 
rundvee rond. Dat loopt verderop in de 
bergen waar meer regen valt en er het hele 
jaar voldoende water is. Een enkele keer 
komen we een tegenligger tegen, een bus 
en reizigers die onder overdekte bushaltes 
bescherming zoeken tegen de felle zon. Auto 
rijden vereist enige concentratie op de rots-
achtige weg waarin zo hier en daar kleinere 
en grotere scheuren zitten die ontstaan zijn 
tijdens de regentijd. 

na EEn laatstE klim en steile afdaling komen 
we langs het kerkhof en rijden we het dorp 
binnen. Dat ligt er mooier bij dan ooit, met 
door klinkers verharde wegen, huisjes die 
soms in frisse pastelkleuren opgeschilderd 

‘Een bij de Derde Wereld passende 
verzorgingsstaat’
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zijn, schone straten doordat het dorp tegen-
woordig over een vuilnisophaaldienst  
beschikt, een centraal park met sierplan-
ten en bomen, een volleybalveld en in het 
midden een muziekkapel, enkele nieuwe 
overnachtingsmogelijkheden bij de pas-
torie en een kleine winkelier, tientallen 
winkeltjes waar niet alleen eerste levens-
behoeften maar ook kleding, cosmetica en 
zelfs luxeartikelen worden verkocht en een 
horeca-uitspanning die bijna het hele jaar 
leeg is maar waar zonder moeite honderd 
tot honderdvijftig mensen terecht kunnen. 
Als het bordje aan de gevel ons niet bedriegt, 
is het zelfs mogelijk om er met creditcard 
te betalen. Minder dan dertig jaar geleden 
moesten we het doen met één halftijds func-
tionerende telefoonverbinding waarbij het 
zaak was om flink te schreeuwen om aan de 
andere kant van de lijn gehoord te worden.
 
Op pOlitiek vlak zijn de ontwikkelingen in 
Nicaragua verre van eenduidig. Van de ene 
kant is de steun vanuit de landelijke bevol-
king voor het Sandinisme de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een overtuigende tweederde 
meerderheid. Dat komt omdat Ortega en zijn 
partij er – na zestien jaar buiten de regering 
te zijn gehouden – de afgelopen zes jaar in 
geslaagd zijn een bij de Derde Wereld pas-
sende verzorgingsstaat tot stand te bren-
gen: gratis onderwijs en gezondheidszorg, 
zinkplaten voor de armen die een huisje 

bouwen, kredieten voor kleine zelfstandi-
gen, gesubsidieerd voedsel voor de armen 
en betaalbaar openbaar vervoer. Vanuit het 
oogpunt van efficiency en kwaliteit valt er 
van alles op af te dingen, maar voor de grote 
meerderheid van armen en extreem-armen 
is het leven er iets minder gecompliceerd en 
iets aangenamer door geworden. 

Mede dOOr de economische groei die Nica-
ragua de afgelopen jaren doormaakt, is er 
sprake van een vooruitgangsoptimisme dat 
voor een rijke westerling bijna vertederend 
is omdat het overgrote deel van de mensen 
het nog steeds met een paar dollar per dag 
moet doen, het gemiddelde inkomen per 
hoofd van de bevolking onder de 3 duizend 
dollar per jaar ligt, geweldsincidenten en 
verkeersongevallen een hoge tol eisen, de 
kwaliteit van onderwijs en gezondheids-
zorg veel te wensen overlaat, criminaliteit, 
drugshandel en corruptie een toenemend 
probleem zijn en omdat de Sandinistische 
partij FSLN steeds meer trekken van een 
baantjesmachine vertoont. De politisering 
van de rechtsspaak en het vervalsen van 
verkiezingsuitslagen zijn zaken waar ook 
toe gewijde Sandinisten van wakker lig-
gen. ‘Vooral ook omdat de Sandinisten het 
qua beleid in grote lijnen goed doen, de 
steun vanuit de bevolking eerder groeit dan 
afneemt. Het belangrijkste effect van deze 
vormen van corrumpering is dat sommige 
toegewijde en integere partijgenoten de poli-
tiek voor gezien houden omdat ze hun goede 
naam niet te grabbel willen gooien ‘, aldus 
mijn vriend Alfonso Hernández, een Sandi-
nistisch guerrillastrijder van het eerste uur.          

Na vijfeNtwiNtig jaar is Comalapa nog steeds 
een oase van rust, waar iedereen iedereen 
kent en waar je volgens inwoners dronken 
op straat kunt slapen zonder beroofd te wor-
den. Maar ook het dorp waar ‘de trein van de 
vooruitgang’ nog steeds geen halt gehouden 
heeft, waar naast de veeteelt en de land-
bouw geen enkele nieuwe economische acti-
viteit is ontstaan, dat qua inwonertal eerder 
krimpt dan groeit en dat net als de rest van 
Nicaragua aan het infuus van buitenlandse 

geldovermakingen ligt. De twee belangrijk-
ste exportprodukten – koffie en rundvlees 
– brengen per jaar minder geld in het laatje 
dan de Nicaraguaanse arbeidsmigranten in 
de VS en Costa Rica. Daar komt nog eens bij 
dat het land, net als het dorp, op de pof leeft 
omdat er een derde meer geïmporteerd dan 
geëxporteerd wordt. Het tekort wordt gedekt 
door overmakingen van arbeids migranten 
– die rond de 1 miljard dollar liggen – en 
door de regering van Venezuela die olie 
levert tegen bijzonder gunstige condities. 
Afgelopen weken is er in Nicaraguaanse 
kerken dan ook heel wat afgebeden voor de 
Venezolaanse president Hugo Chavez, wiens 
gezondheidssituatie kritiek is nadat hij  
voor de vierde keer op Cuba geopereerd is 
vanwege lymfeklierkanker. Terwijl de  
Sandinistische radio- en televisiezenders 
met zorg en respect berichten over Chavez’ 
kritieke gezondheidstoestand, speculeren  
de oppositionele kranten La Prensa en  
El Nuevo Diario hoopvol over zijn  verslech-
terde gezondheidssituatie, zijn naderende 
of reeds ingetreden dood en de gedroomde 
ondergang van het linkse samenwerkings-
verband dat de afgelopen jaren tussen 
Venezuela, Bolivia, Cuba en Nicaragua tot 
stand gekomen is.   

COMalapa eN NiCaragua zijn het levende  
bewijs dat het bruto nationaal product van 
een land geen indicatie voor de levens-
vreugde van haar inwoners is. Ondanks of 
misschien wel dankzij het inzicht dat het 
leven weinig zekerheden biedt, wordt er veel 
gelachen, gedanst en gedronken. Ook de 
mensen die bijna niets hebben, delen hun 

eten en drinken graag met anderen. Dat de 
regering zich inspant om de mensen een 
steuntje in de rug te geven en je niet bang 
hoeft te zijn voor de politie en voor solda-
ten, is in vergelijking met de buurlanden 
Honduras, El Salvador en Guatemala een 
ongekende luxe.  •   

tekst Hans van Heijningen 
foto’s Marjan Hoogerheide

‘Er is in Nicaraguaanse kerken heel 
wat afgebeden voor de Venezolaanse 
president Hugo Chavez’

•	 Nicaragua	heeft	bijna	6	miljoen	inwoners

•	 In	1979	verdreven	de	socialistische	Sandinisten	
de	corrupte	en	dictatoriale	Somoza-regime

•	 De	Sandinist	Daniel	Ortega	werd	in	1985	 
gekozen	tot	president

•	 De	VS	steunden	de	contra’s,	die	een	terreur-
campagne	voerden	tegen	de	Sandinisten

•	 Onder	Reagan	bleven	de	VS	stiekem	de	contra’s	 
steunen	nadat	zij	die	steun	officieel	hadden 
ingetrokken;	dit	leidde	tot	de	Iran-contra-affaire

•	 Bij	de	verkiezingen	van	1990	verloor	Ortega	van	
Violeta	Barrios	de	Chamorro	en	de	Sandinisten	
moesten	het	veld	ruimen.	Pas	in	2006	kwamen	
de	Sandinisten	opnieuw	aan	de	macht	–	weer	
met	Daniel	Ortega	als	president.
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1
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3 4 5 6
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8

9 

10 11 12 13

14  

15 16  

17

18  19  

20 

Horizontaal 
 2  Is de sloerie van het toetsenbord. (3, ook afk.) 
 7  Groeien al pratend langs de rails. (10) 
 9  Produkt van huilend zeezoogdier. (11) 
 10  Zwachtel alleen gebruiken in nabijheid van de familie. (13) 
 14  Melig deel van een plant. (5) 
 15  Resultaat van een snelvuurgrap. (9) 
 16  Terneergeslagen op papier. (7) 
 18  Neem iemand aan als dokwerker! (4) 
 19  Houding van slaperig apparaat. (12) 
 20  Leider in het treinklassement. (8) 

verticaal 
 1  Het is gangbaar vals te zijn. (6) 
 3  Ruimte voor eenzame opsluiting verliest weinig warmte. (12) 
 4  Kookt voor agenten. (11) 
 5  Demonstratiemuziek. (11) 
 6  Dit deel van de komeet is in langdurig diepe slaap. (4) 
 8  Fundamenteel idee in de aardrijkskunde? (11) 
 11  Simpel; n—g twee spelfouten?! (7) 
 12  Gevangenisgrap. (3) 
 13  Is helemaal gestoord door het lezen. (9) 
 14  Kledingstuk zit (niet) op geheel verkeerde plek? (8) 
 17  Kus veroorzaakt stevige val. (4)

 1  Symptoomverstrekker 
 2  Stulplied 
 3  Snertverbruiker 
 4  Zuilversnipperaar 
 5  Groenpoen 
 6  Sociaalverwerking 
 7  Winkelwaaghals 
 8  Afdroogmanifestatie 
 9  Demokritiek 
 10  Antikwakkelgebied 

 11  Technocryptisch 
 12  Basisontscholing 
 13  Plantsoenlijk 
 14  Colonellebel 
 15  Traumatips 
 16  Ambtenaarvrije Zone 
 17  Degeloos 
 18  Vrijkeurmerk 
 19  Flexspek 
 20  Demagoochelaar

De winnaar van het cryptogram van december is Rosemarie Ninaber uit Hilversum. 
Stuur uw oplossing vóór 30 januari naar de puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

cryPtogram
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imaginaire woordenlijst

opdracht : 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. 

opgaven

oplossing kruiswoordraadsel 
Horizontaal 5) Staatsgreep 6) Sancties 9) No-flyzone 10) ABC 12) IJzeren 14) Heilstaat. verticaal 1) Dyson 2) Yad 3) Bretton 4) Genève 7) Alliantie 
8) Monarch 11) Consul 13) Pact 

oplossing landen raadsel 
A) Myanmar C) Argentinië E) Verenigde Staten G) Nigeria I) Chili K) Kazachstan M) Nederland O) Groot-Brittannië Q) Frankrijk S) Zuid-Afrika 
U) Cambodja W) China 

totaaloplossing duogram 2012 
mensenrechtenorganisatie
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niemand
In het artikel ‘Kabinet op ramkoers’ 
(Tribune december –red.) staat een zin 
waar ik boos om ben: ‘De Blankenburg-
tunnel bij Vlaardingen die niemand wil, 
komt er toch.’ Hoe komen jullie erbij om 
hier het woord ‘niemand’ te gebruiken? 
De tunnel komt om te beginnen niet bij 
Vlaardingen, maar tussen Maassluis en 
Vlaardingen. Maar er is ook een andere 
kant, en dat is Rozenburg. Toevallig 

Uit Castricum kregen we een wel heel 
bijzondere foto. In de ijskoude Nieuw-
jaarsduik zagen SP’ers uit die Noord-
Hollandse plaats een link met de plan-
nen van het kabinet voor de thuiszorg: 
laat de thuiszorg niet in de kou staan! 

brieven

Prikbord@sP.nl
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bon om lid te worden

Tribune
januari 2013

wel tribunelezer,  
geen sP-lid?

Dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
Als sp-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de sp en kunt meebeslissen. sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een soci-
aal Nederland? vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

Emile  
roemer

rijkelui?
In uw artikel over oldtimers in de  
Tribune van december ’12  laat 
u  Farshad Bashir zeggen: ‘Wat wij 
willen is dat alleen het dagelijks 
gebruik van oldtimers wordt ont-
moedigd’. Nu rij ik dagelijks in een 
oldtimer, ongeveer 6.000 km. per jaar. 
Wat mij het meest stoort aan deze 
stellingname is hoe betrouwbaar 
onze regering is met de wetgeving. 
Voor mijn auto is 25 jaar lang erg veel 
wegenbelasting in Nederland betaald. 
Het onderhoud en reparatie om de 
auto in conditie te houden heeft de 
laatste jaren ook het nodige gekost, 
alles met het oog op de 
belastingvrijstelling. Als deze regeling 
er komt kan ik het niet meer opbren-
gen om in mijn auto te blijven 
rijden, terwijl deze meteen waarde-
loos is geworden. Wel ben ik van 
mening dat er onderscheid moet wor-
den gemaakt, tussen de laatste tijd 
massaal ingevoerde oldtimers voor 
dagelijks gebruik uit het buitenland en 
die auto`s waarvoor in Nederland 25 
jaar aan alle verplichtingen is voldaan. 
Ook is mij opgevallen dat rijkelui niet 
dagelijks in een oldtimer rijden, die 
hebben wel een andere keus.

Henk Jansen, Ruinen.

En dus plonsden SP’ers op 1 januari 
de Noordzee in, trokken op die manier 
veel aandacht en haalden ook nog eens 
de nodige handtekeningen op voor 
behoud van de thuiszorg. 

bibberen voor de thuiszorg

woon ik daar, en het wordt hoog tijd dat 
er een andere uitvalsweg komt naast de 
A15. De A15 staat in de spits altijd vast. 
Je moet er niet aan denken dat er ooit iets 
gebeurt in dit gebied met veel gevaarlijke 
industrieën. In Rozenburg wonen onge-
veer 12000 mensen. Tel daar het aantal 
inwoners van Voorne-Putten bij op en je 
hebt dan behoorlijk wat mensen die niet 
kunnen wachten op een tunnel. 

Els ‘t Hooft, Rozenburg
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het einde van de sOCiale werkplaats?
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dOe Mee Met rOOd
ROOD is de actiefste politieke jongeren-
organisatie van Nederland. Verschillende 
plaatsen zijn al een stukje socialer ge-
worden door de acties die ROOD heeft 
gevoerd. Maar naast de lokale groepen 
zijn er meer manieren waarop jij je steen-
tje bij kan dragen aan ROOD!
Vind je het bijvoorbeeld leuk om web-
sites te bouwen en te onderhouden? De 
ROOD-site is voortdurend in ontwikke-

ling dus we kunnen veel hulp gebruiken 
bij het webteam! Is schrijven meer jouw 
ding? Meld je dan aan voor het redac-
tieteam. In een leuk team schrijf je voor 
het jongerenmagazine de Code ROOD 
dat twee keer per jaar uitkomt. En ben je 
goed in fi lmen of vind je monteren tof? 
Wil je graag op pad om alle belangrijke 
ROOD-momenten in beeld te brengen? 
Dan zoekt het fi lmteam jou!

Heb je interesse in een van de teams, 
neem dan contact op via rood@sp.nl of 
(088) 243 55 57.

nieuw bOek Marijnissen
Vind u de interviews door Jan Marijnissen in 
de Tribune ook zo interessant? Op 23 januari 
presenteerde hij zijn nieuwste boek, ‘Kijk op 
deze tijd’, waarin er zeventien gebundeld 
zijn. Het betreff en interviews met bekende 
mensen, waaronder Maarten van Rossem, 
Robbert Dijkgraaf, Midas Dekkers en Corine 
de Ruiter. Marijnissen: ‘Door deze gesprek-
ken ben ik tot nieuwe inzichten gekomen, 
en ze hebben mijn blik op de huidige tijd 
veranderd. Politici worden geacht antwoor-
den te geven. Maar om zinnige antwoorden 
te geven, zul je eerst vragen moeten stellen, 
en wel aan mensen die het beter weten.’ 

  ‘Kijk op deze tijd’ is voor €17,95 te bestellen 
 op www.sp.nl/shop.

Actie fi lmen in Brussel. 
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De laatste 
Dodo
‘Het zou wel helpen als Nederlanders weer 
wat meer koopkracht krijgen,’ zei minister 
Asscher vorige maand in de krant. Een bij-
zondere opmerking van een minister die 
op alle mogelijke terreinen de inkomens 
van mensen aan het verlagen is. 

Heel even pleitte minister Asscher voor 
hogere lonen en tegen loonmatiging, maar 
hij werd al snel weer teruggefloten door 
zijn VVD-collega’s. Loonmatiging en de 
nullijn blijven het antwoord van dit kabi-
net op de crisis, ook al zegt inmiddels de 
hele wereld dat dit onverstandig is.

Het verbaast me hoe hard dit kabinet bezig 
is om zichzelf te isoleren van de samenle-
ving. Rutte en Asscher gedragen zich als de 
laatste Dodo. Het scharrelt rond op het ei-
gen eiland, praat wat in zichzelf en vraagt 
zich af waar alle soortgenoten zijn geble-
ven. De waarheid is hard: Rutte en Asscher 
zijn de laatsten die nog geloven in hun be-
leid van loonmatiging en keihard bezuini-
gen. 

Het is niet zo gek dat steeds meer minder 
mensen vertrouwen hebben in dit kabinet. 
De vakbonden worden gepasseerd, eco-
nomen en oppositiepartijen worden gene-
geerd en het economisch herstel wordt ge-
frustreerd. Er zijn geen werknemers meer 
die in dit kabinet hun bondgenoot zien en 
er zijn geen ouderen meer die het gevoel 
hebben dat dit kabinet voor hen opkomt.

Nederland zou er beter voor staan als de 
voet van de rem zou gaan en we eindelijk 
gaan investeren in de economie, in banen 
en in mensen. Met de Dodo liep het helaas 
niet zo goed af, laten we hopen dat Rutte 
en Asscher wél op tijd naar anderen luiste-
ren en hun koers bijstellen. 

Emile Roemer
fractievoorzitter SP
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Koningin Beatrix kreeg na de aankondiging van haar vertrek 
veel waardering. Volgens SP-Tweede Kamerlid Ronald van 
Raak is de afgelopen jaren ‘flink onderhoud gepleegd’ aan het 
Koninklijk Huis. Het is nu aan Willem-Alexander en Máxima 
om het respect van de bevolking te winnen. 

‘ een MOnarChie in een deMOCratie,  
 dat is heel vreeMd’ 

 › Waarom hebben wij eigenlijk een  
monarchie? 
‘Onze monarchie hebben wij niet zelf 
bedacht. Tijdens de oorlogen van Napoleon 
waren de Franse troepen wel heel gemak-
kelijk over ons land heen gelopen. Vooral 
Engeland had behoefte aan een sterke staat 
aan de Noordzee. Ons land, eeuwenlang 
een verzameling van kleine republieken, 
werd in 1815 samengevoegd met België tot 

30 april 1980: Koningin Beatrix bestijgt de troon.

één koninkrijk. De Belgen scheidden zich in 
1830 alweer af, maar de monarchie bleef. De 
eerste koningen konden het land zo'n beetje 
alleen regeren, omdat zij bepaalden wie er 
in het parlement zaten. Na 1848, toen de 
Tweede Kamer voortaan door de bevol-
king werd gekozen, werd de macht van de 
koning steeds minder. Dat kwam ook door 
de persoon van Willem III, die opvliegerig 
en onbehouwen was en door de mensen 

‘koning Gorilla’ werd genoemd. Ik snap best 
dat Willem-Alexander zich geen Willem IV 
noemt, hij zal niet graag met deze voorgan-
ger vergeleken willen worden.’ 

 › Hoe vind je dat koningin Beatrix  
het heeft gedaan? 
‘Alle drie de koninginnen pasten zich aan 
hun tijd aan. Wilhelmina was koningin in 
tijden van crisis en oorlog (1898-1948 –red.) 
en Juliana regeerde in tijden van democra-
tisering en vernieuwing (1948-1980 –red.). 
Koningin Beatrix wordt vooral gewaardeerd 
omdat ze zo professioneel en goed geïnfor-
meerd is. Dat paste bij een tijd dat bestuur-
ders vooral werden gezien als managers. 
Deze koningin hield altijd goed in de gaten 
hoe de mensen over haar dachten en heeft 



ook goed geluisterd naar de wensen van de 
Tweede Kamer.’ 

 › Heeft  de koningin ook goed geluisterd 
naar de SP? 
‘Ja. Heel veel dingen die de afgelopen jaren 
zijn veranderd zijn door ons in gang gezet. 
Onduidelijk was bijvoorbeeld wat de monar-
chie nu eigenlijk kost. Na lang aandringen is 
er openheid gekomen: het Koninklijk Huis 
kost ons zo'n 27 miljoen euro. Dankzij de SP 
is er ook een jaarverslag, zodat we weten of 
dat geld goed wordt besteed. En we hebben 
een einde gemaakt aan de vergoeding van 
privékosten, zoals het privéschip de Groene 
Draeck en privéreizen met het regerings-
vliegtuig.’ 

 › Waarom is er eigenlijk zo vaak gedoe 
rondom het Koninklijk Huis, zoals rond de 
vakantievilla in Mozambique en de vader 
van Máxima? 
‘Dat heeft  te maken met eigenzinnigheid 
van de leden van het Koninklijk Huis en 
gebrek aan regie door de minister-president. 
Het lijkt erop dat Willem-Alexander zijn 

spierballen wilde laten zien, door tegen de 
nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer in 
een heel dubieus vastgoedproject te stappen 
in Mozambique. Dat heeft  hem veel kwaad 
gedaan, de populariteit van het Koninklijk 
Huis ging met sprongen omlaag. Ik denk wel 
dat hij hiervan heeft  geleerd. Ik heb altijd ge-
zegd dat Zorreguieta niet bij de inhuldiging 
van de nieuwe koning aanwezig kan zijn. 
De vader van Máxima was onderdeel van 
een bloedig regime, dat duizenden mensen 
liet ‘verdwijnen’. Het is goed dat Máxima nu 
haar verantwoordelijkheid heeft  genomen 
en heeft  gezegd dat haar vader niet welkom 
is.’ 

 › Is de monarchie klaar voor de toekomst? 
‘De afgelopen jaren is veel onderhoud 
gepleegd. Heel belangrijk is dat de politieke 
invloed van het staatshoofd steeds kleiner 
is geworden: de koning speelt geen rol meer 
bij de formatie van een regering. De koning 
is nog wel onderdeel van die regering. Dat 
betekent dat alles wat de koning zegt ook 
het standpunt is van het kabinet. Ik ben 
voor een ceremonieel koningschap: een 
koning die ons land vertegenwoordigt bij 
grote rampen en nationale feestdagen en die 
ook een uithangbord is van ons land in het 
buitenland. Maar zonder politieke taken en 
zonder politieke invloed.’ 

 › Maar de SP is toch tegen de monarchie? 
‘Een monarchie in een democratie, dat is 
heel vreemd en dat kan eigenlijk niet. Maar 
het overgrote deel van de bevolking wil de 
monarchie behouden. Dan is het aan ons om 
de zaken goed te organiseren. Een beschei-
den koning, die goed luistert naar de wensen 
van de Tweede Kamer. En een minister-
president die de koning goed bij de les 
houdt. Beatrix kreeg voor haar optreden veel 
waardering. De toekomst van de monarchie 
ligt nu in handen van Willem-Alexander en 
Máxima, ook zij zullen het respect van de 
bevolking moeten zien te winnen.’   •

tekst Rob Janssen
foto Credit Rue des Archives/AGiP / 
Hollandse Hoogte ©

COluMn
De schande 
twintig jaar later
De alleenheerschappij van directeur Erik 
Staal, slechte accountants, commissarissen 
die hun werk niet deden en zwak optreden 
van de toezichthouders en het ministerie: 
dat alles ligt aan de basis van het miljar-
denverlies van woningcorporatie Vestia. 
Zo oordeelt een speciale commissie die on-
derzoek deed naar het derivatenavontuur 
onder leiding van de jarenlang best verdie-
nende topbestuurder in de (semi)publieke 
sector, Erik Staal.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de wo-
ningnood decennialang Volksvijand num-
mer 1 genoemd. Met name voor de men-
sen met lage inkomens, en dat was lang 
de overgrote meerderheid, was het moei-
lijk om aan goede, betaalbare huisvesting 
te komen. Nieuwe stellen gingen inwonen 
bij een van de ouders. Als je geluk had dan 
kreeg je een stekje voor jezelf, niet zelden 
de geringe ruimte van een duplexwoning. 
Vanwege de grote nood op het terrein van 
deze eerste levensbehoeft e werd de soci-
ale volkshuisvesting een overheidstaak. De 
overheid nam het op zich de kwantitatieve 
en kwalitatieve woningnood aan te pakken.

Woningcorporaties, vaak opgericht aan het 
begin van de vorige eeuw, waren daar erg 
behulpzaam bij. De meeste zijn opgericht 
met dat éne doel: een dak boven het hoofd 
van iedereen! Om te zorgen dat alles over-
eenkomstig die doelstelling zou gebeuren 
werden de corporaties verenigingen, met 
de daarbij behorende invloed van de leden/
huurders. Dat werd allemaal anders in 1994 
toen de zogenoemde bruteringsoperatie 
van start ging: de overheid trok zich goed-
deels terug uit de sociale volkshuisvesting. 
De sector werd geprivatiseerd, de corpora-
ties moesten de markt op en gaan functio-
neren als waren het commerciële bedrijven. 
Het eerste wat er gebeurde was het om-
dopen van de verenigingen in stichtingen; 
weg democratische controle. Het tweede 
wat er gebeurde was het ‘marktconform’ 
maken van de salarissen aan de top; weg 
fatsoenlijke beloning. De salaris-
sen gingen soms enkele ma-
len over de kop. En de wo-
ningnood? Die is weer terug 
van weggeweest. Met dank 
aan Paars…

Jan Marijnissen
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 › Waarom richtte je destijds Buurtzorg op?
‘Ik werkte al jaren in de zorg en ik vond dat 
de manier waarop de thuiszorg georgani-
seerd werd, het steeds moeilijker maakte 
om je vak uit te oefenen. Het ging – en gaat 
– steeds meer om productie. In plaats van 
mensen helpen was men bezig met uren 
maken. Een andere ergernis van mij was dat 
er te veel zorggeld naar bureaucratie gaat. 

Vooral bij de thuiszorg zijn deze problemen 
alleen maar steeds groter geworden.’

 › Wat is dan de aanpak van Buurtzorg?
‘Centraal staat dat de verpleegkundige zelf 
controle over het werk heeft. Geen leiding-
gevende, geen management. Onze mensen 
leggen verantwoording aan elkaar af. Ze 
werken in een kleinschalig team, waarin ze 

afspreken wat er nodig is om het werk goed 
te doen. Ze overleggen welke problemen er 
zijn, leren van elkaar.’

 › Wacht even, geen management?
‘Wij hebben geen management, inderdaad. 
Tja, ik ben directeur, maar mijn taak is niet 
aansturen en controleren, maar veel meer 
ervoor zorgen dat de teams het zelf doen. Er 
moeten natuurlijk wel een paar dingen cen-
traal geregeld worden, maar we houden dat 
zo klein mogelijk. Gemiddeld besteedt een 
zorgbedrijf 25 tot 30 procent van het geld 
aan ‘overhead’. Wij doen het met 8 procent. 
We hebben dus meer geld voor verpleegkun-
digen.’

het kan wel:  
de beste thuiszOrg  
én geld besparen
Jos de Blok richtte in 2006 Buurtzorg op. Kleinschalige (thuis)
zorg, met goed betaald verplegend personeel, dicht bij huis, 
gericht op kwaliteit en toch goedkoop. ‘Gemiddeld besteedt 
een zorgbedrijf 25 tot 30 procent van het geld aan overhead. 
Wij doen het met 8 procent.’

Buurtzorg-oprichter Jos de Blok: ‘Wij hebben geen management.’
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 › Maar jullie zijn toch best groot?
‘We hebben 6500 mensen in dienst. Dat 
is groot. We doen aan buurtzorg (de oude 
wijkverpleging), buurtdiensten (de oude 
gezinszorg), jeugdzorg, psychiatrische 
thuiszorg, opvang in een buurtzorgpension. 
Wat we niet doen is veel geld besteden aan 
managen. En we betalen onze professionele 
verplegers en thuiszorgwerkers een loon dat 
bij hun verantwoordelijke taak hoort.’

 › Dus uiteindelijk zijn jullie toch duurder?
‘Alleen als je naar het uurloon kijkt. Maar 
niet als je naar de totale zorgkosten kijkt. 
Bij ons staat kwaliteit van zorg voorop. En 
geloof het of niet, dat is goedkoper. Onze 
mensen verdiepen zich in de situatie van 
degene die zorg nodig heeft. Hoe gaat het 
met de familie? Wat kan deze persoon zelf, 
en wat kan de persoon nog leren om zelf 
te doen? Wij proberen zoveel mogelijk te 
voorkomen dat er veel collega’s over de vloer 
komen. En wat blijkt? Als je het zorgvuldi-
ger doet, leidt dat ertoe dat mensen minder 
zorg nodig hebben en sneller zonder zorg 
kunnen. Dat beweer ik niet alleen; dat is ver-
schillende keren onderzocht. Ernst & Young 
heeft vastgesteld dat onze kleinschalige zorg 
gemiddeld tot veel minder uren zorg leidt.’

 › Maar de gemeenten, die de thuiszorg 
moeten inkopen, kijken toch heel erg naar 
het uurtarief?
‘Dat is ook niet verstandig. Ik vind dat je 
de beste zorg moet kiezen. Dat verdienen 
mensen, en dat motiveert je werknemers. En 
als bijkomend voordeel is het ook nog eens 
goedkoper.’

 › En de werknemers, zijn die inderdaad 
gemotiveerder?
‘Elk jaar wordt er onderzoek gedaan onder 
werknemers, met behulp van vragenlijsten. 
We zijn al twee jaar op rij gekozen tot beste 
werkgever in de categorie ‘meer dan 1000 
werknemers’. En mensen willen graag bij 
ons werken: verpleegkundigen zijn men-
sen die het vak hebben gekozen om zorg te 
verlenen. Niet om formulieren in te vullen 
of om productie te draaien. Zij willen met 
mensen werken aan een betere, gezondere 
situatie. Als je als werkgever de zaken zo 

organiseert dat hun werk draait om dat laat-
ste, dan doen mensen dus wat ze belangrijk 
vinden. Niets is motiverender dan dat.’

 › Ik durf het niet meer te vragen...  
maar de cliënten?
‘Sorry, ook daar krijgen we al een aantal 
jaren achtereen de beste scores bij landelijke 
tevredenheidsonderzoeken. Kijk, het lijkt 
nou net of ik iets heel geweldigs heb be-
dacht. Maar wat we eigenlijk doen is werken 
op de beproefde manier die jarenlang goed 
heeft gewerkt. Richt je op de patiënt en laat 
de professional zelf het werk doen; doe het 
kleinschalig en in de buurt. Marketing, ma-
nagement, grote centrale kantoren: dat heb 
je allemaal niet nodig. Geen fratsen, maar 
alle aandacht naar wat er gebeurt bij de 
mensen thuis. De huidige politieke omstan-
digheden hebben deze manier van werken 
moeilijker gemaakt: je moet extra moeite 
doen om het zo georganiseerd te houden.’

 › Waar heb je last van?
‘Bijvoorbeeld van het feit dat er nu twee 
potjes zijn: de AWBZ en het gemeentelijke 
potje. En je weet, als de gemeente het gaat 
organiseren, gaat gemeente A het anders 
organiseren dan gemeente B. En wij moeten 
die bureaucratie opvangen. Vroeger hadden 
we bij wijze van spreken één formulier; nu 
wordt  het er één voor elke gemeente waar 
je actief bent. Dus daar heb je last van. 
Maar waar we vooral last van hebben is het 
gebrek aan visie. Soms klinkt het goed wat 
er gezegd wordt, maar uiteindelijk wordt 
er op geld gestuurd. 75 procent korten op 
de thuiszorg: dat betekent gewoon dat de 
helft van mijn thuiszorgwerkers hun baan 
gaat verliezen. En dat die zorg ontoegan-
kelijk wordt. En elk onderzoek wijst uit: als 
mensen de eenvoudige zorg niet eenvoudig 
kunnen krijgen, komen ze terecht bij de 
duurdere zorgverleners, zoals de eerste hulp 
in het ziekenhuis.’

 › Wat moet er dan veranderen?
‘Einstein heeft zoiets gezegd als: “Je kunt 
een probleem niet oplossen met hetzelfde 
bewustzijn waarmee het probleem ont-
stond.” Oftewel: er moet anders gedacht 
worden. Een goede visie is nodig op hoe we 
de toekomstige problemen gaan oplossen. 
Het moet gezegd worden: de SP heeft al 
jaren een goede kijk hierop. Kleinschalig-
heid, je richten op de professionaliteit van 
de verplegers, vertrouwen in plaats van 
bureaucratie. Ik wil maar zeggen: het kan 
gewoon.’  •

tekst Diederik Olders
foto Archief Buurtzorg

een OverziCht van  
de zOrgplannen  
van het kabinet

  Zorg naar gemeenten:  
1,7 miljard bezuiniging

 Veel zorg wordt een taak van de 
gemeenten. Zij regelen de dagbeste-
ding, begeleiding en persoonlijke 
verzorging, maar moeten dat met 
veel minder geld doen.  

  Opheffen van de huishoudelijke 
verzorging: 1,1 miljard bezuiniging

 Mensen die voor het eerst huishou-
delijke verzorging nodig hebben, 
kunnen daarnaar fluiten vanaf 2014. 
Diegenen die nu al verzorging 
hebben, moeten het vanaf 2015 
zonder stellen. Er blijft  25 procent 
van het budget over, daarmee moet 
de gemeente ‘maatwerk’ leveren voor 
mensen met een laag inkomen. 

  Minder snel in een zorginstelling: 
130 miljoen bezuiniging

 Ouderen, lichamelijk en verstandelijk 
beperkten en psychiatrische patiën-
ten komen minder snel in een 
zorginstelling terecht.

  Zwaardere zorg in instellingen ook 
gekort: 473 miljoen bezuiniging

 Hulp nodig met eten of met wassen? 
Als je meer dan anderhalf uur per 
week thuiszorg nodig hebt, voor 
langer dan een halfjaar, wordt de 
gemeente verantwoordelijk. Dezelfde 
gemeente die daar weer minder geld 
voor krijgt. Wondzorg, medicatie en 
verpleegkundige handelingen komen 
op het bordje van zorgverzekeraars 
terecht. 

  Meer zelf betalen:  
250 miljoen bezuiniging

 We gaan veel meer zelf betalen. Het 
eigen risico gaat al een paar jaar 
omhoog, en het eind is nog niet in 
zicht. Chronisch zieken konden altijd 
aanspraak maken op een compensa-
tie van hun kosten, maar dat ver-
dwijnt. Mensen die in een instelling 
verblijven, houden minder over van 
hun inkomen.  

  Kleiner basispakket:  
1,5 miljard bezuiniging

 Het basispakket wordt kleiner en 
kleiner. Wat er precies uit gaat is nog 
niet bekend, maar er moet ongeveer 
anderhalf miljard euro bespaard 
worden. Veel zal er dus niet overblij-
ven aan vergoedingen waar iedereen 
recht op heeft.

‘Geen fratsen, maar  
alle aandacht naar  
wat er gebeurt bij de 
mensen thuis’



SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen legt uit wat 
die twee miljard per jaar allemaal betekent: 
‘Per huurhuis moet 75 euro per maand extra 
naar de belastingpot. Minister Blok heeft 

Sociale woningbouw in gevaar

‘ er kOMt veel naars   
 Op huurders af’

Het kabinet van VVD en PvdA wil dat woningcorporaties samen twee  
miljard euro per jaar betalen aan nieuwe belastingen. Volgens SP-Tweede 
Kamerlid Paulus Jansen draait het kabinet zo de sociale woningbouw de  
nek om, terwijl er een goed alternatief is.

het mogelijk gemaakt om de huren te laten 
stijgen met soms wel zes procent per jaar, 
bovenop de inflatie. Veel corporaties zullen 
de huur moeten verhogen tot het wettelijk 

maximum, anders gaan ze failliet. Corpo-
raties schrappen steeds meer nieuwbouw- 
en renovatieprojecten. Elke week gaan er 
bouwbedrijven failliet. Het aantal ontslagen 

8.131 
niet gebOuwde 
betaalbare huurwOningen

gesChrapte investeringen
€ 1.388 mln

€ 291 mln
niet Ontvangen btw
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bouwvakkers, verhuizers en installateurs 
loopt ondertussen in de tienduizenden. Zo 
blijft  er van sociale woningbouw natuurlijk 
niets over.’

investeren, niet slopen
De SP heeft  een haalbaar en betaalbaar 
alternatief uitgewerkt. Jansen: ‘De twee 
miljard euro van de corporaties moet niet 
naar de belastingpot gaan, maar juist naar 
renovatie, nieuwbouw en energiebespa-
rende maatregelen. Voor elke euro die een 
woningcorporatie wil investeren, leent de 
bank er vier bij. Dat betekent dat er dus voor 
tien miljard euro geïnvesteerd kan worden.’ 
Over dat enorme bedrag wordt btw gehe-
ven, waardoor er weer veel geld direct in 
de schatkist terugkomt. De overheid hoeft  
geen werkloosheiduitkering te betalen aan 
ontslagen bouwvakkers, maar ontvangt juist 

inkomensbelasting. En tegelijk worden er 
weer betaalbare huurhuizen gebouwd, waar-
door de wachtlijsten verdwijnen. Jansen: ‘Ik 
heb dit in de Tweede Kamer voorgesteld, 
omdat het voor huurders, corporaties en de 
bouw meer toekomst heeft . Maar de VVD en 
PvdA hebben dit geblokkeerd. We moeten ze 
wakker schudden; de verhuurdersheffi  ng is 
de dood van de sociale woningbouw.’

‘falend beleid’
Om de sociale woningbouw levend te 
houden, moet er dus wat gebeuren. PvdA en 
VVD lijken het debat op slot te gooien, maar 
dat is niet het einde van het verhaal. Tijdens 
een bezoek aan de Bredase wijk De Heuvel 
zag SP-leider Emile Roemer met eigen ogen 
onder welke omstandigheden bewoners van 
zeer slecht onderhouden woningen moeten 
leven – denk aan schimmel, vocht en verval. 

Roemer kondigde in Breda een landelijke 
actie aan: ‘Bewoners van sociale huurwonin-
gen hebben alle reden om bezorgd te zijn, 
er komt de komende jaren veel naars op ze 
af. Zij moeten via de woningcorporaties een 
extra belasting betalen van 2 miljard euro 
per jaar. Met de actie van vandaag willen we 
inzichtelijk maken dat iedereen te maken 
gaat krijgen met de gevolgen: een huur-
explosie, achterstallig onderhoud of een 
nog groter gebrek aan nieuwe woningen. Dit 
falende beleid moeten we uit alle macht een 
halt toeroepen.’ 

De SP roept iedereen op om in verzet te 
komen. Er zijn posters en er is natuurlijk de 
online huurenquête. En dat is nog maar 
het begin.

              www.sp.nl/huren

De gevolgen van de 
verhuurdersheffi ng in 
cijfers. Op de website 
www.sp.nl/huren worden 
deze cijfers regelmatig 
vernieuwd.

gesChrapte investeringen
€ 1.388 mln

11

€ 291 mln 13.881
werklOzen
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SYlVia TaNg (48) verhuisde met haar doch-
ter in 2007 van Purmerend naar de stad 
Groningen, waar ze een ruime vijfk amer-
eengezinswoning huurt van woningcorpo-
ratie Nijestee. De woning, gebouwd tussen 
1960 en 1970, kost haar € 468 per maand 
aan huur. 

doortochtwoning
Tang is niet erg te spreken over de kwaliteit 
van de woning: ‘Hij is ruim zat, inmiddels 
eigenlijk te groot. Maar ik heb veel last van 
vocht. In de kruipruimte staat water en 
dat vocht trekt het huis in; in de trapkast 
staat de schimmel op de vloer. Verder kiert 
het enorm, de woning heeft  grote ramen. 
Het is niet alleen een doorzon- maar ook 
een doortochtwoning. Dat merk je ook aan 

STOP DE  
HUUR
ExPlOSiE

VUl DE HUUREnqUêTE in OP  

www.SP.nl/HUREn

huurexplosie_R.indd   1 16-01-13   13:04
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huurexplosie_R.indd   2 16-01-13   13:04

huurders aan het wOOrd
De SP vraagt aan huurders de gevolgen van het beleid te 
melden. Op www.sp.nl/huren kan een enquête ingevuld wor-
den. Paulus Jansen verzamelt de verhalen en publiceert enkele 
opvallende meldingen – uiteraard niet zonder toestemming 
van de betrokkenen. Woningbeleid grijpt immers diep in het 
leven van mensen in. Hieronder twee voorbeelden.

sylvia tang:‘vOOr steeds Meer Mensen wOrdt huren OnMOgelijk’

de stookkosten; mijn voorschot is vorige 
maand alweer omhooggegaan.”

asbest saneren te duur
Sinds enige tijd probeert Sylvia weer terug 
te verhuizen naar haar geboortestreek 
West-Friesland. Dat valt nog niet mee. ‘Ik sta 
nu twee jaar ingeschreven, dat is te kort om  
kans te maken op een woning. Ik heb urgen-
tie aangevraagd, maar die krijg ik ook niet. 
Verder is al duidelijk dat ik daar méér ga be-
talen, voor een kleinere woning.’ Als de ver-

huurdersheffi  ng doorgaat, verwacht ze dat 
haar kansen op een betaalbare woning nog 
verder dalen: ‘Het onderhoud is al slecht, 
dat gaat nog verder omlaag. Voor renovatie 
is al helemaal geen geld meer. Ik zag van de 
week een uitzending op tv over huurwonin-
gen met asbest, die wilde een corporatie niet 
saneren vanwege de kosten. En er zal ook 
steeds minder nieuwbouw komen op deze 
manier. Voor steeds meer mensen wordt het 
onmogelijk om te huren.’

PeTer HolleNberg (59) en zijn vrouw Dia 
de Kok (64) huren al tien jaar een woning 
van Delta Lloyd in Castricum. Het is een 
eengezinswoning in een rijtje van vier, met 
een vloeroppervlak van ongeveer 100 m2. 
De huur bedraagt € 595 per maand. In het 
huurcontact is een indexeringsclausule op-
genomen voor de jaarlijkse huurverhoging.

Zoon en vriendin komen niet aan een 
huurwoning
Peter was in het verleden zelfstandig 
ondernemer en had een eigen huis. In 
2003 werd hij chronisch ziek en vervolgens 
arbeidsongeschikt, waardoor zijn inkomen 
fl ink daalde en hij besloot te gaan huren. 
Dia was tot vijf jaar geleden werkzaam bij 
de hypotheekafdeling van een grote bank, 
maar werd daar ontslagen bij een reorga-
nisatie. Inmiddels heeft  ze weer werk, als 
toetser bij een zorgverzekeraar. Jongste 
zoon Tim (25) en zijn vriendin wonen nog 
in bij Peter en Dia, omdat ze nog steeds niet 
aan een huurwoning in Castricum kunnen 
komen.

peter hOllenberg en dia de kOk: ‘terug van weggeweest: inwOning’

geen hypotheek vanwege tijdelijke 
contract
Tim staat ongeveer vijf jaar ingeschre-
ven voor een huurwoning en werkt als 
huismeester bij een grote bank aan de 
Amsterdamse Zuidas. Zijn vriendin werkt 
bij de kinderopvang op een basisschool in 
Castricum. Hoewel ze samen een aardig 
inkomen verdienen, is een koopwoning op 
dit moment ook nog geen optie. Ze werken 
namelijk op basis van een tijdelijk contract, 
waardoor de bank geen hypotheek wil 
verstrekken. Peter: ‘Het is toch droevig dat 
steeds meer starters met middeninkomens 
niet aan de bak komen in de huursector, 
maar ook geen hypotheek voor een koop-
huis kunnen krijgen. Inwoning was iets van 
na de oorlog dachten we. Maar het is nu 
terug van weggeweest!’ •
tekst Paulus Jansen en Diederik Olders
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Door De nieuwe participatiewet worden soci-
ale werkplaatsen in de komende twintig jaar 
gesloten, krijgen mensen met een beperking 
alsnog te maken met kortingen vanwege de 
gezinsbijstand en worden begeleiding en 
ondersteuning gewoon wegbezuinigd. Tien-
duizenden mensen met een arbeidsbeper-
king dreigen zo alsnog thuis in de armoede 
en achter de geraniums te belanden. 

‘werkplaatsen faillissement in’
Karabulut: ‘Deze wet gaat op punten nog 
verder dan de plannen van het vorige 
kabinet, waar wij samen met de PvdA tegen 
protesteerden. In die plannen bleven sociale 
werkplaatsen tenminste nog enigszins 
bestaan. Klijnsma jaagt de werkplaatsen 
een faillissement in door geen nieuwe 
werknemers meer toe te laten.’

gezinstoets in de bijstand
Ook andere onderdelen uit de wet zijn 
Karabulut een doorn in het oog. ‘Mensen 
met een beperking worden aan het werk 
gezet onder het minimumloon. Blijkbaar 

ansicht_groet_socwerkplaats.indd   1 01-02-13   08:46

 Karabulut: ‘Nieuwe KaFT om oude PlaNNeN Sociale werKPlaaTS’

hartelijke grOeten?
SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut haalde eind januari hard 
uit naar PvdA-staatssecretaris Klijnsma. ‘Een jaar geleden 
stonden PvdA en SP zij aan zij om de bezuinigingen op mensen 
met een beperking van tafel te krijgen. Nu blijkt dat de nieuwe 
‘Participatiewet’ niks meer is dan een sterfh uisconstructie 
voor de sociale werkplaats. Ik zou bijna oud-VVD-staats-
secretaris De Krom gaan missen.’

De reactie van PvdA-leider Diederik 
Samsom toen hij in maart vorig jaar 
op het Malieveld de vraag kreeg of hij 
de bezuinigingen op de sociale 
werkplaatsen gaat terugdraaien als 
hij in de regering zou komen.

‘Ik weet het antwoord wel, maar 
zullen we het met zijn allen geven 
zodat ze ons in het Catshuis kunnen 
horen? Draaien we deze bezuinigin-
gen terug? Ja, natuurlijk doen we dat! 
(...) Mark, jij pakt die mensen hun 
kansen af, en dat maakt mij razend. 
(...) Als ik ooit één moment twijfelde 
waarom ik ben opgegaan voor 
partijleider van de PvdA, jullie zijn 
mijn bewijs. Ik ga voor jullie strijden, 
die wet gaat van tafel, het kabinet 
gaat weg en in ieder geval zorgen we 
ervoor dat jullie je werk houden.’
(De video is hier terug te vinden: 
sp.nl/9z2a75)

Emile Roemer was erbij en herinnert 
het zich nog goed: ‘Heeft Samsom 
de bezuinigingen teruggedraaid? Is 
die wet van tafel? Nee, zeker niet. 
Sterker nog: zijn partijgenoot, 
staatssecretaris Jetta Klijnsma, doet 
er zelfs nog een schepje bovenop. 
Deze week schreef zij ons dat met de 
invoering van de Participatiewet per 
1 januari 2014 er geen mogelijkheid 
meer is om in te stromen in de Wsw. 
De verplichting die gemeenten van 
Rutte I nog kregen om voor dertig-
duizend mensen de sociale werk-
plaatsen open te houden, komt nu 
te vervallen.’

weet u nOg, Meneer saMsOM?
geldt het minimum niet langer voor mensen 
die wat begeleiding nodig hebben. Door de 
gezinstoets in de bijstand weer van stal te 
halen, komen gezinnen met meerdere uit-
keringen in de armoede terecht. Dit is echt 
de oude ‘Wet Werken naar Vermogen’ met 
een nieuwe kaft  erom heen. Deze wet moet 
van tafel.’

Stuur een kaartje!
Het actiecomité Armoede Werkt Niet start 
een ansichtkaartenactie met als titel 
‘Groeten uit de sociale werkplaats’. 
Hiermee kunnen mensen die op de sociale 
werkplaats werken of deze een warm hart 
toedragen, aan de regering laten zien dat dit 
werk het behouden waard is en dat mensen 
met een arbeidshandicap niet werkloos 
thuis horen te zitt en. •

11tribune februari 2013

De gratis ansichtkaarten zijn te bestellen bij 
de SP via armoedewerktniet@sp.nl 
en ook kunt u de ansichtkaart digitaal 
ondertekenen op de website
www.armoedewerkniet.nl of delen via Facebook.  
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  > ‘Onze superMarkt MOet blijven’

wat wilt u  
met onze  
winkelstraat?

winkelskoudekerk2012_A6.indd   1

30-10-12   16:38

5 vragen Over COOkies
Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen 
is SP-woordvoerder ICT-zaken. Zij is 
voorstander van de wet die websites 
verbiedt om internetgebruikers 
zonder toestemming te volgen.

 › Hoe zit dat?
‘Websites zetten cookies op je computer 
om je internetgedrag te volgen. Soms 
noodzakelijk, om bijvoorbeeld niet 
telkens je wachtwoord opnieuw in te 
hoeven voeren. Maar andere cookies 
zijn onnodig en volgen alles wat je doet 
op het internet, voor een persoonlijk 
profiel.’

 › Wat hebben ze daaraan?
‘Databedrijven als Facebook verdienen 
goud geld aan het doorverkopen van die 
informatie. Bijvoorbeeld om advertenties 
op internet af te stemmen op jouw 
persoonlijke voorkeuren.’

 › Nou en?
‘Er kan privacygevoelige informatie 
tussen zitten. Zoals ik geen camera in 
huis wil, of gespit in mijn vuilnis, wil ik 
ook niet dat geregistreerd wordt of 
iemand op mijn computer zoekt op 
soa’s, slapeloosheid of depressiviteit. 
Potentieel interessante informatie voor 
verzekeringsmaatschappijen.’

 › Veel websites weigeren je als je hun 
cookies niet accepteert.
‘Dat zijn publieksonvriendelijke acties 
van bedrijven, waaronder zelfs Uitzen-
ding Gemist. Op vragen van de SP-
fractie zegt de minister dat de Publieke 
Omroep die data nodig heeft om 
statistieken bij te houden en er verder 
heus niets mee doet. Ik vermoed dat er 
ook tegenvallende reclame-inkomsten 
mee worden opgevijzeld. Voor noodza-
kelijke cookies is namelijk helemaal 
geen toestemming vereist. Bedrijven 
hopen dat internetgebruikers er gek van 
worden en uiteindelijk zeggen ‘laat die 
privacy maar zitten’, terwijl die bedrijven 
gewoon hun verdienmodel moeten 
aanpassen.’

 › En dan?
‘In browsers moet standaard een knop 
komen om aan te geven dat websites 
jouw informatie niet mogen verkopen of 
gebruiken voor het personaliseren van 
advertenties. Een soort ja/nee-sticker op 
internet. De SP heeft de minister 
gevraagd dit wettelijk te regelen.’ 

In Koudekerk, een van de vier dorpen van 
de Zuid-Hollandse gemeente Rijnwoude, is 
vrijwel de hele gemeenschap in opstand 
gekomen tegen verhuisplannen van de 
plaatselijke Albert Heijn. De grootgrutter 
wilde, vanwege parkeerplekken en 
mogelijke toekomstige bouwplannen, 
verhuizen van het centrum van Koudekerk 
naar de rand van het dorp, een paar 
honderd meter verderop. Bert Lekx was 
een van de initiatiefnemers van de bewo-
nersactie: ‘Tijdens onze vaste zaterdag-
middagclubborrel in het dorp kwam de 
onrust onder ouderen over de verhuisplan-
nen van de Albert Heijn ter sprake. Zij 
waren bang niet meer zelfstandig bood-
schappen te kunnen doen. De SP had 
eerder al met succes actie gevoerd tegen 
de sluiting van ons bibliotheekfiliaal, dus 

hebben we de SP gevraagd ons te helpen 
de actie grootschalig aan te pakken.’ In het 
hele dorp zijn 1140 actiekaarten verspreid 
met de vraag aan bewoners wat zij met de 
winkelstraat wilden. Moet de supermarkt 
op dezelfde plek blijven of verplaatst 
worden? Lekx: ‘De reacties waren overwel-
digend. Maar liefst 686 kaarten werden 
ingeleverd, waarvan slechts 12 mensen 
voor verplaatsing waren.’ Om dat resultaat 
kon de Rijnwoudse politiek niet meer heen, 
dus werd er een speciale vergadering 
gepland over de verhuisplannen van de 
supermarkt. ‘Als bewoners konden we aan-
schuiven en meepraten tijdens de discus-
sie. Ook de supermarktdirecteur heeft zijn 
zegje kunnen doen, maar uiteindelijk 
kregen de bewoners terecht de steun van 
de politiek. Onze supermarkt moet blijven.’

Emile Roemer en Jasper van Dijk hebben alle zesduizend door SP’ers voor de actie ‘Kinderen 
van de Rekening’ ingezamelde kinderschoenen geschonken aan Sam’s Kledingactie van Cor-
daid Mensen in Nood. Roemer: ‘Ik ben blij dat we met deze actie twee vliegen in één klap slaan. 
We hebben het armoedeprobleem onder kinderen in Nederland onder de aandacht gebracht 
en met dit vervolg helpen we ook nog eens duizenden kinderen elders in de wereld die het niet 
breed hebben.’ 

  > gOed dOel
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Het Wetenschappelijk Bureau en de 
Tweede Kamerfractie van de SP organi-
seerden op 25 januari het Moed-debat 
‘Komt er oorlog in Iran?’ Het is vernoemd 
naar de locatie: SP-partijkantoor De Moed. 
Het debat werd ingeleid door drie experts. 
Kees van der Pijl, hoogleraar Internationale 
betrekkingen in Sussex, beargumenteerde 
dat de stationering van Nederlandse 
Patriot-raketten in Turkije gezien kan 
worden als een voorbereiding op een 
aanval op Iran. Al twee keer eerder vormde 
plaatsing van Patriots de inleiding tot een 
oorlog: in 1991 in Koeweit en in 2004 in 
Irak. Voormalig generaal Kees Homan, van 
Instituut Clingendael, ging in op de 
strategische kanten van een conflict 
tussen Israël en Iran. Gilles Plug, directeur 
Noord-Afrika en Midden-Oosten bij het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, legde 
uit dat het niet de bedoeling is dat het 
‘dossier kernwapens’ het ‘dossier men-
senrechten’ overschaduwt, maar dat niet 
ontkend kan worden dat het regime de 
sancties afwentelt op de bevolking. 

De Britse premier Cameron hield op 23 
januari een speech over zijn visie op de 
Europese Unie. Daarin kondigde hij een 
referendum aan over een mogelijk vertrek 
van Groot-Brittannië uit de EU. Premier 
Rutte moet volgens SP-Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel een voorbeeld nemen 
aan zijn Britse ambtsgenoot en ook een 
referendum organiseren over de toekomst 
van de Europese Unie. ‘Niet over het 
lidmaatschap, maar wel over de stappen 
richting een federaal Europa die nu 
worden gezet. De huidige koers is niet 

Na de inleidingen ging de zaal in debat met 
een panel (foto) met SP-Tweede Kamerlid 
Harry van Bommel, hoogleraar Kernfysica 
Nasser Kalantar en Pejman Salim van 
Iranian Progressive Youth. Salim bena-
drukte dat sancties noch onderhandelin-
gen helpen; wat wel werkt is steun aan 
Iraniërs die strijden voor democratie. Van 
Bommel beaamde dat en zag grote 
overeenkomsten met Irak vóór de oorlog 
daar, waar sancties ook niet hielpen. 
Kalantar stelde dat de sancties voor de 

  > MOed-debat Over iran

  > ‘nederlands eu-referenduM’

onvermijdelijk en de regering dient 
Nederland een keuze voor te leggen. In 
heel Europa heerst onvrede onder de 
bevolking over een Brusselse bureaucratie 
die de welvaart in sneltreinvaart afbreekt.’ 
Rutte en Cameron moeten volgens Van 
Bommel samen optrekken in de wens 
bevoegdheden terug te halen en de 
positie van nationale parlementen te 
versterken. ‘In zijn speech noemde 
Cameron verschillende gebieden waarop 
hij mogelijk bevoegdheden terug wil van 
de EU, zoals arbeidswetgeving, milieu en 

bevolking eigenlijk al een oorlogssituatie 
betekenen. Hij vertelde over zijn moeder, 
die in Iran woont. Zij heeft zeer dringend 
medicijnen nodig. De prijzen zijn vervijf-
voudigd en geld overmaken naar zijn 
moeder is onmogelijk vanwege de 
sancties. Kalantar ziet dat zijn moeder, 
ondanks dat zij kritisch is op het regime, 
onder deze omstandigheden langzaamaan 
gevoelig wordt voor het argument dat Iran 
kernwapens nodig heeft. 

criminaliteitsbestrijding. Dat zijn niet 
gebieden waarop de SP meteen minder 
Europees wil samenwerken, maar dat 
neemt de mogelijkheden voor Nederland 
niet weg om samen met Cameron op te 
trekken. De Nederlandse regering heeft 
ook afgesproken voorstellen te doen om 
bevoegdheden terug te halen uit Brussel. 
Daarover moet ze snel duidelijkheid geven 
nu Cameron de discussie daarover heeft 
geopend. De ontwikkeling van een steeds 
groeiende Brusselse bureaucratie moet 
worden gestopt.’

  > ‘prOberen er één geheel van te Maken’

Begin 2012 kwamen SP-leden uit de 
Utrechtse gemeente Stichtse Vecht voor 
het eerst bij elkaar om te bouwen aan een 
eigen afdeling. Krap een jaar later is het 
gelukt, de status ‘afdeling in oprichting’ is 
bereikt. Binnen de twaalf zeer uiteenlo-
pende kernen van de fusiegemeente 
Stichtse Vecht speelt niet alleen een kloof 
tussen arm en rijk, maar bijvoorbeeld ook 
tussen oorspronkelijke bewoners en 
‘import uit Amsterdam’. In de ene kern zijn 
al flink wat mensen lid van de SP, in een 
andere kern nog niemand. ‘We proberen 
daar binnen onze groep een geheel van te 

maken,’ vertelt Gerard Bosman die vorig 
jaar met twee anderen het initiatief nam om 
de SP-leden bij elkaar te roepen. ‘Elk heeft 
een derde van onze 110 leden gebeld. Het 
viel best mee hoeveel avonden dat kostte 
en het was leuk en leerzaam om te doen. 
Op de eerste vergadering waren twintig 
mensen, zo is de bal gaan rollen. We zijn 
vervolgens begonnen met het verspreiden 
van flyers voor onze Hulpdienst.’ Sinds-
dien komen er iedere maand verzoeken 
binnen bij de Hulpdienst en zijn er diverse 
acties gevoerd. Zo is de sluiting van een 
bibliotheekfiliaal voorkomen en is dankzij 

de SP-actie rekening gehouden met 
omwonenden bij de bouw van een 
appartementencomplex met supermarkt. 
Bosman: ‘De invoering van betaald 
parkeren is bijvoorbeeld voorkomen. Nu 
bereiden we acties rondom de leegstand 
van bedrijfspanden voor. Ook zoeken we 
uit wat alle zorgbezuinigingen voor onze 
inwoners en instellingen gaan betekenen 
en mobiliseren we hen.’
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In de laatste week van januari zijn twee 
bijzondere mensen overleden. De SP 
neemt afscheid van de twee, die elk op 
hun eigen manier een koningin waren.

Fabiola, 1946-2013
In Amsterdam overleed op 66-jarige leeftijd 
Peter van Linden, beter bekend als levend 
kunstwerk Fabiola. Hij nam deze naam aan 
toen iemand hem complimenteerde dat hij 
er als een koningin bij liep; Fabiola is 
koningin van België, het land waar Peter 
opgroeide. Nelly Duijndam, fractievoorzitter 
van de SP-fractie in Amsterdam-centrum 
kende Fabiola goed en sprak op de 
herdenkingsbijeenkomst op 1 februari: 
‘Fabiola was al jaren actief lid van de SP. Dit 
is niet zo verwonderlijk gezien zijn acti-
visme, zoals zijn strijd voor dak- en 
thuislozen. Fabiola gaf kleur aan het roze 
netwerk van de SP,  Rood voor Roze.  Niet 
te beroerd om flyers uit te delen maar 
natuurlijk het meest in zijn element tijdens 
parades, herdenkingen en demonstraties. 
En natuurlijk was hij prominent aanwezig bij 
de solidariteitsbijeenkomst voor homorech-

Fabiola tijdens de Roze Zaterdag in Haarlem, juli 2012.

  > afsCheid van twee kOninginnen

ten in Riga, georganiseerd door de SP 
samen met COC en Amnesty International. 
Ik sluit af met zijn woorden: “Dus mensen, 
strijdbaar blijven en opkomen tegen 
onrecht.” ’

Hennie Sneevliet, 1926-2013
In Rotterdam overleed in dezelfde week 
Hennie Sneevliet, een markant SP-lid dat 
altijd zeer bescheiden is gebleven. Hennie 
Sneevliet was ónze koningin. Toen de SP in 
1994 in de Tweede Kamer kwam, begon-
nen we met de alternatieve Troonrede. De 

Troonrede in de Ridderzaal was voor een 
uitverkoren gezelschap. Die van de SP was 
voor de overige 99 procent van de Neder-
landers die niet in de Ridderzaal mochten, 
terwijl het daar nou juist wel over hun 
belangen zou moeten gaan. Hennie 
Sneevliet werd onze koningin. Ineke Palm, 
bestuurslid van de afdeling Rotterdam: ‘Zij 
deed dat voortreffelijk. De waardigheid 
waarmee zij in een oude koets aankwam 
– ze was erg zenuwachtig maar ook weer 
erg verguld in een koets te mogen aanko-
men – en vervolgens de boodschap van het 
volk voorlas, was onovertroffen. Heel 
rustig, met veel talent, droeg zij het ambt 
uit.’ Op 1 mei 1999 kreeg zij de gouden 
tomaat opgespeld door Agnes Kant. 
Hennie was actief bij de ouderengroep ‘de 
Grijze Roodstaarten’ in Rotterdam, die hard 
actievoeren niet schuwde; zo wilden ze met 
een aantal ouderen op de rails gaan liggen 
om de RET in beweging te krijgen in een 
actie rondom niet-functionerende roltrap-
pen. Palm: ‘Hennie was een lief mens waar 
je altijd op kon rekenen. Jarenlang was ze 
vrijwilliger bij de landelijke en plaatselijke 
vouwploeg, een vrijwilliger waar je 100 
procent op kon rekenen. Zoals haar familie 
aangeeft: “Heel bijzonder, heel gewoon, 
gewoon een bijzondere vrouw.”

Het debacle rond de Luchthaven Twente 
nadert zijn hoogtepunt. Een doorstart van 
het vliegveld is vanaf het begin door de SP 
als ‘onhaalbaar, onnodig en ongewenst’ 
beoordeeld. Toch zijn er, tegen het advies 
van experts in, miljoenen in het project 
gestoken door de provincie Overijssel en 
de gemeente Enschede. De Twentse 
Courant Tubantia onthulde afgelopen 
maand nog een analyse van Schiphol uit 
2009, waaruit blijkt dat toen al duidelijk was 
dat de exploitatie van Luchthaven Twente 
onhaalbaar is. Frank Futselaar, SP-fractie-
voorzitter in Overijssel: ‘Het schokkende is 

niet zozeer dat de analyse negatief uitviel, 
want er is een hele stapel negatieve ad-  
viezen door Gedeputeerde Staten gene-
geerd. Maar als zij op de hoogte waren van 
dit rapport en bewust informatie hebben 
achtergehouden voor de Staten, hebben ze 
een probleem.’ Wat de SP betreft hebben 
Gedeputeerde Staten overigens sowieso 
een probleem. In december werd namelijk 
ook duidelijk dat geen enkele marktpartij 
een bod heeft willen doen in de aanbeste-
ding van de luchthaven. Futselaar: ‘Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat het project nog 
voortgang kan vinden. Dit zal grote 

financiële consequenties hebben voor de 
provincie en de gemeente Enschede. Wat 
de SP betreft moet hier zo snel mogelijk 
over gedebatteerd worden en zijn er nu drie 
prioriteiten: zo goed als mogelijk het 
project financieel afronden, het vinden van 
een alternatieve ontwikkeling voor het 
gebied en het ter verantwoording roepen 
van de betreffende bestuurders. Het is 
noodzakelijk dat er politieke consequenties 
verbonden worden aan dit drama. De 
verantwoordelijke gedeputeerden moeten 
in overweging nemen of ze nog wel 
geloofwaardig zijn en kunnen aanblijven.’

  > debaCle luChthaven twente

Hennie Sneevliet in 1997 als Koningin van de alternatieve troonrede.
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Over de Muur

Er moet in Nederland een serieus 
politiek debat komen over de muur 
die Israël bouwt op deels Palestijns 
grondgebied. Dat vinden de 65.000 
ondertekenaars van een door de SP 
gesteunde petitie van het burger-
initiatief Sloop de Muur. Oud-premier 
Dries van Agt bood de petitie aan op 
22 januari aan de vaste Kamer-
commissie Buitenlandse Zaken, 
waarvan SP-Tweede Kamerlid Harry 
van Bommel deel uitmaakt. Al in 
2004 concludeerde het Internatio-
naal Gerechtshof dat de bouw van 
de muur illegaal is en vrede tussen 
Israël en Palestina in de weg staat. 
Van Bommel: ‘Nederland en de EU 
hebben daarop hun zorgen geuit aan 
het adres van Israël, het is tijd dat er 
op die woorden daden volgen.’ 

Op de muur worden regelmatig 
protestleuzen en schilderingen 
aangebracht, waaronder deze van 
de Britse graffi tikunstenaar Banksy.

foto Amerune / Flickr

uitgeliCht



HaNNeKe JagerSma waS ‘de eNige commuNiSTiScHe burgemeeSTer’

‘ ik weigerde bedrijven  
 te Openen, zelfs van  
 kleine Middenstanders’

De eerste en enige CPN-burgemeester van Nederland, Hanneke Jagersma, 
heeft zich na twintig partijloze jaren aangesloten bij de SP. Als burgemeester 
koos zij heel bewust voor politiek van onderop, een thema dat haar via  
vrijwil ligerswerk uiteindelijk bij de SP bracht. ‘Als een andere burgemeester 
zijn tijd vooral aan directeuren besteedt, stelt niemand kritische vragen.’

Hanneke Jagersma voor de ingang van het SP-afdelingspand in Groningen.
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biJ biNNeNKomST in het SP-afdelingspand in 
Groningen begint Hanneke Jagersma meteen 
over de gaswinning-onrust in Groningen. 
Op dat moment is overal in het nieuws dat 
minister Kamp de noordelijke provincies 
bezoekt om te spreken over de aardbevingen 
die de gaswinning veroorzaakt. Jagersma:  
‘Ik heb destijds nog actie gevoerd rondom 
die gasboringen. In de jaren zestig werd 
ermee begonnen. Al snel bleek dat de grote 
bedrijven Shell en Esso er enorme winsten 
mee maakten, terwijl de gevolgen voor 
de bevolking waren. Nu wordt naar een 
schamel schadefondsje van 100 miljoen 
verwezen, terwijl duidelijk wordt dat de 
aardbevingen in sterkte gaan toenemen 
en mogelijk zelfs doden zullen opleveren. 
En ondertussen blijven de private winsten 
stromen. Wij wezen daar toen al op. Al krijg 
ik op dit soort punten niet graag gelijk.’

 › Met ‘wij’ bedoel je de CPN (Communisti-
sche Partij Nederland); je was in 1982 de 
eerste – en achteraf laatste – CPN-burge-
meester. Dat was in de nu gefuseerde  
Oost-Groningse gemeente Beerta. Hoe  
kijk je terug op die tijd?
‘Ik heb nog eens interviews uit die tijd 
teruggelezen; ik merk dat ik er nu met meer 
afstand naar kan kijken. Je wordt je veel 
 bewuster van de bijzonderheden van die 
tijd.’

 › Wat is er nu zo anders dan toen?
‘Nou, in die interviews van toen moest ik 
heel vaak uitleggen wat ik als CPN-burge-
meester ging doen. Ik zei dan steevast dat ik 
een burgemeester van de gewone mensen 
wilde zijn. Die manier van spreken is nu veel 

normaler geworden. Maar toen was het heel 
bijzonder om dat te zeggen. En nog bijzon-
derder om het ook nog te doen. Ik vond dat 
toen heel erg belangrijk, stelde dat centraal 
in mijn burgemeesterschap. Ik was dan ook 
wel heel streng in de leer. Ik weigerde be-
drijven te openen; zelfs van kleine midden-
standers. Ik vond dat die al genoeg aandacht 
kregen van burgemeesters.’

 › Maar je bent toch burgemeester van 
iedereen?
‘Ja, die vraag werd me toen ook gesteld. 
Maar je moet wel eerlijk zijn. Ik kan mijn 
tijd en energie maar één keer besteden. In 
de praktijk komt het er al gauw op neer dat 
je als burgemeester vooral met directeu-
ren van organisaties en het bedrijfsleven 
te maken krijgt. Dat gebeurt dan onder de 
noemer ‘het is voor de mensen’. Ik wilde dat 
echt omkeren; en maakte dus tijd vrij voor 
de gewone mensen door geen tijd te maken 
voor directeuren en ondernemers. Ik organi-
seerde spreekuren, zodat het bestuur beter 
wist wat er leefde. Ik deed mee aan acties 
van mensen, bijvoorbeeld over huisvesting 
en de gasprijzen.’

 › Een politiek herkenbare burgemeester 
dus?
‘Ja, en dat vind ik nogal logisch. Als een 
andere burgemeester zijn tijd vooral aan 
 directeuren besteedt, stelt niemand kriti-
sche vragen. Als die het belang van bedrij-
ven stelt boven dat van de bewoners, onder 
het mom ‘in het belang van de gemeente’, 
is dat ook een politieke keuze. Wij riepen 
onszelf uit tot kernwapenvrije gemeente. 
Dat werd landelijk heel slecht gevonden 

maar de hele gemeenteraad, inclusief de 
VVD, steunde dat. Beerta was gewoon een 
heel linkse gemeente.’

 › Hoe was het mogelijk dat er midden in de 
Koude Oorlog een communist tot burge-
meester werd benoemd door de minister?
‘Je moet je realiseren dat de houding tegen-
over de CPN aan het veranderen was. Vlak 
na de Tweede Wereldoorlog was de CPN 
gesloten – heel begrijpelijk als je weet dat 
tijdens de oorlog 80 procent van het par-
tijkader vermoord is. Onder invloed van de 
jaren zestig en door een toevloed van jonge 
mensen werd de CPN opener. Het optreden 
van de Tweede Kamerfractie maakte verder 
dat men wel begon in te zien dat de loyali-
teit van de CPN niet in de Sovjet-Unie lag 
en dat de partij bij de Nederlandse demo-
cratie hoorde. De Tweede Kamer fractie 
daagde de regering uit om dan ook een 
CPN- burgemeester te benoemen. En dat is 
gebeurd. Maar de tegenstand bleef. 
De Commissaris van de Koningin in Gronin-
gen, VVD’er Vonhoff, vond het niks. Toen 
ik met zwangerschapsverlof ging, werd als 
vervanger niet zoals gewoonlijk de loco-
burgemeester benoemd, want dat was ook 
een CPN’er. Nee, onze huidige VVD-minister 
van Justitie Opstelten werd ingevlogen; om 
even de verhoudingen duidelijk te maken. 
Toen de gemeente in 1990 fuseerde, stuurde 
Vonhoff me een foldertje van een outplace-
ment-bureau, oftewel: denk maar niet dat je 
weer kunt solliciteren.’

 › Kan een burgemeester wat veranderen?
‘Je moet het niet overschatten. De symboliek 
is wel belangrijk. Ik krijg nu nog reacties 

‘Ik vond mezelf te genuanceerd  
om echt partij te kiezen’
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van mensen over mijn burgemeesterschap 
toen. Bijvoorbeeld een vrouw die zich in 
haar carrière gesterkt voelde omdat ik een 
vrouwelijke burgemeester was. Iets anders is 
dat je in die tijd in Duitsland Berufsverboten 
had: mensen met al te linkse sympathieën 
konden worden uitgesloten van ambtena-
renfuncties, en in die tijd werd nog heel veel 
door ambtenaren gedaan; openbaar vervoer, 
leraren natuurlijk, en waren er dus heel wat 
beroepen verboden voor communisten. 
Als burgemeester van een grensgemeente 
moest je regelmatig overleggen met Duitse 
collega’s en ambtenaren. Ik weet zeker dat 
er wat veranderde toen die Duitsers gewoon 
met een communistische burgemeester aan 
tafel zaten, waar gewoon zaken mee te doen 
was. Kortom, de symbolische functie van 
burgemeester is belangrijker dan wat je zelf 
inbrengt of wat je concreet kunt doen.’

 › Het einde van je burgemeesterschap viel 
samen met het einde van de CPN.
‘Ja, we gingen toen op in GroenLinks. Nou ja 
niet ‘we’, want ik ging niet mee. Het voelde 
al meteen als een links-liberale partij. De 
basis werd al meteen veronachtzaamd. De 
waarde van mensen organiseren en actie-
voeren werd niet ingezien. Dus toen werd ik 
partijloos. Ik heb een tijd lang gedacht dat 
je jong moet zijn om echt voor een partij te 
kunnen kiezen. Wel altijd SP gestemd, maar 
ik vond mezelf te genuanceerd om echt 
partij te kiezen. Maar dat klopte ook niet. Ik 
heb sindsdien twintig jaar bij vrijwilligers-
organisatie Humanitas gewerkt. Dat werk 
laat me juist weer zien dat de omstandig-
heden – de politieke omstandigheden – van 
groot belang zijn voor vrijwilligerswerk. Dus 
echt kiezen en lid worden voelde weer veel 
meer als noodzaak.'

 › Wat doe je bij Humanitas?
‘Humanitas is een grote vrijwilligersorgani-
satie die zich vooral met zorg en welzijn be-

zighoudt. Ik ben een paar jaar lang manager 
geweest, of noem het directeur. Ik heb net 
een demotie gehad en ben nu consulent.’

 › Ah, de droom van Capgemini dus, later in 
je carrière inleveren!
Lachend: ‘Behalve dan dat ik geen loon 
inlever; en het is op mijn eigen verzoek. Ik 
zit nu een paar jaar voor mijn pensioen. Als 
directeur maak je plannen over een lan-
gere periode. Ik vond het niet goed dat ik 
plannen maak waar ik zelf de gevolgen niet 
van meemaak. Ik ben uiteindelijk van baan 
geruild met een collega. Ik zit nu op een 
vertrouwd onderwerp: ‘oud en redzaam’. 
Ouderen dus.’

 › Met dat onderwerp is je carrière ook 
begonnen.
‘Ja, in de jaren zeventig ben ik naar Oost-
Groningen toegegaan om ouderenwerk 
te doen. We zijn toen begonnen met de 
gedachte dat ouderen niet per se op hun vijf-
enzestigste naar het verzorgingshuis moe-
ten. Ik heb daar veel van geleerd. Het was 
een strijdbare bevolking, strijdbare ouderen. 
Ik herinner me uitgebreide discussies in het 
ouderenkoor of ze wel ‘Piet Hein’ moesten 
zingen; dat was immers een imperialisti-
sche moordenaar. Nu help ik samen met de 
vrijwilligers oudere mensen redzamer te 
maken. De cirkel is rond.’

 › Is er veel veranderd in de zorg voor  
ouderenwelzijn?
‘Vooral het uitgangspunt is erg anders. In 
de jaren zeventig zeiden wij eigenlijk: “U 
heeft jarenlang hard gewerkt. Gaat u maar 
uitrusten na uw vijfenzestigste. Het is nu 
onze beurt om voor u te zorgen.” Daar moet 
je nu niet mee aankomen. Gelukkig nemen 
wij ouderen nu veel serieuzer. Zij staan 
nog midden in het leven en spelen zelf een 
belangrijke rol in de samenleving.’

 › Jij zelf ook.
‘Ja, ik ben ook zestigplusser. Ik hoorde me-
zelf net al zeggen: vroeger dit, vroeger dat.’ 
Lachend: ‘Ik wil geen doelgroep zijn! Maar 
serieus, ik krijg langzaamaan weer meer tijd 
en ik wil na mijn pensioen niet stilzitten. 
Vandaar ook dat ik lid ben geworden van de 
SP. De verandering-van-onderop-aanpak 
van de partij vind ik erg belangrijk, dat is een 
thema in mijn leven. Ik moet nog wel even 
Jannie Visscher noemen, de SP-wethouder 
in Groningen. Zij heeft mij over de streep 
getrokken om lid te worden. Schrijf maar op: 
zij is fantastisch. Ik heb sowieso veel respect 
voor SP-politici. De afdrachtregeling maakt 
dat die betrouwbaar zijn; ze zitten er echt 
niet voor hun eigen gewin. En dan in deze 
tijd politicus zijn. Als ik kijk hoe media,  
websites op het internet en twitteraars 
overal bovenop zitten, dan weet ik dat ik het 
nu als burgemeester niet lang had volgehou-
den. Maar als actief lid ben ik zeer gemo-
tiveerd. Ik maak me enorm kwaad over de 
plannen om mensen in de bijstand verplicht 
vrijwilligerswerk te laten doen. Eerst de 
thuiszorgwerkers ontslaan en dan gratis 
krachten inzetten. Belachelijk. Kijk, vroeger 
werd ik heel boos toen ik zag dat mensen 
die de Tafeltje-dek-je-maaltijdservice voor 
ouderen verzorgden niet betaald werden. 
Tot ik ontdekte dat dat vaak ook gepen-
sioneerden zijn, die het sociale contact 
wat het oplevert juist heerlijk vinden. Van 
vrijwilligerswerk wordt iedereen beter. Maar 
vrijwilligerswerk misbruiken, of eigenlijk: 
dwangarbeid vrijwilligerswerk noemen, 
roept bij mij op zijn zachtst gezegd heel veel 
strijdbaarheid op.’    •
tekst en foto Diederik Olders

‘Vrijwilligerswerk misbruiken 
maakt me enorm kwaad’
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 › Wat heb je gelezen?
‘Tien boekjes van zo’n vijftig pagina’s met de 
geschiedenis van Europese thema’s en een 
analyse wat er nu aan de hand is, welke rol 
Europa daarin speelt, en welke rol Europa 
ook zou kunnen spelen. Uit de boekjes blijkt 
heel duidelijk hoe grote bedrijven de afgelo-
pen twintig jaar het Europese beleid hebben 
beïnvloed. Een mooi initiatief van het 
comité Ander Europa, met terechte subsidie 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Van mij mogen er zo nog wat boekjes bij 
komen, bijvoorbeeld over de gevolgen van 
Europa voor ons openbaar vervoer.’

 › Aan wie zou je deze boekjes aanraden?
‘Het is geen eerste inleiding in hoe Europa 
werkt, daar zijn de boekjes veel te gedetail-
leerd voor. Als je specifiek geïnteresseerd 
bent in de thema’s is het wel een absolute 
aanrader. De boekjes geven veel en kritische 
achtergrondinformatie bij elk thema, dragen 
alternatieven aan en verwijzen naar maat-
schappelijke organisaties die op het thema 
actief zijn.  Afdelingen die een bijeenkomst 
willen organiseren over bijvoorbeeld Europa 
en sociaal beleid, raad ik aan het boekje 
over dat thema te lezen, want het is een heel 
goede basis voor discussie. Ik ben het niet 

met alles helemaal eens, tegelijk hebben 
de boekjes mij ook weer nieuwe inzichten 
opgeleverd.’

 › Wat waren die nieuwe inzichten?
‘De vernieuwende analyse in ‘Europa en 
sociaal beleid’ dat de welvaartsstaat zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een 
strafstaat. De focus ligt niet meer op het hel-
pen van mensen met het opbouwen van hun 
leven, maar op het straffen van mensen die 
de uitkering ten onrechte gebruiken. Ook de 
vergelijking in ‘Europa en de ontwikkelings-
landen’ tussen ontwikkelingslanden in de 
jaren zeventig en tachtig en Zuid-Europa nu, 
vond ik een eyeopener. Hoe banken misbruik 
maken van dat soort landen. Eerst wor-
den hen goedkope leningen opgedrongen. 
Makkelijk geld wordt makkelijk uitgegeven, 
waardoor het uiteindelijk misgaat. Dan slaan 
de banken terug met hoge risicopremies en 
komen de landen door stijgende rentetarie-
ven nog verder in de problemen. Ze worden 
volledig afhankelijk van leningen, waarna 
ze door de internationale gemeenschap 
gedwongen worden om de lonen omlaag te 

gooien en het overheidsapparaat in te krim-
pen. Wat je vroeger buiten Europa zag, zie je 
nu in Zuid-Europa. Dat belooft nog wat voor 
de rest van Europa.’

 › Wie zal deze boekjes absoluut niet  
willen lezen?
‘Mark Rutte zal er niet veel aan vinden. Ge-
lukkig maar, zou ik zeggen. In deze boekjes 
wordt precies blootgelegd hoe het neolibera-
lisme functioneert en hoeveel invloed deze 
ideologie sinds twintig jaar heeft. Neolibe-
ralen ontkennen dat graag, maar uit deze 
boekjes blijkt dat ze flink hebben huisge-
houden, en dat beleid wordt aangevallen.’ •

tekst Jola van Dijk

 De Reeks ‘Europa in de praktijk’ is gratis  
 te downloaden of voor € 2,- per brochure te  
 bestellen op www.andereuropa.org

dennis leest

WiE: Dennis de Jong (1955), SP-Europarlementariër

LEESt: Europa in de praktijk, tien brochures van 
comité Ander Europa (steeds in samenwerking met 
een in het thema gespecialiseerde maatschappelijke 
organisatie). De thema’s zijn: Europa en 
democratie, financiële markten, energievoorziening, 
klimaatbeheersing, de crisis, wapenhandel, hoger 
onderwijs, sociaal beleid, ontwikkelingslanden en 
Palestina.

‘Mark rutte  
zal er niet veel 
aan vinden’
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tekst Rob Janssen

De financiële countDown

tOp tien van het grOte geld
De financiële crisis heeft velen de ogen geopend. Adembenemend was en is het gemak 
waarmee honderden miljarden euro’s en dollars tussen banken, fondsen, aandeelhouders 
en overheden heen en weer zijn geschoven. Onverantwoord, bizar, compleet geschift? Het 
oordeel is aan u, want op de een of andere manier bent ú altijd de sigaar. Als belastingbetaler, 
werknemer, huizenbezitter of consument. De Tribune zet tien van de meest opzienbarende 
schaamteloosheden uit de internationale financiële wereld op een rijtje. De countdown loopt. 

foto focus/Hollandse Hoogte © Hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt.
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De bad bank: 
alleen de naam al
In een ‘slechte bank’ worden gevaarlijke, sterk in waarde 
gekelderde investeringen van banken ondergebracht. Vaak 
gaat het om investeringen in vastgoed. De vorming van een 
‘bad bank’ geschiedt in de regel onder beheer van de natio-
nale overheid, als laatste redmiddel om in nood verkerende 
banken te redden. Het kan zijn dat de staat daarmee in één 
klap een grote speler op de vastgoedmarkt wordt. Zo werd 
Ierland drie jaar geleden door het voor zo’n 30 miljard euro 
opkopen van slechte leningen feitelijk de grootste makelaar 
ter wereld.
Maar er zit een addertje onder het gras, en niet zo’n kleintje 
ook. In plaats van dat álle activiteiten van de bank(en) wor-
den bekeken, worden in de regel alleen de giftige investerin-
gen in de bad bank ondergebracht. De gezonde delen blijven 
ongemoeid en daarmee kan de bank dus gewoon doorgaan. 
Om kort te gaan: de aandeelhouders zijn tevreden en de 
overheid blijft met de rotzooi zitten.

ABN Amro: 
de bank is duur betaald

Wie voorheen over nationalisering van banken sprak, 
riskeerde bijkans opsluiting als staatsgevaarlijke 
communist. Het kan verkeren. Tussen september 2008 
en januari 2009 pompte de Nederlandse overheid 
tientallen miljarden in het bankwezen; de Nederlandse 
delen van Fortis en ABN Amro werden met een 
injectie van 16,8 miljard euro genationaliseerd. Te veel, 
oordeelde vorig jaar de commissie-De Wit, die tevens 
vraagtekens stelde bij de miljardensteun aan ING. 
Bovendien is de Tweede Kamer voortdurend te laat en 
onvolledig geïnformeerd, aldus De Wit.
Werd lange tijd nog beweerd dat de bankenredding 
door de staat uiteindelijk geld zou opleveren – vorige 
maand kwam minister van Financiën Dijsselbloem 
met de mededeling dat de operatie alsnog geld kost. 
Volgens Dijsselbloem is de rente over de miljarden 
waarmee destijds de Nederlandse banken werden 
gesteund – en waarvoor de staat dus de kapitaalmarkt 
op moest – hoger dan de dividenden die Nederland als 
aandeelhouder ontvangt.
SNS Reaal is begin februari genationaliseerd. Zal de 
rekening weer bij de belastingbetaler terechtkomen? 

Het gemak en de nonchalance waarmee de regering destijds, 
grotendeels buiten de Kamer om, 16,8 miljard ‘regelde’ voor abN 
amro is schrijnend. Naar verluidt is 5 miljard aan kapitaaltekort 
simpelweg over het hoofd gezien. daarvoor mogen we nu met 
ons allen op de blaren zitten.

9
beplak een Volkswagenbusje met de tekst ‘cocaïne-smokkel 
bv’ en ga bij de belgische of duitse grens een middagje op en 
neer rijden. dat wekt waarschijnlijk evenveel achterdocht als in 
crisistijd iets verzinnen als een ‘bad bank’. en terecht. 

10
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Een demonstrant bezet met anderen een bad bank in Barcelona. 
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De Ceteco-affaire: 
déjà vu
Groot was de verontwaardiging toen in 1999 aan het licht 
kwam dat de provincie Zuid-Holland op eigen houtje 
en met winstoogmerk kwistig was gaan bankieren met 
gemeenschapsgeld. Toen handelshuis Ceteco failliet 
dreigde te gaan bleek ‘toevallig’ dat de provincie tientallen 
miljoenen guldens aan die firma had uitgeleend. Stiekem 
en opzettelijk buiten Provinciale Staten om nota bene. 
Uiteindelijk zou het bankieren door Zuid-Holland 
bijna 50 miljoen gulden hebben gekost. Het toenmalige 
SP-Statenlid Fenna Vergeer zwengelde de zaak aan, 
met een landelijke discussie over de financiële rol van 
overheden als gevolg. De affaire leidde tot het aftreden 
van commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout en 
enkele gedeputeerden, plus een rechtszaak tegen de 
kasgeldbeheerder van het provinciehuis.

Sprinkhanen: 
de plaag van de economie
De ellende van een sprinkhanenplaag is dat de beestjes een 
groene weide compleet leegvreten en weer verder trekken, 
zonder om te kijken naar de woestenij die ze achterlaten. 
Geen wonder dat private-equity-investeerders en hedge-
fondsen vaak sprinkhanen worden genoemd. Private- equi-
tyfirma’s, zoals het Britse Apax of het Amerikaanse KKR, 
steken kapitaal in bedrijven in de hoop het betreffende 
bedrijf, of delen daarvan, later met winst weer te kunnen 
doorverkopen. In de regel dwingen ze saneringen af, die 
vaak neerkomen op het wegsnijden van complete bedrijfs-
delen of het opleggen van harde prestatie- of looneisen aan 
de werknemers. Het bedrijf wordt daarbij volgepropt met 
schulden en voor bijvoorbeeld investeringen is dan maar 
al te vaak geen geld meer. Bovendien – helemaal erg – was 
het tot voor kort ook nog zo dat het private-equityfonds, op 
papier immers een fiscale eenheid met het overgenomen 
bedrijf, de torenhoge rente op de schulden van het bedrijf 
kon verrekenen met de winst. Gevolg: de winst smolt weg 
als sneeuw voor de zon en de staat liep een schat aan winst-
belasting mis. Feitelijk subsidieerde de Nederlandse fiscus 
zo het leegroven van ondernemingen. Op aandringen van 
de SP-Kamerfractie zijn de mogelijkheden daartoe vorig jaar 
overigens beperkt. 
Dan de zogenaamde hedgefondsen. Hun werkwijze is te 
vergelijken met die van private equity, maar zij opereren via 
de beurs en zijn gericht op rendement op zeer korte termijn. 
Bovendien kunnen hedgefondsen met het op- dan wel ver-
kopen van aandelen van andere bedrijven de beurswaarde 
van een compleet marktsegment sturen.

8
de sprinkhanen van de economie opereren simpel maar doeltreffend. iedereen 
lijkt geld te verdienen aan hun handel en wandel: in de eerste plaats zijzelf, 

maar ook kredietverstrekkers, juristen, aandeelhouders en menig ceo bij het 
overgenomen bedrijf. iedereen, behalve de werknemers en de Staat.

die 50 miljoen gulden klinkt anno 2013 bijna lief en onschuldig. 
Toch zagen we hier, ruim acht jaar voor het uitbreken van 
de financiële crisis, Nederlands openbaar bestuur flink de 
bocht uitvliegen op de markt van het grote geld. geen unieke 
geschiedenis, gezien het latere icesave-fiasco.
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Voormalig Commissaris van de Koningin Leemhuis-Stout (VVD). 
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De Duitse Landesban-
ken: één grote Krimi
Opgelet: we zijn aanbeland in het domein van de financiële 
nitwits, de luchtfietsers en de klaplopers. De Landesbanken 
zijn ooit opgericht als kredietinstituutje op deelstaatniveau 
om te proberen de regionale economie te stimuleren. Een 
jaar of tien geleden echter betraden ze ineens de markt van 
het grote en snelle geld. Zonder enig verstand van zaken 
en met vol risico doken ze in onder meer vastgoed- en 
scheepsbouwprojecten over de hele wereld. Transacties 
liepen vaak via dochterondernemingen op de Kaaimanei-
landen, Guernsey of Ierland, zodat noch de Duitse fiscus 
noch de toezichtsinstanties in de boeken konden kijken. 
De belastingbetaler stond garant, want de Landesbanken 
bleven eigendom van de deelstaten. 
Natuurlijk ging het fout. HSH Nordbank (de bank van de 
deelstaten Hamburg en Sleeswijk-Holstein), BayernLB en 
Sachsen LB maakten het het bontst en stonden eind 2009 
samen voor meer dan 250 miljard in het rood. Daarvoor lig-
gen de deelstaten nu nog krom. 
Daarnaast stonden de Landesbanken centraal in een lange 
reeks schandalen en affaires. Zo wordt aangenomen dat 
BayernLB veel te veel betaalde voor overname van de Oos-
tenrijkse bank Hypo Alpe Adria, terwijl velen bovendien 
wisten dat die samenwerkte met Kroatische criminelen. 

HSH Nordbank op haar beurt zou kritische medewerkers 
bespioneerd, geïntimideerd en bezoedeld hebben. Justitie 
heeft tal van excessen in onderzoek. 

De dooie mus van Dexia
Beleggen kan riskant zijn en lenen kost geld. Hoe 
gevaarlijk is dan een combinatie daarvan: beleggen met 
geleend geld? ‘Dankzij’ de crisis weten we anno 2013 
meer dan tien, vijftien jaar geleden...
Honderdduizenden zogenaamde ‘aandelenlease-
contracten’ werden er destijds in Nederland verkocht, 
de meeste door Legio Lease, later Dexia. De namen van 
de producten waren veelbelovend. Wat dacht u van de 
‘Winstverdriedubbelaar’, ‘Sprintplan’, of ‘Feestplan’? 
Veelal middels telefonische(!) verkoop werden ze aan 
de man gebracht. De klant ging een lening aan en 
vervolgens werden daarmee effecten voor hem gekocht. 
Toen de aandeelkoersen kelderden, bleken veel klanten 
met een enorme schuld te zitten. Jarenlang zijn er 
rechtszaken gevoerd, met voor de gedupeerden over het 
algemeen maar matig succes. 
Sommige klanten gaven aan niet eens te weten dat ze 
aan het leasen waren. Laat staan dat ze precies waren 
voorgelicht over de risico’s en de valkuilen. Ook zou 
Legio Lease/Dexia een provisiesysteem gehanteerd 
hebben waarbij verkopers hoger beloond werden 
naarmate de klant een hogere maandtermijn werd 
aangesmeerd. De Hoge Raad oordeelde in 2009 dat met 
name Dexia van tevoren onvoldoende had bekeken 
of klanten überhaupt over de financiële draagkracht 
beschikten om dergelijke avonturen aan te gaan, 
waarmee de ‘bijzondere zorgplicht’ van de banken werd 
geschonden.

Financieel en moreel schandalig wat hier allemaal op kosten van de 
belastingbetaler gebeurde. de handel en wandel van de landesbanken 
heeft daarnaast een hoog Krimi-gehalte en dus ook een aanzienlijke 
amusementswaarde: goed voor een zesde plaats!

6

5
de dexia-toestanden herbergen al veel van wat later tijdens de mondiale 
crisis schering en inslag blijkt te zijn geweest: het blinde vertrouwen dat 
de bomen voor eeuwig de hemel in zouden groeien, de 
filosofie van ‘hoe groter het risico, hoe hoger de beloning 
of bonus’ en de meedogenloze manier waarop misbruik 
werd gemaakt van het vertrouwen van burgers. bah! 
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4

Ratingbureaus: 
wiens brood men eet...
Ze hebben namen als Standard & Poor’s, Moody’s en 
Fitch en ze nemen zo’n beetje de hele wereld de maat. 
Kredietbeoordelaars (zie Tribune januari 2012) verhogen 
of verlagen de kredietwaardigheid van landen, sectoren, 
bedrijven en financiële producten. Bij de inschatting van 
risico’s baseren banken en toezichthouders zich graag op 
het oordeel van de ratingbureaus. AAA (‘triple A’) staat 
bijvoorbeeld voor ‘zeer betrouwbaar’. Dat ze er met hun 
ratings in het verleden vaak genoeg naast zaten is eigenlijk 
maar half zo erg als het feit dat ze door de banken betaald 
worden. Want dat betekent dat de ratingbureaus kunnen 
verkopen wat de banken jarenlang zo graag fel begeerden: 
groen licht voor gigantische risico’s. 
Eind 2011 verlaagde Standard & Poor’s de status van de 
complete eurozone. Volgens sommigen omdat het bureau 
de eurolanden wilde aanzetten tot het doorvoeren van 
bezuinigingen. Daarbij zouden de banken gebaat zijn, omdat 
in dat geval de kans op terugbetaling van uitstaande leningen 
in met name Zuid-Europese landen groter is. 

De mooie meneer
met de laptop
Dat moet toch geweldig zijn. Zit je als gemeente diep in de 
schulden en dan komt een mooie meneer van een bank je 
vertellen dat hij je wil helpen. Op zijn laptop laat hij schitte-
rende grafieken zien, waarin allemaal lijnen van linksonder 
naar rechtsboven lopen. Je hoeft alleen maar zijn derivaten 
te kopen... 
Zo moet het ongeveer gegaan zijn in Italië, waar ruim 
zeshonderd gemeenten met zo’n mooie meneer in zee 
gingen. Vaak ging het om een constructie waarbij de 
moordende rente op schulden werd weggezet in derivaten, 
die dan tot een lagere rente zouden moeten leiden. Jammer 
alleen dat er niet bij werd verteld dat derivaten een nare 
eigenschap hebben: ze kunnen in waarde dalen. Hetgeen 
tijdens de financiële crisis dus gebeurde. Volgens het 
Italiaanse ministerie van Financiën zouden overheden 
in totaal voor 36 miljard aan dergelijke derivaten gekocht 
hebben. 
In december veroordeelde een rechter in Milaan JP Morgan 
Chase, UBS, Deutsche Bank en Depfa Bank voor dergelijke 
omgang met derivaten in deze Italiaanse metropool. 
Oplichterij van de overheid vond de rechter het. Met die 
uitspraak in de hand slijpen andere gemeenten inmiddels 
de messen. 
In Duitsland bedienden zelfs de Landesbanken zich hier en 
daar van dit soort praktijken. Dat is helemáál fraai: de staat 
berooft de staat. 

de manier waarop banken bereid waren om zonder blikken of 
blozen de overheid op te lichten is erg genoeg. maar het roept 
tegelijkertijd de vraag op hoe diezelfde overheid zo stom kon zijn 
om een handtekening onder genoemde wurgcontracten te zetten. 
dat is een fundamentele discussie waard en ook een hoge plek in 
deze Top 10. 

3
Het toekennen van lettertjes aan alles wat los en 

vast zit, is een tamelijk kinderachtig gedoe. maar de 
kredietbeoordeleaars hebben een immense invloed op de 

wereldeconomie. daarom plek 3.
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De grote winnaar: 
Deutsche Bank
In december 2012 rijdt een colonne 
politiebusjes naar het hoofdbureau van de 
Deutsche Bank in Frankfurt, een van de 
grootste geldhuizen ter wereld. Wat volgt 
is een grote razzia bij de bank. Vijf ‘big shots’ worden gearresteerd, 
justitie heeft ook de directie in het vizier. De verdenking luidt: 
zware belastingontduiking en het witwassen van geld. In de handel 
met CO2-certificaten, via allerlei wazige buitenlandse firmaatjes en 
tussenpersonen, zou de bank bergen aan omzetbelasting ontdoken 
hebben. 
Het is niet bepaald de eerste keer dat Deutsche Bank met justitie te 
maken heeft. Met name in de Verenigde Staten is de bank in verle-
genheid gebracht door tal van processen en valt om de haverklap 
het woord ‘schadevergoeding’. De bank wordt door velen gezien 
als een van de grote spelers van de subprime-zeepbel. Weekblad 
Der Spiegel beschreef hoe de bank in 2007 als een van de eerste 
de ramp zag aankomen en toen iets introduceerde wat te bizar 
voor woorden is: wedden tegen je eigen beleggingsportfeuille. 
In het kort: de bank kocht massaal waardeloze onroerendgoed-
papieren op en verzekerde zich vervolgens tegen kredietuitval bij 
verzekeraar AIG. Laatstgenoemde doorzag het spel te laat, kwam 
mede daardoor in grote problemen en moest door de Amerikaanse 
overheid overeind worden gehouden. Deutsche Bank was de grote 
winnaar. 
Nog zo’n briljant idee. De bank lanceerde ook een produkt, met 
de naam Kompass Life 3, dat letterlijk neerkomt op wedden op 
andermans dood. Hoe eerder iemand uit een bepaalde ‘referentie-
groep’ sterft, hoe hoger de winst voor de belegger. Morbide? U zegt 
het maar.
Ook raakte Deutsche Bank in opspraak omdat ze een van de groot-
ste raddraaiers zou zijn van de speculatie met voedsel. Middels 
derivaten werd met grove inzet op de voedselprijs gewed, hetgeen 
volgens velen de wereldvoedselprijzen de hoogte in dreef. Dit met 
rampzalige gevolgen voor consumenten en boeren in met name 
ontwikkelingslanden.

De financiële massa-
vernietigingswapens
Residential Mortgage Back Securities, Credit Default Swap, 
Private Placement, Outperformance, Collateralized Debt 
Obligation... begrijpt u dat allemaal? Zo ja, bladert u dan 
maar meteen door naar het cryptogram op pagina 30 van 
deze Tribune. Zo nee, dan behoort u waarschijnlijk tot de 
overige 99,9 procent van de mensheid. 
Genoemde termen zijn producten, instrumenten en rege-
lingen op de financiële markten. Vaak begrepen ‘brokers’ 
en beurshandelaren zelf niet eens precies wat de producten 
inhielden. Niet zo vreemd dat de kleine particuliere belegger 
er in de regel weinig tot niets van snapt. 
De bekendste en meest beruchte producten zijn de derivaten. 
Beleggingsgoeroe Warren Buffet noemde ze ooit ‘financiële 
massavernietigingswapens’ en woningcorporatie Vestia 
kwam onlangs in acute problemen door haar uiterst riskante 
derivatenportefeuille. Derivaten zijn beleggingsintrumenten 
waarvan de waarde gekoppeld is aan de waarde van andere 
producten of effecten en de handel ermee kan het best wor-
den vergeleken met het handelen in toekomstverwachtingen 
of het speculeren met risico’s. In de verwachting dat onroe-
rend goed in de VS alleen maar meer waard zou worden, 

gingen massa’s investeerders in derivaten in 2008 het schip 
in. Het luidde het begin van de kredietcrisis in. 

Het gemene van derivaten is dat je zelf geen be-
lang (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) in het 

eraan gekoppelde product hoeft te hebben om er 
geld aan te kunnen verdienen. Beleggers kunnen 

zich met behulp van een variant op een derivaat, 
de credit default swap (CDS), afdekken tegen risico’s, 

bijvoorbeeld tegen een bankroet van Griekenland. In die 
zin kunnen beleggers belang hebben bij de ellende van 

een complete natie. Bekend is de metafoor van de verzeke-
ring tegen het afbranden van het huis van je buurman: als 
dat gebeurt gaat bij de belegger de vlag uit. En als de hele 
straat een soortgelijke CDS-contract heeft afgesloten, is de 
verzekeraar waarschijnlijk ook meteen failliet. 

weliswaar is het nog maar de vraag of deutsche bank daadwerkelijk veroordeeld gaat worden 
voor waar ze allemaal van beschuldigd wordt. Toch biedt het reilen en zeilen van deze bank 
een voortreffelijk inzicht in waartoe de financiële wereld kennelijk in staat én bereid is. 
bedankt deutsche bank en gefeliciteerd met de eerste plaats in Tribunes top 10 van financiële 
schandalen!  •

Het is schrijnend hoe weinig mensen de essentie doorgrondden van het product 
waar ze mee handelden. bovendien behelst menig product de perverse prikkel om 
te verdienen aan andermans ondergang. de enorme schaal waarop met derivaten 
gehandeld wordt en de verstrekkende gevolgen ervan rechtvaardigen deze hoge 
notering op plaats 2. 
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De februari-uitgave van Spanning, het blad van het 
wetenschappelijk bureau van de SP, zal een financiële special 
zijn met onder meer een interview met econoom Rens van 
Tilburg: ‘De vier grote Nederlandse banken hebben nog steeds 
een groot financieringsvoordeel, omdat ze ‘too big to fail’ zijn. 
Deze ‘verborgen subsidie’ bedraagt jaarlijks tussen de 4 en 12 
miljard euro.’

tekst Rob Janssen

 www.sp.nl/nieuws/spanning/
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 ‘Een student elektrotechniek vertelde me 
dat het vak ‘meten’ geschrapt was omdat er 
geen geld was voor materiaal. Ik vroeg hem 
of hij dan nog wel z’n diploma kon halen. 
Dat wist hij ook niet. Intriest vind ik zoiets.’ 
ROOD-voorzitter Lieke Smits vertelt dat 
Rotterdamse ROOD-jongeren maandenlang 
postten bij vier locaties van ROC Zadkine in 
Rotterdam. Ze spraken met talloze studen-
ten over hoe zij het onderwijs daar erva-
ren. ‘Sommigen lagen bijna dubbel als wij 

vroegen of ze klachten hadden. “Klachten? 
Waar moeten we beginnen?”, zeiden ze dan 
schaterlachend.’ 
Zat van Zadkine heet het rapport dat ROOD 
publiceerde over de situatie bij genoemde 
onderwijsinstelling. Het rapport maakt 
melding van een groot tekort aan docenten 
en lokalen, van studenten die ineens zestig 
euro moeten betalen om aan een verplichte 
toets deel te mogen nemen, van toiletten 
waar een varken z’n neus voor zou opha-

len, van de inzet van leerstof afkomstig van 
de basisschool, van docenten die van het 
bestuur nog niet het broodnodige lesma-
teriaal mogen bestellen en nog veel meer. 
En dan te bedenken dat ROC Zadkine, dat 
niet minder dan achttienduizend leerlingen 
moet opleiden, door een miljoenentekort 
nog flink moet doorbezuinigen. Bovenop de 
tweehonderdvijfenzeventig banen die vorig 
jaar al geschrapt werden staan nog eens 
honderdvijftig voltijdbanen op de tocht en 
moet honderdduizend vierkante meter aan 
gebouwen verkocht worden, zo staat in het 
rapport te lezen. 

ernstig falen bestuur en toezicht
Wat is er toch aan de hand met ons mid-
delbaar beroepsonderwijs? Steeds vaker 

waT iS er looS meT HeT mbo?

sChOOlvOOrbeelden

Het middelbaar beroepsonderwijs zit in de hoek waar de 
klappen vallen. Studenten klagen steen en been, docenten 
worden massaal ontslagen. Is het tijdperk van de onderwijs-
molochs met tienduizenden studenten eindelijk voorbij? 
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berichten de media over de gebrekkige 
kwaliteit van het onderwijs, over massale 
ontslagen van docenten en over ander- 
soortige wantoestanden in het mbo. Als 
triest dieptepunt mag voorlopig de  
Amarantis Onderwijsgroep beschouwd 
worden. Ontstaan uit een aantal opeenvol-
gende fusies was Amarantis (actief in de 
regio’s Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en 
Almere) verantwoordelijk voor de opleiding 
van maar liefst dertigduizend studenten. De 
instelling voor mbo en voortgezet onder-
wijs kwam al snel in financieel zwaar weer 
terecht, maar het duurde lang voordat inge-
grepen werd. Uiteindelijk is de onderwijs-
groep opgesplitst en werd een onafhankelijk 
onderzoek ingesteld naar het ontstaan van 
het fiasco. Het onderzoek, dat onder meer 
ernstig falen van bestuur en toezicht bloot-
legde, is in december gepubliceerd door de 
Commissie onderzoek financiële problema-
tiek Amarantis.

De Heerlense SP-wethouder Riet de Wit was 
lid van die commissie. ‘Wat je bij Amarantis 
zag, was dat er onnodig veel geld in te dure 
gebouwen was gestoken en dat er veel te 
veel vierkante meters aan ruimte in bezit 
was. Dat is ten koste gegaan van de onder-
wijskwaliteit. Je kunt de mbo’s en roc’s zien 
als producten van hun tijd, te weten de jaren 
tachtig en negentig. Alles moest groter en 
bovendien concurrerend. Daardoor kreeg je 
een ander soort bestuurders. Bij Amarantis 
zag je dat het college van bestuur het on-
derwijsproces nauwelijks kende en zich op-
stelde als waren het topmanagers. Dat uitte 
zich bijvoorbeeld in dure lease-auto’s, hoge 
salarissen en de vestiging op een toplocatie 
op de Amsterdamse Zuidas. En dat merkten 
de mensen in de klas natuurlijk. Niet dat 
het er op álle mbo’s en roc’s zo aan toegaat. 
Maar Amarantis was zó groot; het bestreek 
drie provincies! Hoe wil jij dan een goed 
beeld hebben van wat er in de afzonderlijke 
regio’s speelt?’ 

‘Niet de zonnekoningen, maar de 
mensen die het werk doen’
‘Door de schaalvergroting en de fusies is de 
nadruk bij veel mbo-scholen, veel meer dan 
in het basis- en voortgezet onderwijs, op 
vastgoed en marktpositionering komen te 
liggen’, zegt ook SP-Tweede Kamerlid Manja 
Smits. ‘Daardoor is het onderwijs zelf naar 
de achtergrond gedrongen en leek met name 
bij de hele grote, gefuseerde scholen het feit 
dat jonge mensen van tussen de zestien en 
twintig jaar een vak moeten leren vaak nog 
maar bijzaak. Uit klachten die ik hoor, blijkt 
dat ook. Studenten zeggen: ‘Ik krijg niet 
het onderwijs dat ik moet krijgen’, terwijl 

docenten laten weten: ‘Ik kan niet de onder-
wijskwaliteit geven die nodig is.’ 
Manja Smits is onlangs een onderzoek 
gestart onder alle docenten in het mbo. 
‘Leerlingen klagen over de kwaliteit, terwijl 
docenten massaal worden ontslagen.
Managers lijken de baas. Wij willen niet van 
de zonnekoningen weten wat ze vinden van 
hun scholen, maar van de mensen die het 
echte werk doen: de docenten voor de klas’, 
aldus Smits. De enquête vraagt docenten 
naar allerhande zaken op het mbo. Zo wordt 
onder meer gevraagd naar de kwaliteit van 
het onderwijs, de mening over schaalver-
groting, de rol van het management op de 
school, de positie van zorgleerlingen en de 
toekomst van het middelbaar onderwijs. 
Amper een dag na de start van de enquête 
op 25 januari waren er al honderd reacties 
binnen. Manja Smits snapt dat: ‘Het leeft 
enorm. Al die docenten hebben de laatste 
tijd in de media veel kunnen lezen over 
de situatie op veel mbo’s. Nu kunnen ze er 
eindelijk zelf wat over zeggen.’ 

Terug van weggeweest:  
de meao en de mts
Begin vorige maand kwam uit Rotterdam 
een opmerkelijk bericht. ROC Zadkine zou 
met het Albeda College willen fuseren en 
wel met het doel om de zaak vervolgens 
weer op te splitsen in zeven aparte vak-
opleidingen. Daardoor zouden twee oude 
onderwijstypen als de mts en de meao weer 
nieuw leven ingeblazen worden. Albeda-
directeur Anja Gorsel in NRC Handelsblad: 

‘De beweging die we nu verkennen is een 
erkenning dat we te ver zijn doorgeschoten 
in de complexiteit van organisaties.’ Oprecht 
voortschrijdend inzicht of de zoveelste ‘on-
derwijsvernieuwing’ in Nederland? ROOD-
voorzitter Lieke Smits reageert voorzichtig 
positief op het plan. ‘Dit zou een stap in de 
goede richting kunnen zijn. Vorig jaar wees 
ROOD-onderzoek uit dat een op de drie 
mbo’ers het idee heeft te weinig te leren om 
later z’n beroep goed uit te kunnen oefenen. 
Vakscholen kunnen een oplossing zijn voor 
dat grote probleem. Het opsplitsen van deze 
mega-mbo’s zou dan ook goed nieuws kun-
nen zijn voor de studenten. Natuurlijk moet 
er bij het opsplitsen wel kritisch gekeken 
worden naar alle managementlagen bij deze 
mbo’s, zodat daar meteen op bezuinigd kan 
worden.’ De ROOD-voorzitter plaatst wel 
een kanttekening: ‘Eigenlijk is het wel een 
beetje treurig dat het plan van de mbo’s zelf 
moest komen en niet van de minister van 
Onderwijs.’ 
Riet de Wit: ‘Als commissie hebben we ook 
gekeken naar de voorgeschiedenis van de 
Amarantis-perikelen. Dan kom je ook uit bij 
de rol van de politiek. Want het was de poli-
tiek die schaalvergroting en deregulering 
in het onderwijs in gang zette; het was de 
politiek die het zo wilde.’  •

  De enquête is in te vullen op sp.nl/9z26zv

tekst Rob Janssen

‘Mbo’s en roc’s zijn producten van hun tijd: alles 
moest groter en concurrerend’
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linksvOOr ‘het zit in Mijn aard OM gelukkig te zijn’

Petroesjka Sterk (41) is afde-
lingsvoorzitter in Middelburg. 
Ze valt op door haar aanste-
kelijke enthousiasme. ‘Ik wil 
zoveel mogelijk mensen  
motiveren om in actie te  
komen tegen de tweedeling in 
de samenleving.’

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2008. Ik woonde nog niet zo lang in Mid-
delburg en het was me opgevallen dat hier 
weinig openbaar groen is. Terwijl dat heel 
belangrijk is, als recreatievoorziening voor 
kinderen en mensen die het niet breed heb-
ben of slecht ter been zijn. In de lokale krant 
las ik dat de SP actie voerde voor een stads-
park en ik werd meteen enthousiast. Ik ben 
erop afgestapt en werd al snel zelf actief.’

 › Had je altijd al politieke ambities?
‘Nee, helemaal niet. Voordat ik in Middel-
burg kwam wonen werkte ik met gehandi-
capte kinderen. Dat was echt mijn passie. 
Maar ik liep ook tegen misstanden aan. 
Soms kreeg ik er hoofdpijn van. Dan dacht 
ik: zóveel managers, maar op de werkvloer 
is niet eens geld voor een invalkracht! Toen 
ik bij de SP een leuke club gelijkgestemde 
mensen trof, wist ik dat het moment geko-
men was om op een ander vlak aan de slag te 
gaan: in de politiek.’ 

 › Wat zijn je hobby’s?
‘Ik kan van heel uiteenlopende dingen 
genieten, het zit in mijn aard om gelukkig te 
zijn. Voor live muziek kan je me bij wijze van 
spreken ’s nachts wakker maken. Tuinieren 
vind ik ook heerlijk, ik word blij als de bollen 
opkomen.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Het liefst struin ik ergens door de bossen, 
met bomen en bosschages die diepte en 
schuilplekken voor de dieren creëren. Ik 
hoef niet alles in één blik te overzien. Mijn 
favoriete plek hier op Walcheren is dan ook 
niet het strand, maar een reep bos achter de 
duinen.’ •



nieuws
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SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk 
(foto) is kritisch over Nederlandse steun 
aan de Franse invasie in Mali. ‘De 
Nederlandse regering heeft al aan 
Frankrijk toegezegd om transport- 
vliegtuigen beschikbaar te stellen. Deze 
vliegen vooralsnog niet naar Mali, maar 
mijn vragen daarover werden nauwelijks 
beantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de 
gevolgen voor de veiligheid van de ruim 
honderd Nederlanders in Mali, waarvan 
er een gegijzeld is? Zolang de regering 
geen duidelijkheid geeft, kan de SP 
geen steun verlenen aan de Franse 
interventie.’ 

Noord-mali bezet door  
jihadistische strijders
Frankrijk is deze maand een militaire 
operatie in Mali begonnen op verzoek van 
de Malinese interim-regering en heeft 
daarbij de steun van de VN-Veiligheids-
raad. Van Dijk: ‘Na de val van de Libische 
dictator Khadaffi zijn verschillende 
rebellengroepen – waaronder aan Al Qaida 
gelieerde jihadisten – vanuit Libië naar Mali 
getrokken. Hun bezetting van Noord-Mali 

was voor Frankrijk reden om in te grijpen. 
Van Dijk: ‘President Hollande zei dat zijn 
leger niet vertrekt voordat Mali veilig is. Ik 
vrees dat een dergelijke doelstelling lastig 
uitvoerbaar is. Een langdurige, uitzichtloze 
strijd is niet uitgesloten. Bovendien zijn er 
veel neveneffecten, zoals de gewelddadige 
gijzeling in Algerije. Het is duidelijk dat de 
jihadisten een verwerpelijke ideologie 
aanhangen en dat we Afrika niet aan hen 
kunnen overlaten. Maar westerse troepen 
waren ook al betrokken bij de oorlog in 
Libië, waar deze invasie een gevolg van is. 
De strijd verplaatst zich steeds naar een 
andere plek en westers militair ingrijpen 
heeft daar de afgelopen decennia beslist 
geen einde aan gemaakt. De oorlogen in 
Irak en Afghanistan bewijzen eerder het 
tegendeel.’ 

Om het probleem werkelijk op te lossen, 
pleit Van Dijk voor het wegnemen van de 
voedingsbodem. ‘Die hangt samen met 
talloze factoren, zoals de mondiale 
ongelijkheid, het koloniale verleden, de 
aantrekkingskracht van religieus extre-
misme en de strijd om grondstoffen. Dat 

  > ‘vOOrlOpig geen steun aan franse interventie’
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  > fyra: een siMpele tijdelijke OplOssing 
De parlementen van België en Nederland 
steken de koppen bij elkaar om de 
problemen op het Fyra-traject op te 
lossen. Dat is afgeproken tijdens de eerste 
gezamenlijke hoorzitting in januari in 
Brussel. SP-Kamerlid Paulus Jansen was 
erbij. Tijdens deze zogenaamde ‘Benelux-
raad’ luidde een van de prangende vragen: 
‘Waarom wordt de Benelux-trein nu niet 
ingezet?’ Na de komst van de Fyra in 
december werd deze grensoverschrijden-
de intercity (u weet wel; die geel-rode) 
immers letterlijk uitgerangeerd. ‘Daarmee 
heeft de reiziger nu nog slechts de keuze 
tussen de nóg duurdere Thalys of het 
boemeltje tussen Roosendaal en Antwer-
pen’, stelde Jansen op zijn weblog. Marc 
Deschmeemaeker, chef van de Belgische 
Spoorwegen, legde uit hoe dat zit: in het 
verdrag tussen Nederland en België is 
afgesproken dat er 32 hogesnelheidstrei-
nen per dag tussen Nederland en België 
gaan rijden, twee per uur. Dat is een 
verdriedubbeling van de capaciteit aan 
snelle treinen. Eigenlijk is daar nog geen 
vraag naar. Als er behalve de Thalys en 
Fyra ook nog een gewone intercity blijft 
rijden, zuigt die de hogesnelheidstreinen 
leeg en ontstaan er extra verliezen.

vergt langdurige inspanningen en wordt 
niet door middel van een korte interventie 
beslecht. Bovendien bestrijken de jihadis-
ten de hele Sahara, van West- tot Oost-
Afrika. Als je dat al zou willen, kan zo’n 
enorm gebied onmogelijk militair gecontro-
leerd worden.’ Nederland moet volgens 
Van Dijk aandringen op meer informatie 
over de doelstellingen voordat de Franse 
interventie gesteund kan worden. Daar-
naast kan Nederland extra ontwikkelings-
hulp bieden. Bovenal moet alles gedaan 
worden om een diplomatieke oplossing te 
vinden voor het conflict, met behulp van 
landen in de regio.’

Daarmee is voor Paulus Jansen de 
oplossingsrichting duidelijk. Op zijn 
weblog betoogt hij: breng voorlopig het 
aantal snelle treinen per dag terug tot 
zestien à twintig, nog steeds een flinke 
groei ten opzichte van de oude situatie. Ter 
vergelijking: tussen Brussel en Londen 
rijden momenteel slechts negen snelle 
treinen. Hierdoor ontstaat er weer ruimte 

voor een grensoverschrijdende intercity, 
zonder reservering en tegen normale 
prijzen. De Fyra’s die NS dan overhoudt 
kunnen – als ze niet retour afzender gaan 
– worden ingezet voor de uitbreiding van 
de binnenlandse diensten via het HSL-
tracé, bijvoorbeeld op de lijnen Schiphol-
Rotterdam-Breda-Eindhoven. Klaar  
is Kees!
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bOn OM lid te wOrden

Tribune
februar 2013

wel tribunelezer,  
geen sp-lid?
dat kan natuurlijk, maar hoeft niet!  
als SP-lid ontvangt u de Tribune  
elf keer per jaar thuis voor maar  
5 euro per kwartaal. u steunt dan ook 
de SP en kunt meebeslissen. Sluit u 
zich aan bij onze strijd voor een sociaal 
Nederland? Vul dan meteen de bon 
hiernaast in en stuur ’m op.

emile  
roemer

30 30 tribune februari 2013

brieven

prikbOrd@sp.nl

zOrgverzekeraars
Leve de marktwerking. Meer keus voor 
de klant. De zorgverzekeraar weet 
de beste prijs voor u te bedingen. 
U kent de verhalen. Hoe anders de 
werkelijkheid is, leert de praktijk al 
spoedig als je afhankelijk bent van een 
duur hulpmiddel. Ik blijk dat slechts 
bij één, door mijn zorgverzekeraar 
gecontracteerde, leverancier te kunnen 
bestellen. De winkelprijs voor het 
apparaat is daar echter hoger dan 
bij een andere leverancier. Dus er is 
kennelijk een verschil tussen wat de 
zorgverzekeraar ervoor betaalt en wat je 
als klant betaalt. In het verleden heb ik 
steeds de volle prijs betaald voor door 
de zorgverzekeraar vergoede artikelen. 
De prijs die wordt doorberekend in 
de premie. Waar blijft die winst? Er is 
geen sprake van marktwerking maar 
van exploitatie van de premiebetaler. 
Zorgverzekeraars monopoliseren met 
hun contracten en kartelafspraken de 

sOrry!
De oplettende lezers Hanneke Ploeg uit 
Hilversum en Lydia Beerens uit 
Sittard attendeerden ons erop dat in de 
Tribune van januari vermeld staat dat 

het in augustus 25 jaar geleden is dat 
Martin Luther Kind zijn speech ‘I have 
a dream’ uitsprak. Dat zou dan in 1988 
zijn geweest, twintig jaar na zijn dood in 

1968. De bedoelde speech hield hij op 
28 augustus 1963, dit jaar dus 50 jaar 
geleden.

markt en drijven daarmee de prijzen 
op. Hun prioriteit is niet het leveren 
van een zo goed mogelijke zorg, 
maar het maken van winst. Dat kan 
door zo laag mogelijke inkoopprijzen 
bij de producent/toeleverancier te 
bedingen. De vaak zo hoog mogelijke 
winkelprijs wordt doorberekend naar 
de eindgebruiker. Het verschil verdwijnt 
in de zak van de verzekeraar. Die gaat 
ongetwijfeld naar de bedrijfstop, zoals 
bij de meeste grote instellingen. Geen 
wonder dat een zorgverzekeraar geen 
probleem heeft met de vergoeding 
van een ton aan een farmaceutisch 
bedrijf voor een medicijn dat voor een 
paar duizend euro door de apotheek 
op de hoek kan worden gemaakt. Wij 
betalen als premieplichtige immers 
de rekening. Daarom blijven, ondanks 
de onbeheersbare zorgkosten, de 
verzekeraars miljardenwinsten maken.

Johan Nijzink, Nijverdal

75 Miljard
Toen ik in de krant las dat de rijkste 
man ter wereld, Carlos Slim, een ver-
mogen heeft van ruim 75 miljard dollar, 
sprong ik zowat uit mijn vel. Geen enkel 
mens is 75 miljard euro waard! Ook 
Griekse rijkaards hebben zowat 500 
miljard vastgezet op Zwitserse banken. 
Ik gun iedereen succes en rijkdom, 
maar is dit niet enorm overdreven? Nu 
zie je waar het geld naartoe gaat, terwijl 
anderen maar moeten zien hoe ze rond 
moeten komen. Het geldsysteem moet 
anders geregeld worden. Zulke rijke 
mensen mogen best meer doen om 
in de samenleving te investeren. Zorg 
bijvoorbeeld dat oude en zieke mensen 
en kinderen geholpen worden. Verbeter 
het onderwijs. Zorg ervoor dat iedereen 
fatsoenlijk wonen kan. Hoe moeilijk kan 
het zijn?

Paula van Roon, Heerlen
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bOn OM lid te wOrden

Horizontaal
1 De Robin Hood van treinreizigers. (5)
6 insect maakt winderig uitstapje. (12)
9 Heimwee hebben naar openbaar vervoer. (2,3,6)
10 Gezinsverzorgster heeft nooit natuur- of scheikunde gehad. (8)
11 Staat in vuur en vlam. (5)
12 Heisa in de clownstent. (6)
14 Verliefd doen; echt iets voor duiven. (8)
15 “Hebbu al plaatsgenomen op het terras?” (5 en 3,2)
16 Naaktloper toont op dit moment geen enkel respect. (6 en 2,4)
18 Popdame slaat wartaal uit. (4)
21 (geen) Verhaal achter roddelblad. (5)
22 Ruzie met insect. (3)
23 Van de stoel gegleden door te veel drank. (3)

Verticaal
2 Autoroute levert werk op. (12)
3 Het einde van de gulp. (12)
4 Marchanderen in de binnenvaart. (10)
5 Bommen met pit. (10)
7 Dief maakt kassa minder zwaar. (11 en 4,7)
8 Proeve van videokunst. (9 en 4,5)
13 inspanning in het casino. (5)
17 Buiten de lijnen? Dan is het voorbij. (3)
19 Batterij met de beste economische rating. (3)

De winnaar van het cryptogram van januari is F.J.M. Wolters uit Leek.  
Coen Schoonhoven verdient de eervolle vermelding voor zijn creatieve vondsten voor de imaginaire woordenlijst. 
Stuur uw oplossing vóór 27 februari naar de puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CryptOgraM
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OplOssingen januari

CryptOgraM

1 2 3

4 5

6 7 8 

9  

10 11  

12 13 14  

15  16 17  

18 19 20 

21 22  

23

Citatenraadsel
Opdracht: vul in de gele en rode vakjes de achternamen in van de mensen van wie een citaat (alle uitspraken gaan over ‘water’) is weergegeven. De 
oplossing is een 18-letterig gezegde (in de rode verticale balk). Het bestaat uit 4 woorden, en gaat ook over water. Een ‘lange ij’ is één letter; zo ook 
leestekens.

1 Wijn is water gevuld met zon. 
2 Sommige vrouwen kunnen niet eens water koken. Ik wel. Ik noem het dan soep. 
3 Elk van ons is een eiland, omsloten door verraderlijk water. 
4 De grootste vervuilers eisen het zuiverste water om hun handen te wassen.
5 Varkens beleven meer genoegen aan modder dan aan zuiver water. 
6 Het leven lijkt op een glas helder water dat troebeler wordt naarmate je er meer van drinkt. 
7 Echt crisis is het pas wanneer we geen wijn meer hebben om bij het water te doen. 
8 Oh krinklende winklende waterding, O tuinslang, van u is’t dat ik zing!
9 Je hebt mensen die een indruk maken, korter dan die van een roeispaan op het water. 

10 Rechts is toch de kant van de koudwaterkraan. 
11 Water water overal en geen drup te drinken. 
12 Jezus liep over het water omdat hij niet kon zwemmen. 
13 De wereld is vol mensen die water prediken en wijn drinken. 
14 Niets is zo vormloos als water, maar er is ook niets tegen bestand. 
15 Het water spreekt onophoudelijk en herhaalt zichzelf nooit. 
16 Troebel water is meestal ondieper, helder water dieper dan het schijnt. 
17 Iemand die slechts water drinkt, heeft iets te verbergen voor zijn medemens. 
18 Je kunt de zee niet oversteken door alleen naar het water te staren. 

Horizontaal 2) Del 7) Spoorbomen 9) Walvistraan 10) Gezinsverband 14) Bloem 15) Lachsalvo 16) Bedrukt 18) Werf 19) Sluimerstand 20) Koploper.
Verticaal 1) Gemeen 3) isoleerkamer 4) Politiechef 5) Protestmars 6) Coma 8) Grondbegrip 11) Eenvoud 12) Bak 13) Boekengek 14) Borstrok 17) 
Smak.
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MedeMenselijkheid verboden in breda

incasso: (geen) leven na de laatste aanManing
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joris luyendijk zet  
de boel graag op scherp
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bijeenkoMst ‘kapitalisMe: het einde van de geschiedenis?’
Hoe komt het dat we, ondanks het falen 
van het kapitalisme, door blijven gaan op 
dezelfde weg? Waarom lijkt het antwoord 
op de neoliberale crisis, neoliberaal te zijn? 
Wat zijn onze alternatieven voor het kapita-
lisme? En wat is kapitalisme eigenlijk? Op 
die en vele andere vragen zullen tijdens 
een interessante discussieavond op 
12 april Ronald van Raak, SP-Kamerlid, 
Arjo Klamer, hoogleraar in de Economie 

van Kunst en Cultuur, en Arend Jan 
Boekestijn, voormalig VVD-Kamerlid, in 
gaan. Een debat met interessante spre-
kers, waarin we de diepte ingaan. De 
avond in SP-partijkantoor De Moed in 
Amersfoort begint om 19:30 uur en zal 
ingeleid worden door een bekende spreker, 
die later bekend gemaakt wordt. Kom ook, 
en doe mee! De eigen bijdrage voor de 
avond bedraagt € 2,50. Maak dit minstens 

twee weken van tevoren over op 
321512812, t.n.v. Rood jongeren in de SP. 
Vermeld daarbij je naam, je lidnummer en 
‘bijeenkomst kapitalisme’. Deze bijeen-
komst is ook toegankelijk voor niet-leden! 
Zij kunnen zich aanmelden door een 
bericht te sturen naar rood@sp.nl en de 
eigen bijdrage aan de deur betalen. 

Vanaf 2013 is er het nodige veranderd in 
het openbaar vervoer. SPTweede Kamerlid 
Farshad Bashir is een enquête gestart. De 
SP is benieuwd naar uw ervaringen met 
prijsstijgingen of dalingen, met nieuwe 
dienstregelingen en nieuwe vervoerders. 
De uitkomsten gebruiken we om betere 
voorstellen voor een beter en betaalbaar ov 
te maken. De enquête bestaat uit veertien 
vragen en is hier te vinden:

  sp.nl/9z3kbe

doe Mee Met 
de ov-enQuÊte
doe Mee Met 

SP enquête tarieven & kwaliteitOPenBaar vervOer

Geef uw meninG Over de kwaliteit en PrijS van de Ov-chiPkaart
vul de enquête in OP www.SP.nl
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Woningmarkt
‘Zo zijn woningcorporaties als soci
ale instelling binnen vijf tot tien jaar 
verdwenen’

4

in dit nuMMer

Joris Luyendijk en 
Jan Marijnissen
‘Van de financiële crisis hebben  
we niets geleerd; de volgende wordt  
nog veel groter’ 

6

Jan Slagter (Omroep Max)
‘Ik hoop dat het Malieveld  
vol komt’

16

De schande van Breda
Gulle kok wil geen geld vragen aan 
daklozen

18

Incasso-perikelen
‘Van een kale kip kun je  
niet plukken’ 

22

coluMn

We gaan twaalf jaar terug in de tijd. Het lijkt 
mijlenver weg. Kijk eens foto’s van jezelf 
terug en je ziet een ander tijdperk. Met  
ander haar waarschijnlijk, misschien ander 
werk, of andere dromen. 
Maar sommige dingen zijn angstvallig het
zelfde gebleven. In mei 2001 schreef een bont 
gezelschap over de uitverkoop van de bescha
ving. ‘Langzaam maar onontkoombaar krij
gen we de rekening gepresenteerd voor het 
jarenlang veronachtzamen van de publieke 
zaak door de overheid.’ 
 
De ondertekenaars, waaronder Harry de  
Winter, Freek de Jonge, Huub Oosterhuis en 
Jan Marijnissen, voorzagen de gevolgen van 
een te machtige markt. Ze schreven: ‘De poli
tiek van decentralisatie, budgettering, priva
tisering en marktwerking heeft gemaakt dat 
alles in getallen uitgedrukt moest gaan wor
den. [...] Thuiszorg wordt tegenwoordig  
verricht met een stopwatch in de hand:  
1 minuut voor het aantrekken van steun
kousen, 2 minuten voor het aanleggen van 
een verband.’

Het is alsof we het in 2013 op hebben 
 geschreven. De stopwatch tikt nog steeds in 
de thuiszorg, maar nu tellen we naast het aan
tal seconden voor steunkousen ook het aan
tal banen dat verloren gaat in die sector. Het 
openbaar vervoer, ons onderwijs, de volks
huisvesting: de cijfers regeren met ferme hand 
over de plannen van VVD en PvdA. Alles moet 
uitgedrukt worden in prestatienormen, CPB 
en CBScijfers, punten wolken en de machtig
ste van allemaal: de 3procentsnorm. 

Cijfers lijken het doel geworden, maar we  
vergeten dat ze een middel zijn. Een middel 
om zaken te controleren, te bewijzen of te 
ontkrachten. Zodra het aantal minuten zorg 
belangrijker is dan de gezondheid van een  
patiënt zijn we de prioriteit uit het oog  
verloren. Cijfers staan 
in dienst van de mens. 
Laten we alsjeblieft
 niet doen alsof het 
andersom is. 

15 Uitgelicht: Harry is al tachtig jaar drie
20 Comité ‘Dicht het 65plus-gat’ timmert aan de weg
21 Tiny kijkt: 5 broken cameras
26 Zuid-Holland: een half miljard voor het openbaar vervoer
28 LinksVoor: ‘Kom eens naar het Kwakoe-festival’
29 Ewald Engelen: ‘Waardeloos, bespottelijk, opportunisme 

van de domste soort’

12, 13, 14, 24, 25 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel  
32 Theo de buurtconciërge

Cijfertjes, cijfertjes,  
cijfertjes

Emile Roemer
fractievoorzitter SP
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Het CDA wilde niet, maar uiteindelijk stak een gelegenheids
coalitie van D66, ChristenUnie, SGP, VVD en PvdA minister 
Blok toch de helpende hand toe. Het bereikte woningmarkt
akkoord verlaagt de verhuurdersheffing en dempt de huur
stijging weliswaar, maar beide omstreden maatregelen zijn 
geenszins van tafel. Daarbovenop komt nog een bedenkelijke 
nieuwe financieringsmogelijkheid aan de koopzijde van de 
woningmarkt. 

einde sociale huursector dreigt

Paulus Jansen: ‘Het probleem van huurders die te duur wonen is veel groter dan dat van de zogenaamde scheefwoners.’

SP-Kamerlid PauluS JaNSeN liet er op  
13 februari tijdens het Kamerdebat over  
de wet inkomensafhankelijke huurver
hoging geen gras over groeien: ‘Wat een 
hypocrisie. Dit wetsvoorstel is gemotiveerd 
met het zogenaamd enorme probleem 
van het scheefwonen. Enorm, volgens de 

WoNiNgmarKt

minister van wonen en de fracties van VVD 
en D66. De minister heeft tot nu toe vier 
keer geweigerd om antwoord te geven op de 
vraag van de SP wat nu precies het aandeel 
van het inkomen is dat je moet betalen aan 
huur, wil er sprake zijn van scheefwonen. 
Ik snap heel goed waarom. Dan zou immers 

blijken dat het probleem van de goedkope 
scheefwoners, de mensen die een heel laag 
aandeel van hun inkomen aan huur betalen, 
heel beperkt is. En aan de andere kant zou 
ook blijken dat het probleem van de dúre 
scheefwoners veel groter is. Dat zijn mensen 
die een hoog – zeg maar gerust: onverant
woord hoog – deel van hun inkomen kwijt 
zijn aan huur. Dat laatste probleem is door 
de minister, door de VVD en opmerkelijk  
genoeg ook door de PvdA, stelselmatig 
onder het tapijt geveegd. Sterker nog: veel 
mensen die nu al een te groot deel van hun 
inkomen aan huur kwijt zijn, krijgen er nog 
een extra huurverhoging bovenop.’ 
Het is duidelijk: Paulus Jansen vindt dat het 
probleem van scheefwonen schromelijk 
overdreven wordt. Hij legt uit: ‘In werkelijk
heid ligt het deel van het inkomen dat huur



coluMn
Met de kennis 
van toen en nu

Het stond er echt, op een afb eelding in het 
Verzetsmuseum in Amsterdam: de Neder
landsche Unie had op haar hoogtepunt 
in 19411942 zo’n miljoen sympathisan
ten, waarvan 600.000 mensen als lid. Let 
wel: 600.000 leden is twee maal het totaal 
aantal mensen dat nu lid is van alle poli
tieke partijen samen. De Unie wilde sa
menwerken met de bezett er, en zo onder 
andere de NSB dwarsbomen. Onze natio
nale geschiedschrijver van de Tweede We
reldoorlog Lou de Jong was minder genu
anceerd. Hij vond dat de Nederlandsche 
Unie gewoon fout was en gecol laboreerd 
had met de Duitse bezett er. Hoe dan ook: 
ik schrok wel toen ik die staafgrafi ek zag. 
Je bent geneigd te denken: wij zijn een 
volk van collaborateurs. Maar wij weten 
– wat zij toen niet wisten – dat die oor
log vijf jaar zou duren en dat Duitsland de 
verliezer zou zijn. Dat maakt wel een ver
schil.

Wat zien wij nu over het hoofd? Of, wat 
zijn de scenario’s die nu denkbaar zijn 
voor de nabije toekomst? Hoe zal men 
over honderd jaar terugkijken op onze nu 
al jarenlang aanhoudende worsteling met 
de fi nanciële en economische crises?
Het verschil met de mensen die lid
werden van de Nederlandsche Unie is dat 
zij geen idee hadden hoe lang de bezett ing 
zou gaan duren, terwijl wij ook niet  weten 
hoe lang die crisis nog zal aanhouden 
maar wél weten hoe we de situatie kun
nen verbeteren zodat er weer een perio
de van stabiliteit en groei kan aanbreken. 
Blijkbaar reikt de arm van de fi nanciële 
sector, van de belanghebbenden, zo ver 
dat de mensen die nu moeten optreden 
zich gegijzeld voelen of weten. Over hon
derd jaar zal men niet begrijpen waarom 
wij niet reeds nu begrijpen dat we geremd 
worden door systeemfouten – bijvoor
beeld de omvang, structuur en vrijheid 
van de fi nanciële markten – die we maar 
niet durven of in ieder geval niet willen 
aanpakken.

Jan Marijnissen

‘Huurverhogingen zullen de nieuwbouw 
tot stilstand brengen’

ders aan wonen kwijt zijn gemiddeld zeven 
tot acht procent hoger dan bij mensen met 
een eigen woning. Dát noem ik pas scheef! 
En hoe dat komt? Heel simpel: die laatste 
groep verdient in de regel meer en houdt dus 
gewoon meer over. Daarnaast is er natuur
lijk het voordeel van de hypotheekrente
aft rek. Toegegeven, er zijn veel ouderen 
die een inkomen van boven de 35.000 euro 
hebben en al heel lang relatief goedkoop in 
hetzelfde huis wonen. Maar veel van hen 
gaan – of zijn – inmiddels met pensioen en 
dan gaat hun inkomen achteruit. Zij krijgen 
in de regel geen hypotheek meer, dus voor 
hen is kopen geen alternatief. Kijk ook eens 
naar Duitsland, waar de vergrijzing een nog 
veel grotere rol speelt dan in Nederland. 
Maar het aantal koopwoningen als deel 
van het totaal is daar veel lager dan bij ons, 
omdat er juist sprake is van een verschuiving 
van koop naar huur.’ 
Amper anderhalve week ná het debat kreeg 
Jansen het rapport De vraag naar woondien-
sten en de betaalbaarheid van de huursec-
tor van onderzoeksinstelling Amsterdam 
School of Real Estate (ASRE) onder ogen. 
Volgens de SP’er kraakt het rapport, dat in 
december 2012 is afgerond en nota bene 
in opdracht van het ministerie werd uit
gevoerd, het huurbeleid van het kabinet en 
bevestigt het bovendien de analyse dat de 
extra inkomensafh ankelijke huurverho
gingen tot vraaguitval en uiteindelijk stag
natie van nieuwbouw zullen leiden. Jansen is 
verbolgen: ‘Blok heeft  het rapport, waarvan 
de conclusies hem niet goed uitkwamen, 
niet aan de Kamer gestuurd vóór het debat 
over de inkomensafh ankelijke huurver
hogingen. Het bewust achterhouden van 
informatie voor de Kamer is een politieke 
doodzonde.’ De SP’er hierover inmiddels 
aan de bel getrokken. 

Wel zegde minister Blok tijdens het debat 
de SP toe dat iemand wiens inkomen daalt, 
een huurverlaging kan aanvragen. Jansen: 
‘Daarmee is deels het onrecht verholpen 
dat je huur wel meestijgt met je inkomen, 
maar niet meedaalt. De minister gaat niet zo 
ver als ik had voorgesteld, maar het is zeker 
winst. Eerst regelde de wet alleen maar dat je 
huur kon stijgen, daar hebben we een stokje 
voor gestoken. Maar dan nog krijgen zelfs 
de laagste inkomens jaarlijks een huurver
hoging van 1,5 procent boven de infl atie. De 
nieuwe gedoogpartijen D66, ChristenUnie 

en SGP hebben daar niks aan veranderd. 
Een regelrechte aanfl uiting.’ 

‘ontzettend dom plan’ 
Een andere opmerkelijke maatregel die de 
gelegenheidscoalitie voorstelt is met name 
bedoeld om starters tegemoet te komen. Zij 
krijgen de mogelijkheid om een hypotheek 
te combineren met een tweede, afl ossings
vrije lening zonder belastingaft rek. Jansen: 
‘Het is een bijzonder gekunstelde contructie. 
Het komt erop neer dat je eerst lagere kosten 
hebt, en later hogere. Ik durf te wedden dat 
de rente die fi nanciële instellingen gaan 
rekenen voor zo’n combilening hoger is 
dan bij een gangbare hypotheek. Ook schat 
ik in dat de notariskosten hoger zullen zijn, 
omdat er twee leningen zijn afgesloten in 
plaats van één. Maar de hamvraag voor mij 
is hoe het kabinet zo’n plan kan verzinnen, 
terwijl iedereen kan aanvoelen dat juist 
huishoudens met modale inkomens aan de 
onderkant van de koopmarkt verleid zullen 
worden om zo’n avontuur aan te gaan. De 
hypothekencrisis in de VS ontstond juist 
doordat mensen met te weinig inkomen te 
snel en te gemakkelijk huizen gingen kopen. 
Met dit ontzett end domme plan draagt het 
kabinet niet bepaald bij aan het algemene 
besef dat je pas een huis moet gaan kopen 
als je daar voldoende fi nanciële draagkracht 
voor hebt. Ja, en als wij dan de bouw van 
meer huurwoningen bepleiten, dan vindt 
men dat maar ouderwets...’ 

Genoemde maatregelen komen bovenop 
de verhuurdersheffi  ng voor woningcorpo
raties. Die werd door de gelegenheidscoalitie 
weliswaar verlaagd (van 2 miljard naar 
1,75 miljard euro); maar volgens de SP gaat 
de heffi  ng onverminderd ten koste van 
nieuw te bouwen woningen en onderhoud 
en zullen woningcorporaties gedwongen 
worden om woningen te verkopen aan 
marktpartijen. Paulus Jansen vreest het 
ergste. ‘Als de kabinetsplannen doorgaan, 
zullen woningcorporaties als sociale instel
ling binnen vijf tot tien jaar verdwijnen. 
Want ze worden meer en meer gedwongen 
om de huren op marktniveau te brengen. 
Op den duur is dan het verschil met de 
vrijemarktsector weg en is het gedaan met 
de sociale huursector in Nederland.’  •

tekst Rob Janssen
foto Sander van Oorspronk
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jan Marijnissen in gesprek Met joris luyendijk 
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over journalistiek, de financiële crisis, de londense city en het Midden-oosten

‘ de bankensector is als het 
 katholicisMe Maar dan zonder hel’

De financiële wereld veroorzaakt problemen, en het volk mag de mensen kiezen die 
die problemen gaan oplossen. Zo verhoudt zich de macht van de financiële sector tot 
de democratie. Veel mensen die in de fout zijn gegaan, zeggen dat ze het deden omdat 
het kon. De financiële sector moet weer dienstbaar worden aan de reële economie. 
Aldus Joris Luyendijk, journalist te Londen.

Onderweg naar het kantoor van The 
Guardian, waar ik met Joris Luyendijk heb 
afgesproken, zie ik de kolossen van HSBC, 
Citibank, Barclays en KPMG. Ik ben ruim op 
tijd en kan dus nog even rondkijken in de 
omgeving van King’s Cross en St. Pancras
station. De zon schijnt. Overal waar je kijkt 
zijn bouwactiviteiten: dit stukje Londen 
krijgt een stevige opknapbeurt. Het is er 
lawaaiig en dynamisch, zoals een metropool 
hoort te zijn.
Op het afgesproken tijdstip treffen we elkaar 
in de trendy lounge op de eerste verdieping. 
Samen gaan we een verdieping hoger, een 
verdieping met een enorm oppervlak en  
vele honderden journalisten achter 
beeldschermen. We belanden in een kleine 
stiltewerkplek waar we net met z’n tweeën 
in passen. Maar het is er stil. De recorder  
zal de volle twee uur op Joris’ schoot liggen.

 › Je bent opgeleid tot antropoloog. Wat is 
antropologie? 
‘Het begon met het bestuderen van volke
ren buiten het Westen. Het was eigenlijk 
een  instrument in handen van koloniale 
machten. Pas toen de dekolonisatie op gang 

kwam, werd het meer de studie die zich 
bezighoudt met groepsprocessen. Mensen 
doen vaak dingen met een beperkt zicht 
op hun motieven en gaan uit van zaken die 
normaal gevonden worden maar nooit ter 
discussie zijn gesteld. De antropologie houdt 
zich bezig met de ideeën die rondzweven 
in een samenleving en het gedrag van de 
mensen beïnvloeden zonder dat die hoofden 
dat zelf kunnen benoemen.’

 › Nu is er recentelijk veel meer bekend 
geworden over ons onderbewuste en de 
werking van de hersenen, met dank aan  
de neurobiologie. Heeft die nieuw verwor-
ven kennis invloed op de antropologie?
Lachend: ‘Ja, het is heel zorgwekkend. De 
antropoloog kijkt op groepsniveau, maar al 
het geld voor onderzoek gaat nu naar het 
breinniveau.’

 › Er zijn ruim driehonderdduizend exem-
plaren van je boek Het zijn net mensen  
verkocht. Hoe verklaar je dat enorme  
succes?
‘Een aantal zaken heeft daaraan bijgedra
gen. Het boek kwam uit in 2006. We zaten 

in een soort postFortuynfase waarin een 
aantal onwrikbare instituties wankelden, 
vooral ook de media. Die waren lang het 
voertuig geweest om de groeiende onzeker
heid en onvrede te sussen. Daar kwam bij 
dat er in dat jaar weer veel te doen was in 
het MiddenOosten. Het toeval wilde dat ik 
in dat jaar de presentator was van Zomer
gasten, waardoor ik zes zondagavonden drie 
uur in beeld was. Behulpzaam was ook dat 
de recensies over het algemeen goed waren. 
Ik heb enorm mijn best gedaan om een voor 
iedereen toegankelijk boek te schrijven, 
zonder technische termen.’

 › In het boek spreek je over de zes  
dilemma’s waar alle journalisten bij  
het ver garen en het weergeven van  
informatie mee worstelen. Welke zijn  
de belangrijkste?
‘Welke feiten laat je zien en welke niet? 
Wie laat je aan het woord? Wat doe je met 
belanghebbenden die je proberen te mani
puleren? En dan zijn er nog andere factoren: 
heeft de journalist voldoende tijd, spreekt 
hij de taal, is hij onpartijdig?’
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 › Je stelt dat de media noodgedwongen 
een ernstig vertekend beeld geven van het 
Midden-Oosten. Hoezo noodgedwongen?
‘Omdat je niet alles kunt laten zien.’

 › Maar zowel de journalist als de lezer 
moeten toch de ambitie hebben de  
werkelijkheid te kennen, ook al is die 
soms ingewikkeld.
‘Zeker. Je moet alleen eerlijk zijn over het 
feit dat de journalistiek per definitie een 
beperkt beeld schetst. Ga dus niet op basis 
van een paar flitsen de meest waanzin
nige dingen denken over moslims, joden 
of arabieren. Je loopt veel te veel het risico 
dat je wordt gemanipuleerd. De invloed 
van krachtige beelden in de media wordt 
onderschat. Hoe kan het dat zovelen op 
basis van een paar beelden besluiten dat 1,6 
miljard mensen – de moslims – gevaarlijk 
zijn? Daarom is scepsis, ook ten aanzien van 
de journalistiek, heel erg goed.’

 › Journalisten zien zichzelf graag als de 
controleurs van de macht. Maar wie  
controleert de controleurs?
‘Informatie in het algemeen en journalis

tiek in het bijzonder zijn geen wetenschap. 
Met andere woorden: het is onmogelijk om 
objectieve criteria te formuleren op basis 
waarvan je kunt zeggen: dat is goed en dat 
is fout.’

 › Veel journalisten hebben na de laatste 
Balkanoorlog moeten toegeven dat ze 
bevooroordeeld verslag hadden gedaan.  
Er is blijkbaar veel moed voor nodig om  
te durven afwijken van de dominante 
opvatting.
‘Klopt. Daarom moet de journalistiek ook 
veel meer aan zelfreflectie doen en niet  
alleen dat. Men moet er ook mensen van 
buiten bij halen. Zo hou je de zaak op 
scherp. Anderzijds moeten ook de mensen 
die het nieuws volgen hun eigen verant
woordelijkheid kennen en niet alleen op 
zoek zijn naar de argumenten en feiten die 
het eigen gelijk onderstrepen.’

 › Nieuws is dat wat afwijkt van het  
alledaagse. Jij vindt dat maar een opper-
vlakkige omschrijving van het werk van 
de journalist, niet?
‘Het moet allebei gebeuren: het brengen van 

wat afwijkt van het alledaagse, het nieuws, 
én het berichten over het alledaagse, de 
achtergronden. Het gaat vaak mis wanneer 
er op basis van geringe informatie veel te 
vergaande conclusies worden getrokken.’

 › Je maant journalisten tot bescheiden-
heid: wij overzien niet de hele wereld, wij 
weten niet zeker wat er allemaal gebeurt, 
en wij kunnen niet objectief zijn.
‘Het klassieke beeld: je vliegt naar Gaza, en 
je belt je fixer. Hij vraagt: ‘Wat wil je? Een 
blije moeder of een droevige moeder? Met 
of zonder kind?’ Hij heeft een hele menu
kaart. Je laat de moeder wat zeggen, je doet 
je voiceover en klaar is je item. Bullshit. 
Eigenlijk zou je moeten zeggen: ‘Ik ben 
nu vier dagen in Gaza en wat mij opvalt in 
vergelijking met de eerdere keren dat ik hier 
was is dat dit, dit en dit. Het zou kunnen zijn 
dat dat en dat. Dan ben je gewoon eerlijk. En 
dat is waardevoller dan dat je alleen maar 
elke keer de clichébeelden laat zien.
Hier wreekt zich ook wel dat we in ons land 
eigenlijk alleen maar commerciële omroe
pen hebben. Ook de zogenaamde publieke 
omroepen zijn vooral bezig met de kijkcij
fers. Zo af en toe mag er dan een documen
taire. En daar moet je dan heel dankbaar 
voor zijn. Ook onze kranten zijn bijna al
lemaal in handen van investeerders, mensen 
die geld willen zien. Zo van: we investeren 
nu niet in shampoo maar in de NRC. We 
hebben onze hele nieuws en achtergron
deninfrastructuur vercommercialiseerd.’

‘Hoe kan het dat zovelen 
op basis van een paar 
beelden besluiten dat  
1,6 miljard mensen – 
de moslims – gevaarlijk 
zijn?’

‘We hebben onze hele infrastructuur van nieuws 
en achtergronden vercommercialiseerd’
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 › Waar staan we over tien jaar, sprekende 
over de journalistiek?
‘Ik hoop dat er stichtingen ontstaan die gaan 
publiceren op het web. Voor honderd mil
joen heb je een heel goede krant. Nou is dat 
voor mij natuurlijk vreselijk veel geld, maar 
niet voor tienduizend mensen die snappen 
hoe belangrijk het is dat de kwaliteitsjour
nalistiek niet verdwijnt. Samen met een 
fundraiser  moet dat toch te doen zijn. Ik 
hoop dat het die kant op gaat.’

 › Ben je niet bang dat dan de kwaliteits-
journalistiek onbereikbaar wordt voor  
de man met weinig geld?
‘Nee, joh. Ik pleit er juist voor de toegang 
gratis te houden.’

 › Woorden hebben hun betekenis: de 
Westoever en Gaza, zijn ze bezet of  
betwist?
Zonder enige aarzeling: ‘Bezet. Volgens 
internationaal recht zijn ze bezet. Maar let 
wel: in de VS, in Engeland en zeker in Israël 
is het internationaal recht niet onomstre
den. Men beschouwt het daar als een speel
tje voor dromers. Disputed of occupied:  in 
de internationale pers kun je aan het woord
gebruik zien waar een krant staat.’

 › Waarom zijn de Palestijnen zo slecht in 
het verzorgen van hun pr?
‘Oh, vind je? Ik zou eerder zeggen dat ze er 
goed in zijn, omdat ze hun zaak wel perma
nent op de internationale politieke agenda 
weten te houden.’

 › Ik mis het empatisch gevoel als het gaat 
om het winnen van de sympathie van de 
wereldgemeenschap. Met zelfmoord-
aanslagen in bussen en bommen in een 
pizzeria lukt dat niet.
‘Tsja. Hamas zegt dan: “We hebben het 
veertig jaar zonder spectaculaire aanslagen 
geprobeerd, zonder resultaat. Ze hebben ons 
land hapje voor hapje opgegeten.” En dat is 
waar. Wat niet wil zeggen dat die bomaan
slagen de Palestijnen nu wel verder brengen. 
Vergeet een ding niet: een Palestijn is zich 
zoveel minder bewust van het Westen dan 
een Israëliër. Bovendien, Israël is in vergelij
king met Palestina zo rijk dat men zeer goede 
pr kan inkopen, alleen overtroffen door de 
VS. Het is trouwens goed te weten dat de 
militaire tak van Hamas slechts een klein 
deel van de Palestijnen vertegenwoordigt. 
Het grootste deel van de bevolking is apa
thisch, murw geslagen door alle dramatische 
gebeurtenissen. Deze mensen doen niks.’

 › Waar leven ze van in Gaza?
‘Hulp en smokkel. Ze mogen geen handel 

drijven en ze hebben trouwens ook niets 
om handel mee te drijven. De werkloosheid 
is daarom ook gigantisch. Bovendien is het 
stukje land dichter bevolkt dan Nederland. 
Het lijkt voor de bewoners nog het meest op 
een gevangenis. De drie generaties mensen 
die daar nu wonen zijn zo getraumatiseerd. 
Het is surreëel. 
Ik ben erg pessimistisch. In Israël wordt 
openlijk gesproken over het etnisch zuive
ren van de Westoever. Veel wijst ook in die 
richting. De Palestijnen zullen dan een veilig 
heenkomen moeten zoeken in de buur
landen of elders.’

 › Had je niet liever de Arabische opstand 
verslagen dan de financiële crisis?
‘Ja, moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen: na vijf 
jaar was ik ook wel gewoon klaar met het 
MiddenOosten.’

 › Maar het Midden-Oosten nog niet met 
jou, want er is wel wat gebeurd. Hoe  
beoordeel je de Arabische lente?
‘Ik vind het wel een mooie term. Na de 
lente komt immers de zomer, zo wordt de 
ontwikkeling benadrukt. Het is al lang niet 
meer zoals het was. Ze schrijven daar niet 
een nieuw hoofdstuk, ze zijn aan een nieuw 
boek begonnen. Natuurlijk, er gaat veel niet 
goed, maar men is hopelijk op weg naar iets 
beters.’

 › Wat denk je van Syrië?
‘Heel moeilijk. Ze kunnen niet terug naar 
hoe het was. Iedereen wist dat het ooit zou 
gebeuren. Maar hoe en wanneer bleven de 
grote vragen. Een van de grote problemen bij 
die dictaturen is dat men elk alternatief om 
zeep helpt. Er is geen civil society.’

 › Een grote overstap. Van het Midden-
Oosten naar het Binnenhof. Je hebt daar in 
2010 een maand gebivakkeerd, in het bij-
zonder ook in perscentrum Nieuwspoort. 
Wat was je indruk?
‘Ik hoorde toen de hele tijd: die politici hier 
doen er niet meer zo toe. Zaken worden be
sloten op de ministeries, voor zover niet in 
Brussel. De nationale politiek gaat nog maar 
over heel weinig. Tegelijkertijd geldt dat als 
we de crises te boven willen komen, de poli
tiek cruciaal is. Wie gaat anders de mondiale 
financiële sector aanpakken?’

 › In je boekje Je hebt het niet van mij, 
maar… ga je in op de rol van de politici,  
de journalisten, de voorlichters en de  
lobbyisten. Doet iedereen wat hij of zij 
geacht wordt te doen?
‘Nou, de lobbyisten en de voorlichters doen 
wat de opdrachtgever van hen verlangt. 
Politici zijn soeverein, dus die bepalen zelf 
wat ze vinden en doen. Dan blijven de jour
nalisten over en ik vind dat zij totaal niet 
doen wat er van hen verwacht mag worden, 
al lopen er natuurlijk ook echt wel goede 
vaklui rond.
Voor mij was de eyeopener het plotselinge 
besef: hé, dit zijn in sociaalculturele termen 
allemaal hetzelfde soort mensen. Uit acade
mische ouders, zelf gestudeerd, in je studie
tijd je belangrijke vriendschappen gemaakt, 
internationaal georiënteerd. Ze komen al
lemaal terecht bij de publieke omroep, bij de 
grote kranten, met name de PCMkranten, 
en bij vijf politieke partijen, PvdA, VVD, 
D66, GroenLinks en het CDA, zij het die 
laatste in iets mindere mate omdat die haar 
eigen netwerken heeft. Deze mensen komen 
in aanmerking voor alle commissariaten en 
andere mooie baantjes. Ik staarde me lange 
tijd blind op de tegenstellingen binnen dat 
veld. Pas in Den Haag ontdekte ik dat ik in 
dat veld geen SP’ers en ook geen PVV’ers 
tegenkwam. Dat blijken heel andere mensen 
te zijn.’

 › Leg het me uit. 
‘Kom je uit mijn sociale klasse, ga je op je 
negentiende naar de Universiteit van  
Amsterdam en je gaat politicologie doen, 
dan is je bedje eigenlijk al gespreid. Je 
studeert af in een of andere vage richting en 
zonder dat je echt iets kunt, maar het ticket 
dat je krijgt stelt je in staat al die mensen in 
die organisaties over te slaan. Je stapt in op 
wat dan wordt genoemd een ‘academisch 
denkniveau’ en je krijgt een baantje waarvan 
moeilijk is vast te stellen wat je nu eigen
lijk doet. Ze hebben allemaal heel goede 
salarissen, en dat wordt allemaal bij elkaar 
gehouden met behulp van een aantal codes 
en opvattingen, zoals: globalisering is goed, 
immigratie is goed, islam is als alle andere 
religies en de EU is fantastisch. Dat vond ik 
zelf een heel interessante ontdekking. Toen 
ik jouw verzoek voor dit vraaggesprek kreeg, 
dacht ik: ja, hij heeft tijd, hij heeft geen com

‘In Israël wordt openlijk gesproken over  
het etnisch zuiveren van de Westoever’
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missariaten. De heersende generatie heeft 
de privatiseringen doorgevoerd en heeft 
zelf onmiddellijk bezit genomen van de zeer 
goed betalende baantjes die daardoor vrij 
vielen. Het is geen complot, maar het is wel 
hegemoniaal. Dit heeft mijn beeld van de SP 
en de PVV voor altijd veranderd.’

 › Een echt antropologische duiding.
Glimlachend: ‘Ja, antropologie is geweldig. 
Begin steeds met de vraag: hoe ziet jouw 
wereld eruit? Je staat ’s morgens op en dan? 
Met wie ga je op stap? Het zou goed zijn 
wanneer iemand die Haagse wereld eens  
op deze wijze wetenschappelijk zou  
onderzoeken. De uitkomst zal een schok 
teweegbrengen.’

 › Komen we nu aan bij het hoofdgerecht. 
Waartoe is de financiële sector op aarde?
‘Zij zetten een prijs op risico. Stel, je wilt 
voor een bepaalde prijs een ziekenhuis 
bouwen dat over vier jaar klaar moet zijn. 
Probleem is dat je niet weet wat bijvoorbeeld 
de prijs van cement zal zijn. Bij de bank 
kun je een derivaat kopen dat jou garanties 
geeft omtrent de prijs. Ze kunnen dat doen 
omdat ze een cementfabriek bereid hebben 
gevonden te garanderen voor een bepaalde 
prijs te leveren. Of je wilt als je 65 wordt 
een fatsoenlijk pensioen ontvangen. De 
financiële sector zorgt dat jouw inleg goed 
wordt geïnvesteerd zodat jij te zijner tijd de 
afgesproken uitkering krijgt.’

 › Hoe machtig is de financiële sector?
‘Enorm machtig. Neem HSBC – de Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation. 
Vorig jaar bleek deze bank voor miljarden 
drugsgeld te hebben witgewassen. Echt, het 
ging om vrachtwagens met drugsgeld die 
richting de vestiging in Mexico gingen. En 
wat zegt de openbaar aanklager in Amerika? 
Eigenlijk hadden we deze bank een enorme 
boete moeten geven, maar daarmee hadden 
we dan de stabiliteit van de financiële sector 
in gevaar gebracht. Dus hebben we dat maar 
niet gedaan.’

 › Hoe verhoudt deze macht zich tot de 
democratie?
‘Cru samengevat: de financiële wereld 
veroorzaakt problemen, en het volk mag 
de mensen kiezen die die problemen gaan 
oplossen. Overigens gaan delen van de 
bevolking ook niet vrijuit, en politici en 
centrale bankiers evenmin.’

 › Maar waren de banken ooit achtens-
waardige instellingen?
‘Als je begin zeventiger jaren zei dat je bij een 
bank ging werken of dat je notaris of  

accountant werd, dan ging je niet iets con
troversieels doen – eerder iets saais. Pas on
der Thatcher en Reagan, en daarna Clinton, 
Blair en Kok is dat veranderd. Zij stonden 
toe dat banken gingen fuseren. Het klinkt 
raar, maar eigenlijk werd toen de vrije markt 
ingeruild voor een kartel. En dat kartel is 
zo groot en machtig dat ze subsidie van de 
overheid kunnen afdwingen. Daar komt bij 
dat de banken zoveel geld verdienen dat ze 
politici en andere belangrijke mensen mooie 
baantjes kunnen aanbieden. Zo zie je bij
voorbeeld dat de voormalige president van 
de centrale bank van Duitsland nu in dienst 
is bij UBS. Tony Blair verdient nu miljoenen 
als adviseur in de sector. Er is een ruime uit
wisseling, ook andersom. Zo zijn de mensen 
die Obama omringen veelal afkomstig van 
Wall Street. Het is een draaideur met drie 
uitgangen: de financiële sector, het toezicht 
daarop en de politiek.’

 › Wanneer is die immoraliteit erin  
geslopen?
‘Ik denk dat die er altijd al wel was, maar dat 
die minder ruimte kreeg. Dat veranderde pas 
in de jaren tachtig en negentig.’

 › Wat gebeurde er toen?
‘Drie dingen: ten eerste mochten banken 
heel groot worden. Ze mochten risico’s gaan 
nemen met spaargeld. En ze mochten al
lerlei activiteiten onder een dak brengen. De 
afdeling handel werd tot dan toe gescheiden 
gehouden van de afdeling fusies/overnames. 
Dat zou immers tot belangentegenstellingen 
kunnen leiden. Dat heeft de crisis van de 
jaren dertig laten zien. Daarom zijn die twee 
activiteiten toen ook uit elkaar gehaald. 
Clinton heeft toen toegestaan dat die  
scheiding weer werd opgeheven.’

 › Maar zit er niet ook een ideologie achter? 
‘Het is het idee dat markten zichzelf kun
nen corrigeren. En dat je dus eigenlijk geen 
toezichthouder nodig hebt. Je hebt nu zulke 
grote computermodellen dat men denkt dat 
die beter de risico’s kunnen inschatten dan 
een toezichthouder.’

 › Is dat wat je bedoelde toen je voor de 
onderzoekscommissie van het Engelse 
parlement zei: ‘de bankensector is als het 
katholicisme maar dan zonder hel’?
‘De bankensector dacht geen hel nodig te 

hebben omdat men elkaar wel zou cor
rigeren en scherp houden. We weten nu wel 
beter. Dit in tegenstelling tot de markt van 
de schoonmakers. Die zit wel in een zichzelf 
corrigerende markt. Als die schoonmaker 
te veel vraagt of waardeloos werk aflevert, 
kan hij vertrekken. Als een bankier slecht 
werk levert of zichzelf een waanzinnig  
salaris geeft, dan gebeurt er helemaal niks.  
Eigenlijk heb je dus aan de top van het 
kapitalis tische vrijemarktsysteem geen 
vrijemarktsysteem, daar heb je socialisme. 
Althans als het niet goed gaat, want gaat het 
wel goed dan zijn de revenuen natuurlijk 
privaat.’

 › Is het niet raar dat al die mannen als 
Greenspan, Scheringa, Van Keulen,  
Wellink, noem ze allemaal maar op, 
gewoon vrij rondlopen? Het lijkt erop dat 
buiten de gewone burger niemand een 
prijs betaalt.
‘Maar je kunt mensen niet straffen omdat 
ze een mening hebben waar ze later van 
moeten toegeven dat ze het verkeerd gezien 
hebben. Greenspan was echt ideologisch 
overtuigd van zijn gelijk.’

 › Alan Greenspan was bijna twintig jaar 
voorzitter van de Federal Reserve, de 
Amerikaanse centrale bank. Hij was de 
exponent van de vrije markt en de overtui-
ging dat de markten zichzelf zouden  
corrigeren. Kijk wat hij heeft aangericht, 
niet alleen in de VS maar in de hele  
wereld. Waar leggen we de grens?
‘Bij opzet. Stel er kan worden aangetoond 
dat hij eind jaren negentig zelf al tot het 
inzicht was gekomen dat hij fout zat, maar 
dat hij betaald is om dit te doen, dan had je 
een zaak. Neem de bank Lehman Brothers. 
Die heeft jarenlang informatie gegeven over 
de balans van zijn bank waar hij redelijker
wijs van kon weten dat die niet klopte omdat 
hij een hele hoop risico’s van zijn balans had 
afgehouden. Hij wist het; hij had het in ieder 
geval moeten weten.’

 › Maar geldt dit niet ook voor Greenspan? 
Er zijn toch tal van aanwijzingen geweest 
dat er in de werkelijkheid slechts een  
wankele basis bestond voor zijn neolibe-
rale ideologie. 
‘Volgens mij zou het een killing effect heb
ben als je mensen gaat vervolgen voor een 

‘Dit heeft mijn beeld van de SP en de PVV  
voor altijd veranderd’
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oprechte maar verkeerde interpretatie van 
de werkelijkheid, of het simpele feit dat ze in 
lijn met die interpretatie hebben gehandeld.’

 › Maar zijn er niet heel veel mensen die de 
meest vreselijke dingen hebben gedaan in 
de overtuiging dat ze het goede deden ten 
behoeve van een hoger doel?
‘De financiële sector heeft traditioneel 
zo’n sterk lobbyapparaat dat ze er wel voor 
gezorgd hebben dat er geen wetten zijn op 
grond waarvan zij aansprakelijk kunnen 
worden gesteld. Ze overtreden geen wetten 
omdat ze zelf de wetten mee schrijven. Veel 
mensen die in de fout zijn gegaan, zeggen 
dat ze het deden omdat het kon.’

 › De mensen in de City, de mensen waar jij 
veel mee spreekt, wat voor beeld hebben 
die van zichzelf?
‘Ik maak vaak de vergelijking met een olym
pisch dorp. Op een gegeven moment wordt 
duidelijk dat fietsers doping hebben ge
bruikt. Er zijn heel veel sporten die niks met 
doping of fietsen te maken hebben, maar die 
toch plotseling allemaal in een kwaad dag
licht worden gesteld. Uit gemakzucht wordt 
het woord fietsers vervangen door ‘sporters’. 
Zo kom ik ook aan mijn gesprekspartners. 
Het zijn mensen die deze veralgemenisering 
zat zijn en het echte verhaal willen vertellen. 
Er zijn van de tienduizend niches binnen 
de financiële sector er slechts een paar zeer 
giftig en een groot aantal zit om die giftige 
niches heen en is, zeg maar, half giftig.’

 › Je schreef: ‘Dit systeem kent eigenlijk 
alleen maar verliezers. Ook de bankiers 
zijn verliezers, weliswaar de best betaal-
de, maar ze hebben een verschrikkelijk 
leven en zijn op hun veertigste een wrak.’ 
Vertel.
‘Voor veel mensen die hier jong terecht
komen geldt dat ze letterlijk dag en nacht 
werken. Ze hebben geen vrienden of andere 
betekenisvolle relaties. De hoop dat ze later 
veel geld gaan verdienen drijft ze. Maar 
onderweg vallen er veel mensen van de 
piramide. Ondertussen zijn ze werkverslaafd 
en ontwikkelen ze een stoornis. Het feit dat 
ze omringd zijn met mensen die er hetzelfde 
over denken is natuurlijk niet erg behulp
zaam.’

 › In een uitzending van Tegenlicht over de 
City zei je: ‘Iedereen werd rijk van de vra-
gen die niet werden gesteld.’ Wie werden 
er rijk? En wie stelde welke vragen niet?
‘Er is veel geld gecreëerd en daar is iedereen 
binnen de financiële sector flink beter van 
geworden. De ruime bonussen werden ruim 
uitgedeeld. Alle betrokkenen wilden maar 

één ding: zoveel mogelijk geld verdienen. De 
politiek had, als vertegenwoordiger van het 
algemeen belang, moeten vragen en moeten 
ingrijpen.’

 › Hoe kijken we over honderd jaar terug op 
deze episode van jarenlange crisis in de 
financiële sector?
‘Ik denk dat we in een interbellum zitten, 
in een periode tussen twee oorlogen. De 
eerste oorlog hebben we gehad, maar alles 
gaat door op de oude voet. Net als na de 
Eerste Wereldoorlog lijken we niets geleerd 
te hebben. En daarom volgde meteen daarna 
de opmaat naar de Tweede Wereldoor
log. En pas daarna werd besloten het echt 
anders te gaan doen en kwamen er serieuze 
samenwerkingsverbanden tussen staten. Ik 
verwacht dat onze ‘tweede oorlog’ nog veel 
groter en ellendiger wordt dan de eerste.’

 › Waarom kies je deze analogie? De crisis 
hoeft toch niet noodzakelijkerwijs langs 

Joris Luyendijk werd in 1971 geboren in  
Amsterdam. Zijn jeugd bracht hij door in Hilver-
sum, waar hij op het Gemeentelijk Gymnasium 
zat. Hij studeerde in Amsterdam, Kansas en Caïro 
Arabische en religieuze antropologie. Na zijn studie 
publiceerde hij mede naar aanleiding van zijn 
eenjarig verblijf in Egypte het boek Een goede man 
slaat soms zijn vrouw. In 2001 volgde Een tipje van 
de sluier.
Van 1998 tot 2003 was hij correspondent in het 
Midden-Oosten, woonachtig in achtereenvolgens 
Caïro, Beiroet en Oost-Jeruzalem. 
In 2006 publiceert hij de bestseller Het zijn net 
mensen. Hij wordt uitgeroepen tot Journalist van 
het Jaar, ontvangt twee prijzen en ziet maar liefst 
twaalf herdrukken verschijnen. Het boek komt uit 
in vijftien landen. ‘Een ontnuchterend boek over de 

dezelfde lijnen te verlopen als het vraag-
stuk van oorlog en vrede?
‘Ik denk het wel. We hebben niets geleerd. 
Er zou een beweging moeten komen die eist 
dat de financiële sector opnieuw uitgevon
den wordt, maar dan gebaseerd op morele 
uitgangspunten en vormgegeven door de 
knapste koppen die op de wereld rond
lopen. Zij moeten een stappenplan voor de 
sanering van de financiële sector maken dat 
de politiek vervolgens kan gaan uitvoeren. 
We doen nu net alsof wat ons overkomt 
een soort griep is waarvoor we een pilletje 
moeten zoeken. We zien niet dat die ‘griep’ 
geproduceerd wordt door het systeem zelf. 
Er moet simpelweg een degelijke controle  
en degelijk toezicht komen binnen de 
financiële sector. En het allerbelangrijkste: 
de financiële sector moet weer dienstbaar 
worden aan de reële economie.’ •

foto’s © Ilvy Njiokiktjien

journalistieke zeden’, aldus de Volkskrantrecensie. 
Het boek wordt dit jaar verfilmd. 
In 2006 en 2007 was Luyendijk presentator van 
het tv-programma Zomergasten van de VPRO.
In september 2010 vertoefde hij een maand op  
het Binnenhof. In het boekje Je hebt het niet van 
mij, maar… doet hij verslag van zijn bevindingen 
op de agora van lobbyisten, politici, voorlichters  
en journalisten. 
Sinds ruim een jaar is hij gestationeerd in Londen, 
‘het New York van Europa’, alwaar hij voor  
The Guardian en NRC Handelsblad in blogs en  
columns verslag doet van het onderzoek dat hij 
doet in het financiële hart van de Engelse hoofd-
stad, de City. Zijn banking-blog vind je op  
de website guardian.co.uk.
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Toen afgelopen najaar in de Gennepse 
gemeenteraad de begroting werd behan-
deld, zat SP’er Peter van Berkum op de 
publieke tribune. Een motie over het 
vrijmaken van geld voor de plaatsing van 
zonnepanelen bracht hem op een idee. In 
Gennep heeft de gemeente namelijk  
10 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuw 
industrieterrein waar tot nu toe nog geen 
enkel bedrijf op af gekomen is. Van 
Berkum: ‘De rentelast drukt enorm op de 
begroting waardoor de gemeente nog 
meer moest gaan bezuinigen. Mijn idee 
was: waarom dit terrein niet gebruiken als 
zonnepark?’ 
Van Berkum begon te rekenen en te 
tekenen en merkte dat ook de raads fracties 
van PvdA en VVD oren hadden naar het 
plan. ‘Samen hebben we het idee uitge-
werkt en we zagen dat het mogelijk zou zijn 
om 80.000 zonnepanelen op dat terrein te 
plaatsen. De negatieve grond exploitatie 
daarvan zou op termijn worden opgelost, 
waardoor de nodige bezuinigingen niet 
meer zouden hoeven. Ook zou de gemeen-
te Gennep hiermee meteen de duurzaam-
ste gemeente van Nederland zijn.’ 
Om de praktijk te toetsen togen delegaties 

  > zonnig vooruitzicht voor gennep

De gemeenteraad van het Noord-Limburgse Gennep wil het grootste zonnepark van 
het land in huis halen. Aan de basis van die ambitie stond de SP, zelf niet in de raad 
vertegenwoordigd. 

van VVD, PvdA en SP de grens over. Van 
Berkum: ‘Bij het Duitse vliegveld Weeze 
kregen we een rondleiding over een terrein 
waar 60.000 zonnepanelen waren  
geplaatst. De dag erop hebben we het plan 
besproken met de verantwoordelijke 
wethouder van Gennep. Ook zij was 
enthousiast.’ 
Vorige maand bleek dat de gemeenteraad 
dat enthousiasme deelde. Unaniem is 
besloten om de mogelijkheden voor de 
aanleg van een zonnepark in kaart te 
brengen en uit te werken. Met 80.000 
panelen, een vermogen van 18 megawatt 
en een oppervlakte van 20 hectare zou het 
park het grootste in Nederland zijn. De 
bedoeling is dat een stuurgroep wordt 
geformeerd bestaande uit burgers, 
deskundigen en ondernemers. Naar 
verwachting wordt eind dit jaar definitief de 
knoop doorgehakt. Peter van Berkum: ‘In 
totaal is er door Nederlandse gemeenten 
voor 3 miljard aan gronden gekocht, 
bedoeld voor bedrijven en kantoren die ze 
aan de straatstenen niet kwijt kunnen. Ook 
zij zouden kunnen besluiten om deze 
gronden te gebruiken voor duurzame 
energieopwekking.’

‘Wij zweren dat wij uw onschendbaar-
heid en de rechten van uw koningschap 
zullen handhaven.’ SP-Tweede Kamer-
lid Sadet Karabulut weigert om op  
30 april deze eed af te leggen bij de 
kroning van Willem-Alexander. 

 › Kun je wel Kamerlid blijven als je die 
eed weigert?
‘Bij mijn beëdiging als Tweede Kamerlid 
heb ik al trouw gezworen aan het volk en 
aan het instituut monarchie als onderdeel 
van onze parlementaire democratie. De 
eed bij de kroning is niet opgenomen in de 
grondwet en dus helemaal niet verplicht.’

 › Wat is dan het probleem van die eed 
nog een keer afleggen?
‘Het is een andere eed. Als republikein en 
socialist gaat het me te ver om zo expliciet 
trouw aan de koning te zweren, daarom 
ben ik niet bij de kroning.’

 › We hebben als SP toch altijd één ge-
zamenlijk standpunt?
‘In 99 procent van de gevallen wel, ja. 
Maar een onderwerp zoals dit kan 
dusdanig principieel liggen dat we binnen 
de fractie ruimte hebben om een eigen 
afweging te maken.’

 › Jij wilt de monarchie het liefst zo snel 
mogelijk afschaffen?
‘Net als de SP ben ik voor een meer demo-
cratisch bestel met een gekozen staats-
hoofd. Ik steun de SP-woordvoerder die 
zich inzet voor een transparant konings-
huis met een puur ceremoniële rol.’ 

 › Heb je veel reacties gehad?
‘Vooral steunreacties, maar ook wel boze 
mails. Ik weet dat een groot deel van de 
bevolking het koningshuis prachtig vindt, 
maar een aanzienlijke minderheid is voor 
een republiek. Dat is het mooie van een 
democratie, daarin hoort ook de mening 
van de minderheid gerespecteerd te 
worden. Daarin kan en mag dat allemaal.’

5 vragen aan:  
sadet karabulut

Gennep aan de slag met SP-plan voor tachtigduizend zonnepanelen.
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  > ‘shell aansprakelijk voor schade olievervuiling nigerdelta’

Shell Nigeria is door een Nederlandse 
rechter veroordeeld tot het betalen van een 
schadevergoeding aan een Nigeriaanse 
boer wegens olievervuiling. SP-Tweede 
Kamerlid Sharon Gesthuizen onderzocht in 
2010 de gevolgen van de oliewinning door 
Shell en is blij met deze uitspraak. ‘Dit is de 

Wie aan de supermarkt denkt, denkt 
wellicht aan die leuke tv-commercials met 
de attente Jumbo-collega’s, die vrolijke 
filiaalchef van Albert Heijn en zijn blije 
klanten. Achter die sprookjeswereld gaat 
een werkelijkheid van zwaar werk schuil, 
stelt FNV Bondgenoten. Daarom is de 
bond begonnen met het organiseren van 
de distributiemedewerkers, de mensen 
die de vrachtwagens vullen die alle 
supermarkten draaiende houden. Ron 
Meyer van FNV Bondgenoten: ‘De helft 
van de distributiewerkers bij AH is 
uitzend- of tijdelijke kracht. Zij kunnen er 
ieder moment uitgegooid worden en 
hebben een hoge werkdruk, wat ook 
effect heeft op de rest. Het ziekteverzuim 
is bij AH dan ook opvallend hoog. De 
distributiemedewerkers willen weer als 
vakmensen behandeld worden, in plaats 
van constant opgejaagd worden om 
alsmaar goedkoper, alsmaar sneller, 
alsmaar meer te doen.’ Zowel de vaste 
krachten als de Poolse uitzendkrachten 
organiseren zich nu om het respect van 

  > het andere gezicht van de superMarkt

eerste keer dat door de rechter uitgespro-
ken wordt dat Shell een zorgplicht heeft 
om sabotage aan olieleidingen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Een belangrijke 
stap en een overwinning voor de bevolking 
van de Nigerdelta.’ Het tweede deel van de 
uitspraak stelt Gesthuizen wel teleur. ‘Het 

is verbazingwekkend dat de rechter niet tot 
de conclusie komt dat het Nederlandse 
moederbedrijf Shell verantwoordelijkheid 
heeft voor het opereren van dochterbedrijf 
SPDC in Nigeria. Bovendien is maar één 
van de vier schadeclaims van Nigeriaanse 
agrariërs toegewezen. Shell weet heel 
goed dat er in de Nigerdelta vele plaatsen 
zijn waar het door de olievervuiling één 
grote bende is. Het bedrijf kent als geen 
ander het achterliggende probleem van 
corruptie en wegkijkende overheden 
waardoor de gedupeerde bevolking in 
eigen land nergens terecht kan voor een 
oplossing of schadevergoeding. Toch heeft 
het bedrijf daarover jarenlang zijn mond 
gehouden richting de Nigeriaanse over-
heid. Puur uit eigenbelang. Dat is meer dan 
kwalijk en ook verwijtbaar.’ Voormalig 
minister Hirsch Ballin verzekerde Gesthui-
zen in het verleden dat het goed geregeld 
was met de aansprakelijkheid van Neder-
landse moederbedrijven voor buitenlandse 
activiteiten. ‘Nu blijkt dat toch lastig te zijn. 
Dat betekent werk aan de winkel voor de 
Kamer. Ik vind dat onze wetten zo aange-
past moeten worden dat moederbedrijven 
niet langer door het oprichten van een 
buitenlands dochterbedrijf hun verant-
woordelijkheid voor onveilige situaties 
kunnen ontlopen.’

  > rood zet ruttes 
banenMachine weer 
online

De PvdA lanceerde afgelopen jaar de 
website ‘Ruttes Banenmachine’, als 
verkiezingsstunt tegen het falende 
werkgelegenheidsbeleid van het kabinet-
Rutte I. Lieke Smits, voorzitter van ROOD: 
‘De website bevatte veel goede ideeën om 
de grote werkloosheid aan te pakken, maar 
na de formatie ging de website offline. 
Daarmee lijken ook de sociale ideeën van 
de partij verdwenen. Wij helpen de PvdA 
daarom een handje door de website 
opnieuw te lanceren.’ Door het kille 
bezuinigingsbeleid van het kabinet-Rutte II 
neemt de werkloosheid ondertussen toe. 
Smits: ‘De jeugdwerkloosheid bedraagt al 
15 procent. Er moet nu actie ondernomen 
worden om de economie uit het slop te 
trekken.’

www.ruttesbanenmachine.com

hun werkgever af te dwingen door middel 
van acties, een rapport en opvallende 
filmpjes. Bij de onderhandelingen over de 
nieuwe cao blijkt helaas hoe nodig deze 
acties zijn, aangezien de distributiemede-
werkers opnieuw geschoffeerd worden 
door AH en Jumbo. Meyer: ‘De aangebo-
den loonsverhoging ligt ver onder de 
stijging van de prijzen. Dan kunnen de 
distributiewerkers de komende jaren dus 
zelf minder boodschappen doen. AH 
weigert te praten over belangrijke onder-
werpen als de werkdruk en de carrousel 
van onzekerheid. Duizenden uitzendkrach-
ten mogen een jaar werken, om er vervol-
gens enige tijd uit te moeten en dan voor 
hetzelfde lage loon terug te komen. En 
Jumbo stelt met een stalen gezicht dat ze 
een groothandel is, alleen omdat die cao 
goedkoper is. Dit is de bevestiging dat de 
gezellige oer-Hollandse supermarkten 
alleen nog in de reclamewereld bestaan.’ 

www.distributiewerkers.nl

Eind 2011 filmde Sharon Gesthuizen het affakkelen van gas in Nigeria.
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  > ‘lasten redding sns niet neerleggen bij burgers’

Volgens SP-Tweede Kamerlid Arnold 
Merkies (foto) laat de redding van SNS 
Reaal zien hoeveel er nog mis is in de 
financiële sector. De nationalisatie van 
het concern kostte de staat 3,7 miljard 
euro. ‘De verantwoordelijken gaan 
vrijuit en de rekening dreigt opnieuw bij 
de burgers te belanden.’

 › Heeft de overheid terecht ingegrepen 
bij SNS Reaal?
‘Ja, het faillissement van zo’n grote bank 
veroorzaakt een domino-effect. Andere 
banken, en uiteindelijk je hele financiële 
sector, komen dan in de problemen. Dat is 
ook schadelijk voor de spaarders en het 
midden- en kleinbedrijf dat geld leent van 
de banken.’

 › Toch was de SP tijdens het debat  
tegen de nationalisatie van SNS Reaal.
‘De ingreep was al gedaan, we konden 
alleen nog ons oordeel uitspreken. De 

financiële sector moet volgens ons de 
lasten zelf dragen. De ingreep mag niet tot 
extra bezuinigingen leiden, en de belonin-
gen van de bestuurders moeten omlaag. 
Aan geen enkele voorwaarde is voldaan. 
De nieuwe directeur gaat zelfs ruim een 
half miljoen per jaar verdienen.’

 › De burgers betalen weer de rekening?
‘De minister sluit dat niet uit. Door deze 
enorme uitgave neemt het begrotings-
tekort toe, waardoor waarschijnlijk 
opnieuw bezuinigd gaat worden om aan  
de Europese normen te voldoen. Dat 
voelen burgers direct in hun portemonnee. 

  > ‘voor de voedselbank dus!’

Door de crisis krijgen voedselbanken 
steeds meer klanten. Dat inspireerde de 
SP Winterswijk eind vorig jaar om een actie 
op te zetten voor de lokale voedselbank. 
Mos Meijler, voorzitter van SP Winterswijk: 
‘Omdat de drie lokale Plus-supermarkten 
precies op dat moment een gratis spaar-
actie voor boodschappenpakketten 
hadden, was de samenwerking snel rond.’ 
Onder het motto ‘SP en Plus, voor de 
voedselbank dus!’ zaten actieve SP’ers 
zes weken lang iedere vrijdagavond en 
zaterdag in de supermarkten. Spaarblikken 
waren aanwezig bij alle kassa’s en kas-
sières deponeerden alle zegels van klanten 
die deze afsloegen in de spaarblikken. 

Volkomen onterecht. Tegelijkertijd worden 
de banken namelijk uit de wind gehouden, 
terwijl die ondanks de crisis miljarden winst 
maken en nog steeds torenhoge salarissen 
uitkeren.’

 › Hebben we dan niets geleerd van  
het verleden?
‘De Nederlandsche Bank heeft duidelijk 
opnieuw gefaald in het houden van 
toezicht. Je zou toch zeggen dat men 
inmiddels geleerd heeft van de krediet-
crisis, maar blijkbaar kan er nog steeds 
heel veel fout gaan. SNS heeft door 
overname van het Bouwfonds een enorm 
vastgoedpakket gekocht, terwijl de 
medewerkers niet goed in staat waren de 
risico’s daarvan in te schatten. Ook was  
er sprake van fraude bij de vastgoedpoot 
van SNS. De toezichthouder had die 
risico’s veel eerder moeten signaleren en  
in moeten grijpen. Ik wil alle feiten op tafel 
om nieuwe fiasco’s te voorkomen.’

Meijler: ‘Het enthousiasme van de klanten, 
kassières en pers was overweldigend. Na 
het plakken van 43.800 zegels, bleken we 
730 boodschappenpakketten bij elkaar 
gespaard te hebben. In de spaarblikken 
troffen we ook geld aan. Daarvan hebben 
we koffie, suiker, waspoeder en rijst 
gekocht. In totaal hebben we voor maar 
liefst 30.000 euro aan voedsel kunnen 
doneren!’ Zonder de hulp van de kassières 
was deze opbrengst nooit bereikt.  
Bij de uitreiking van de boodschappenpak-
ketten aan de voedselbank kregen zij 
daarom allemaal een bos rozen; belange-
loos aangeboden door de lokale bloemen-
handel. 
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Drie Winterswijkse SP'ers, waaronder Mos Meijler (rechts), overhandigen de bloemen voor 
de cassieres van de drie Plus-supermarkten.

Het verzet tegen cookie-pesterijen, 
websites die op zwart gaan als iemand 
ervoor kiest om niet-functionele cookies   
te weigeren, neemt steeds concretere 
vormen aan (zie ook Tribune februari 
2013). SP-Tweede Kamerlid Sharon 
Gesthuizen heeft tijdens een debat in de 
Tweede Kamer gepleit voor de verplichting 
voor websites om in ieder geval de 
basisinhoud van de site algemeen 
beschikbaar te stellen. ‘Anders moet 
bezoekers de mogelijkheid geboden 
worden om op een andere manier voor de 
website te betalen dan met je persoonsge-
gevens. Met geld, of eventueel indirect via 
belastinggeld. Zelfs de website van de 
Nederlandse Publieke Omroep gaat op 
zwart als je als bezoeker aangeeft dat de 
website niet ongestoord data over je mag 
verzamelen en doorverkopen. Het is  
toch van de zotte dat de inhoud van zo’n 
publieke website, die met gemeenschaps-
geld in de lucht wordt gehouden, niet  
voor iedereen toegankelijk zou zijn.’  
 
Volgens Gesthuizen moet deze website 
ongeacht iemands cookie-instellingen 
verplicht toegankelijk zijn. Ze voelt zich 
gesteund door het College Bescherming 
Persoonsgegevens, dat ook kritiek uit op 
deze gang van zaken. 

  > ‘stop cookie- 
pesterijen’
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dit is harry

Hoe oud moet iemand zijn om op 
zichzelf te kunnen wonen? Drie? 
Zes? Twaalf?
De man op deze foto’s heet Harry. 
Hij is 83, maar functioneert op een 
verstandelijk niveau dat vergelijk-
baar is met dat van een driejarige. 
De combinatie van noodzakelijke 
zorg met beschermd wonen (en het 
geld dat daarvoor wordt uitgetrok-
ken) voor mensen als Harry wordt 
becijferd in een ‘zorgzwaartepakket’ 
(ZZP). Harry valt onder ZZP4. Hij 
woont in een instelling. Als het aan 
het kabinet ligt, gaat dat veranderen. 
In het regeerakkoord is afgesproken 
dat mensen zoals hij vanaf 2016 op 
zichzelf moeten gaan wonen. Een 
onverantwoordelijke bezuiniging, 
vindt SP-Tweede Kamerlid Renske 
Leijten. Ook de Vereniging Gehandi-
captenzorg Nederland (VGN) maakt 
zich ernstig zorgen en stuurde 
daarom, ter voorbereiding op de 
debatten hierover in de Tweede 
Kamer, aan alle Kamerleden een 
fi lmpje over het dagelijks leven van 
Harry.
Wat denkt u? Kan Harry, met wat 
hulp, zelfstandig wonen?

uitgelicht

Ga voor het fi lmpje en meer informatie 
naar www.vgn.nl/artikel/15288



Terwijl Ouderenbeleid volop in de belangstel
ling staat, spreekt SPleider Emile Roemer 
met Jan Slagter in het kantoor van de 
omroep voor vijftigplussers, MAX. Roemer 
vraagt Slagter naar het enorme schilderij 
van zangeres Ilse de Lange dat in Slagters 
kantoor hangt. Slagter: ‘Daar ben ik enorm 
fan van. Het schilderij is gemaakt tijdens 
ons programma Sterren op het Doek. Ilse 
staat in mijn ogen voor puurheid, echtheid. 
Zo probeer ik ook te leven. Ik ben wars van 
mensen die een kunstje doen. Op televisie of 
in de politiek.’

Roemer: ‘Daar herken ik me erg in. Ze
ker in de politiek vind ik echtheid enorm 
belangrijk. Je vraagt om het vertrouwen van 
kiezers. Dat is nogal wat, dan moet het geen 
trucje zijn.’

Slagter: ‘Daarom voelen veel mensen zich 
nu ook niet thuis bij wat er in Den Haag 
gebeurt. Ze voelen zich gepakt. En als het 
dan over ouderen gaat, dan zegt iedereen 
dat de vergrijzing zo erg is; je moet je bijna 
schuldig voelen als je tachtig bent. Alsof je 
er eigenlijk niet meer mag zijn. Dat steekt.’

Roemer: ‘Dat gevoel spreekt ook erg uit 
de vele emailtjes en brieven die wij op de 
SPfractie krijgen. Er is heel veel onrust. 
Veel ouderen vragen zich af: zijn wij nou 
ineens de schuldigen? Hebben wij niet al die 
jaren keihard gewerkt om Nederland op te 
bouwen, worden we nu ineens afgedankt? Er 
zijn veel vragen. Wat gaat er gebeuren met 
de thuiszorg? Wat gaat er gebeuren met de 
dagbesteding? Met mijn pensioen? Wat staat 
me nog meer te wachten?’

Slagter: ‘Omroep MAX begint ook met een 
nieuwe ombudsman. Juist omdat ouderen 
heel veel vragen hebben. Ze zien door de 
bomen het bos niet meer. En zij voelen echt 
de crisis. Ik erger me kapot dat er geroepen 
word: het gemiddeld inkomen van ouderen 
is zoveel euro, dus ze hebben niks te klagen. 
Maar de oudere die er niet meer uit komt, 
heeft niks aan een gemiddeld inkomen.’

‘het gaat alleen oM de pegels’
Jan Slagter is oprichter, directeur en presentator van 
omroep MAX. Emile Roemer ontmoet hem in Hilversum 
voor een gesprek. Samen verbazen zij zich over de  
kabinetsplannen op het gebied van ouderen en zorg.  
‘Ik hoop dat het Malieveld vol komt!’

Jan Slagter en Emile Roemer: ‘Je moet je bijna schuldig voelen als tachtig bent.’
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Roemer: ‘Het is een dooddoener om bezui
nigingsbeleid erdoor te drukken. Ik zeg altijd 
over gemiddelden: “Een man stak de rivier 
over, de rivier was gemiddeld één meter 
diep. Maar hij verdronk toch.” Bijvoorbeeld 
mensen die thuiszorg nodig hebben en 
die niet zelf hulp kunnen betalen en geen 
mantelzorgers hebben: die staan met lege 
handen.’

Slagter: ‘Ons programma Meldpunt! laat de 
onrust over de thuiszorg en andere zorg
bezuinigingen regelmatig zien. Mensen 
kunnen ons na de uitzending bellen en we 
krijgen dan de meest schrijnende verhalen 
te horen. Bij een ander programma, MAX 
Maakt Mogelijk, kwam ik bij een dame 
thuis die ook thuiszorg kreeg. Het gaat in 
de thuiszorg niet alleen om steunkousen 
aantrekken – waar trouwens, wie bedenkt 
dit, 1 minuut 40 seconden voor staat – maar 

ook om een kopje koffie drinken, even 
contact. Dát is waar deze regering maling 
aan heeft. Verpieter maar in je woning, is 
de boodschap. Ik begrijp niet dat de PvdA 
hiermee akkoord gaat. Wat is dat, Emile? Is 
het pluche zo aantrekkelijk dat alle principes 
overboord gaan?’

Roemer: ‘Ik zie het zo: de linkerflank 
van de PvdA heeft campagne gevoerd, de 
rechterflank van de PvdA regeert. En of de 
PvdAkiezer daar nou zo blij mee moet zijn? 
Ik hoor van velen dat ze hartstikke spijt 
hebben.’

Slagter: ‘Er is geen visie, het gaat alleen om 
de pegels.’

Roemer: ‘Fundamenteel zit er iets gruwelijk 
fout. De AWBZ, waar dit allemaal onder valt 
of viel, is door onze ouders bedacht. Die 
zagen: als we dit soort zorg niet collectief 
verzekeren, dan laten we mensen aan hun 
lot over. Dus we gaan daar een collectieve 
verzekering van maken. VVD en PvdA gaan 
dat nu overhevelen naar de gemeentes en er 
een voorziening van maken. Dat zegt men
sen niks, maar dat betekent dat je het recht 
op zorg inlevert. Bij gemeentes is er geen 
zorgplicht meer om die zorg te bieden!’

Slagter: ‘Ik hoop dat de oppositie, de SP en 
anderen, nog veel meer een vuist kunnen 
maken richting dit kabinet. Als je geza
menlijk optreedt, dan kan het Malieveld 
vollopen.’

Roemer: ‘De medewerkers in de thuiszorg 
organiseren op 6 april een heel grote mani
festatie in Den Haag. Heel Nederland zou 
daar bij moeten zijn om dat te steunen. Het 
gaat iedereen aan. Iedereen moet de zorg 
kunnen blijven krijgen die nodig is. Bied 
mensen zekerheid in crisistijd en maak de 
zorg menswaardig.’

Slagter: ‘Ik zou het Malieveld graag weer 
eens vol zien. Er is alle reden toe. En dan is 
Omroep MAX erbij om verslag te doen!’ •

  Op 21 februari was er een uitzending van  
 Meldpunt! bij Omroep MAX over wachtlijsten  
 voor verzorgingshuizen, met Emile Roemer.  
 www.meldpunt.tv

tekst Diederik Olders
foto Suzanne van de Kerk

 › De plannen van PvdA en VVD met de 
thuiszorg zijn schrikbarend. Is hier nog 
wat aan te doen?
‘Natuurlijk. Veel mensen zijn erg boos over 
de plannen. Als al die mensen ook van zich 
laten horen, voelen de regeringspartijen de 
druk om iets te veranderen.’

 › Maar wat kunnen mensen dan doen?
‘Laat je horen! Schrijf brieven en emailtjes 
naar kranten, lokaal en landelijk. En aan  
politici. Vertel je eigen verhaal, of dat van 
je ouders of grootouders. Maak duidelijk 
dat deze plannen van tafel moeten.’

 › En op 6 april naar Den Haag?
‘Jazeker! Dan vindt er een manifestatie 
plaats in Den Haag. Schrijf het alvast op 
in je agenda en zorg dat je erbij bent. Hoe 
meer mensen er zijn, hoe krachtiger het 
signaal is. Denk niet: dit gaat niet over mij. 
Uiteindelijk komt iedereen een keer in een 
hulpbehoevende positie – of iemand in je 
omgeving.’

 › Worden er nog handtekeningen  
opgehaald?
‘De vakbond Abvakabo verzamelt hand
tekeningen tegen het uitkleden van de 
huishoudelijke zorg. Er zijn er al vele tien
duizenden verzameld. Ook hier geldt: hoe 
meer, hoe duidelijker de boodschap.  
Deze petitie kun je vinden op  
strijdvoorthuiszorg.nl. En: print lijsten uit, 
vraag mensen om ook te tekenen!’

  strijdvoorthuiszorg.nl

foto Bas Stoffelsen

sp-kaMerlid renske leijten

houd de zorg in 
huis: help Mee

‘het gaat alleen oM de pegels’
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‘ik doe niks verkeerd’
Al zes jaar kookt Rahal Lamlih zes dagen in de week voor  
Bredase daklozen. VVDwethouder Cees Meeuwis wil dat niet. 
Lamlih werd op 18 februari door politieagenten weggestuurd 
onder dreiging van een boete. De weldoener snapt er niets van: 
‘Ik wil koken voor mensen die niks hebben. Zij verdienen ook 
respect.’

rahal lamlih is tweeënzestig jaar. Hij kent 
de daklozenwereld van binnenuit: ‘Toen ik 
dertig jaar was, had ik een goede baan bij 
het persbureau MAP, zeg maar het Marok
kaanse ANP. Maar ik wilde avontuur en 
had op vakanties gezien hoe mooi Europa 
was. Ik stopte met werken en ging met mijn 
spaargeld naar Europa. Het geld was snel op 
en op een toeristenvisum kon ik niet wer
ken. Ik heb dus in verschillende landen als 
zwerver geleefd. Dat was begin jaren tachtig. 
Ik heb veel van die tijd geleerd. Het heeft me 
geleerd om respect voor iedereen te hebben. 
Ook voor de mensen die soms de verkeerde 
keuzes maken. Mijn eigen idee om als avon
turier door Europa te trekken was ook niet 
echt verstandig!’

restaurant uit het hart
Na een tijd bij een reizend circus gewerkt te 
hebben – niet voor geld, maar voor kost en 
inwoning – kwam hij terecht in Nederland. 
Hij wilde Nederlands leren. Zijn lerares was 
een Leidse studente en ze werden op slag 
verliefd. Zo kwam hij ook terecht in Breda. 
Lamlih: ‘Haar ouders woonden daar en wij 
konden toen we getrouwd waren boven 
de supermarkt van haar vader wonen. Het 
avonturieren was toen voorbij. Ik vond snel 
een baan als elektrotechnicus in de petro
chemische industrie. Daar heb ik tot 2000 
gewerkt. Toen werd ik afgekeurd na een 
knie en heupoperatie en problemen met 
mijn rug.’

Lamlih ging niet thuis zitten. Hij ging 
vrijwilligerswerk doen, onder andere bij 
de voedselbank. ‘Maar na een tijdje zag ik 
dat daklozen niet terecht konden bij de 
voedselbank. Dat vond ik niet eerlijk. En 
toen ben ik ze maar zelf gaan helpen.’ Sinds 

2006 kookt hij met zijn ‘Resto du coeur’ 
(Restaurant uit het hart) voor de daklozen 
bij opvangcentrum ’t IJ in Breda. Maar niet 
ín het opvangcentrum. Want Lamlih wil het 
gratis houden: ‘Om het opvangcentrum in te 
kunnen moet je betalen. Maar ik wil niet dat 
mensen moeten betalen voor mijn eten.  
Ik krijg het ook gratis.’ 

Lamlih krijgt voedsel van lokale supermark
ten. Hij neemt het mee naar huis en kookt 
in het kleine keukentje van zijn rijtjeshuis 
maaltijden voor zo’n vijfentwintig daklozen. 
Met zijn auto – die hij kreeg na een inzame
lingsactie van de lokale Lions Club – rijdt 
hij naar de daklozenopvang aan het spoor 
en deelt hij het eten uit. Al zes jaar lang, zes 
dagen in de week, ’s zomers en ’s winters, 
behalve als Lamlih op vakantie is. 

bang om beboet te worden
Half februari kreeg hij ineens van de politie 
te horen dat hij weg moest: ‘Twee politie
agenten stonden me op te wachten. Ze  
kwamen meteen agressief op mij af: “Nu 
moet je in de auto stappen anders krijg je 
een boete!” Ik wilde weten waarom. Ik zei 
dat iedereen me kent, de burgemeester 
weet dat ik hier sta, de gemeenteraad. Als 
antwoord kreeg ik dat ze niet met me wilden 
discussiëren. Een van die agenten pakte een 
klein flesje uit zijn riem, pepperspray denk 
ik. Toen ben ik maar in de auto gestapt. 
Sindsdien ben ik bang om daar naartoe te 
gaan. Boetes kan ik niet betalen. Ik heb  
meteen naar Maurice gebeld.’ 

Maurice Spapens is SPgemeenteraadslid in 
Breda. Hij en Lalmlih zijn goede bekenden 
– Lamlih is ook SPlid. En Lamlih had al in 
2011 hetzelfde meegemaakt. Ook toen vond 

VVDwethouder Cees Meeuwis dat Lamlih 
zijn goede daden moest staken. Spapens 
heeft toen de wethouder aan de tand  
gevoeld en na een gesprek en veel media
aandacht was de conclusie dat Lamlih  
gewoon zijn ding mocht doen. Tot nu dus.

‘Waarom vertellen ze leugens over mij?’
Volgens de gemeente zorgt het vrijwilligers
werk voor overlast en rotzooi en ook zou het 
een aanzuigende werking hebben. Daarbij 
is het gemeentelijk beleid dat daklozen wat 
voor hun eten moeten doen – en gratis eten 
geven past niet bij dat beleid.

Tijdens een bezoek met Lamlih aan de 
plek waar hij normaal bijna dagelijks staat, 
spreken we met wat daklozen die buiten 
het opvangcentrum staan. Lamlih heeft zijn 
herkenbare auto een paar blokjes verderop 
gezet, omdat hij bang is voor een boete. 
Dakloze Melvin (‘geen achternamen!’) legt 
uit dat daklozen niet altijd de mogelijkheid 
hebben om in het opvangcentrum te eten: 
‘Alleen al omdat ze de regel hebben dat je 
niet meer dan tien dagen achter elkaar  
hier binnen mag zijn. Dan moet je een paar 
dagen wegblijven. Maar we moeten in die 
paar dagen ook eten. Ik denk dat die agent 
een slechte nacht had gehad.’

Dakloze Regilio valt Melvin bij en grinnikt 
om het argument dat Lamlihs werk een aan
zuigende werking zou hebben: ‘Daklozen 
van buiten Breda komen naar het opvang
centrum. Daar komen ze voor. Niet voor 
het gratis eten – al is het altijd erg lekker.’ 
Een dakloze jonge jongen, die zijn naam 
niet genoemd wil hebben: ‘Ik moet eten. Nu 
meneer Rahal niet komt, steel ik en haal ik 
voedsel uit containers.’ Op de vraag waar 
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‘ik doe niks verkeerd’ ‘Ik ben een kind 
van de wereld 
en wil het  
goede doen’

alle rotzooi vandaan komt die achter het 
hek ligt aan de kant van het spoor, lachen de 
daklozen: ‘Kijk goed: dat zijn allemaal blikjes 
bier en wijnflessen. Dat komt echt niet van 
Rahal.’ Lamlih: ‘Ik begrijp het niet. Waarom 
vertellen ze bij de gemeente leugens over 
mij? Ik maak geen rotzooi en ik neem nooit 
alcohol voor ze mee.’

Dat zijn werk een aanzuigende werking zou 
hebben, vindt Lamlih ook een gek argument: 
‘Drie jaar geleden kookte ik elke dag voor 
vijftig mensen. Nu nog maar voor vijfen
twintig. Het worden er juist minder.’ De 
daklozen en Lamlih snappen weinig van het 
besluit. Regilio: ‘Als jij mij nou een  
appel geeft, krijg je dan ook een boete? Als 
de politieagenten op het bureau een kopje 
koffie gratis krijgen, krijgen zij dan ook een 
boete?’

‘mijn winst is dat mensen blij zijn’
Net als in 2011 is er veel ophef over het ver
bod op medemenselijkheid. De SP in Breda 
zet alles op alles om weer snel een gesprek 
met de wethouder te organiseren. Lamlih: 
‘Want ik kan nu al tien dagen niet voor mijn 
mensen koken. Ik wil weer aan het werk.’ 
De wethouder heeft al eens aangeboden dat 
Lamlih in het opvangcentrum als vrijwilliger 
zou komen werken. Lamlih: ‘Dat zou bete
kenen dat er geld gevraagd wordt voor het 
werk dat ik nu gratis doe. Dat wil ik niet. Ook 
mensen die geen geld hebben of niet in het 
opvangcentrum terecht kunnen verdienen 
respect. En hebben recht om te eten. En wat 
zou de supermarkt zeggen als de gemeente 
winst maakt op iets wat zij gratis weggeven? 
Ik wil geen winst. Mijn winst is dat mensen 
blij zijn.’ Maurice Spapens opende direct een 
Facebookpagina en Lamlih ontving daar 

veel steun. Ook op straat wordt hij herkend. 
Uit geopende ramen van langsrijdende  
auto’s steken duimen omhoog, buschauf
feurs komen toeterend en duimopstekend 
langs, mensen stoppen om hem een hand te 
geven en hun steun te betuigen.

Bij het ter perse gaan van deze Tribune is 
nog niet duidelijk of Lamlih snel weer aan 
de slag kan. Voor Lamlih kan het niet snel 
genoeg gaan: ‘Ik wil dit blijven doen tot mijn 

dood, koken voor deze mensen die het niet 
kunnen betalen. Of tot het niet meer kan. Ik 
houd van deze mensen. Ik ben een kind van 
de wereld en wil het goede doen. Ik doe niks 
verkeerd. Maar ik ga niet op mijn knieën om 
te smeken of ik mijn werk mag doen. Ik doe 
fatsoenlijke dingen en ik heb mijn eer. Ik ga 
niet smeken. Ik doe niks verkeerd.’ •

tekst en foto Diederik Olders

Rahal Lamlih in zijn keuken: ‘Ik wil niet dat mensen betalen voor mijn eten.’
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HeT Pvda-vvd-kabineT voert de verhoging van 
de AOWleeftijd versneld in. De SP vindt dat 
een slecht idee. Oudere werklozen komen 
heel moeilijk aan de bak. Zolang daar niks 
aan gedaan wordt, is verhoging van de 
AOWleeftijd onzin.

maanden geen inkomen
De verhoging van de AOWleeftijd heeft ook 
zeer onrechtvaardige gevolgen. Het 65plus
gat is daar een voorbeeld van. Dat gaat om 
mensen die een regeling hebben getroffen 
om vóór hun vijfenzestigste te stoppen met 
werken. Die regeling stopt op het moment 
dat ze 65 worden. Door de verhoging moe
ten ze nu maanden tot zelfs jaren wachten 
totdat hun AOW ingaat. In de tussentijd 
hebben ze geen inkomen.

velen blijken óók een 65plus-gat  
te hebben
Wolter de Groot is voorzitter van het tien
koppige comité ‘Dicht het 65plusgat’. Dat 
comité werd op uitnodiging van SPTweede 
Kamerlid Paul Ulenbelt in november op
gericht. De Groot: ‘Tijdens de oprichtings
vergadering was het volle bak. Dat waren de 
mensen die heel snel doorhadden dat ze een 
probleem hebben. Het is nu drie maanden 
later en nog steeds melden zich veel mensen 
bij ons die erachter zijn gekomen dat zij óók 
een 65plusgat hebben.’

Het comité ‘Dicht het 65plusgat’ laat van zich horen. De  
verhoging van de AOWleeftijd zorgt voor allerlei problemen. 
Een daarvan pakt het comité aan: het 65plusgat. Steeds meer 
mensen beseffen dat dit probleem ook aan hen niet voorbijgaat. 
Voorzitter Wolter de Groot: ‘Kamerleden weten niet eens hoe 
groot het probleem is.’

geen kans om te sparen
De 56jarige De Groot heeft zelf ook een 
65plusgat: ‘Mijn ontslag als gemeente
ambtenaar is vorig jaar geregeld. Met de 
gemeente is toen een regeling tot mijn 
vijfenzestigste getroffen. Een paar maan
den later besloot Den Haag dat mijn AOW 
pas twee jaar later in zou gaan. Twee jaar 
geen inkomen; en ik heb geen kans gehad 
om bijvoorbeeld te sparen om het gat te 
overbruggen.’

verschillende groepen getroffen
Volgens De Groot zijn er veel groepen die 
getroffen zijn: ‘Denk bijvoorbeeld aan 
militairen die vanwege de aard van hun 
werk verplicht eerder met pensioen moeten. 
Hetzelfde geldt voor gevangenisbewaar
ders. Een andere groep zijn mensen die een 
verzekering hebben afgesloten om eerder 
te kunnen stoppen met werken. Zij hebben 
een contract met de verzekeraar en hebben 
jarenlang premie betaald om tot hun vijf
enzestigste inkomen te hebben.’ De Groot 
vindt dat de politiek met een oplossing moet 
komen: ‘De politiek heeft het probleem 
veroorzaakt. Niet de werkgevers, niet de 
verzekeraars, niet de gedupeerden.  
De politiek moet dus voor een eerlijke 
overgangs regeling zorgen.’

eerste succes
Het comité heeft de afgelopen maanden al 
flink van zich laten horen. De comitéleden 
startten een brievenactie aan regerings
partijen VVD en PvdA. Ze spraken met 
Tweede Kamerleden en gaven interviews. 
Een eerste succes is er al: de staatssecretaris 
die de overgangsregeling moet maken, is 
door de oppositiepartijen teruggestuurd 
naar de tekentafel. De verbeterpunten die 
door oppositiepartijen zijn meegegeven, 
komen uit de koker van het comité. De  
gesprekken hadden duidelijk zin gehad.

onbehoorlijk bestuur
De overbruggingsregeling zal waarschijnlijk 
alleen gelden voor gedupeerden met een vut
inkomen van minder dan 150 procent van 
het minimumloon. ‘Zo wordt aan de meest 
schrijnende gevallen tegemoet gekomen; dat 
is slechts 15 procent van de gedupeerden’, 
aldus De Groot. ‘Dit is niet een strijd voor 
alleen maar de meest schrijnende gevallen. 
Het gaat om onbehoorlijk bestuur. Mensen 
hebben zelf hun verantwoordelijkheid  
genomen en afspraken gemaakt met ver
zekeraars en werkgevers. Zij worden door 
deze regering in de steek gelaten.’ 

meld je aan
Het comité roept mensen op zich bij hen te 
melden en in beweging te komen. De Groot: 
‘Kom naar onze website en meld je aan. In 
gesprekken met Kamerleden merk ik dat ze 
niet eens weten hoe groot het probleem is. 
Wij blijven aandacht vragen tot het fatsoen
lijk wordt opgelost.’ •

tekst Diederik Olders
foto archief comité Dicht het 65plus-gat

65plus-gat ‘onfatsoenlijk’
Het comité in vergadering: ‘De verhoging van de AOW-leeftijd heeft onrechtvaardige gevolgen.’

65plusgat.nl
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 › Wat heb je bekeken?
‘Een heel bijzondere inkijk in de dagelijkse 
werkelijkheid van het grensdorpje Bil’in op 
de Westelijke Jordaanoever. Je ziet een klein 
mannetje, Jibril, opgroeien in een land dat 
onder bezetting niet in staat is om te functi
oneren. Het is geen speelfilm, maar een aan
eenschakeling van vijf jaar aan filmopnames 
van zijn vader, Emad Burnat. Daarvoor wa
ren zes camera’s nodig, aangezien meerdere 
camera’s van deze vreedzame filmer door 
Israëlische kogels getroffen werden.’

 › Wat maakt deze film zo goed?
‘Niemand die deze film gezien heeft, kan 
nog zeggen dat de huidige situatie in Pales
tina redelijk is. Het is totaal onredelijk. Wat 
je ziet is niet gespeeld, en eigenlijk niet eens 
bijzonder. Het is het gewone dagelijkse le
ven zoals ik dat ook ken van mijn bezoeken 
aan Palestina. Je ziet hoe het leven daar is 
en hoe Israël een muur bouwt die de handel 
compleet kapot maakt. In Nederland kun
nen wij ons niet voorstellen dat Duitsland of 
België ineens langskomt en een muur door 
je achtertuin bouwt waardoor je voortaan 
kilometers om moet lopen. Het mag niet vol

gens internationaal recht, maar het gebeurt 
wel en niemand doet er iets aan.’

 › Wat is je het meeste bijgebleven?
‘Het moment dat Jibril de kaarsjes uitblaast 
op zijn vijfde verjaardag en praat over wat er 
aan de hand is. Je hoort zijn vader zeggen: 
“Ik hoop dat hij een dikke huid krijgt want 
dat heb je hier wel nodig.” Dat klopt. Door 
deze situatie voort te laten duren, creëer je 
mensen met dikke huiden. Alleen weet ik 
niet of dat de beste mensensoort is.’

 › Wie zal deze film niet willen zien?
‘Mensen die ook niet willen weten dat Sin
terklaas niet bestaat. Iedereen die naar het 
MiddenOosten kijkt en er niets van snapt, 
zou hier naar moeten kijken. Daarna snap 
je het nog steeds niet, maar één ding weet je 
dan wel: dat dit niet kan. Het maakt niet uit 
of je proIsraël bent of niet. Of je nationalist 
of internationalist bent. Dit is geen houd
bare situatie, voor beide landen niet. De film 
bevat bovendien geen boodschap, alleen 
een registratie van de werkelijkheid. Ik kan 
daarom geen enkele reden bedenken om de 
film niet te zien. Ik ga er ook voor zorgen dat 

de film in Straatsburg vertoond wordt, bij 
de volgende plenaire sessie van de Raad van 
Europa.’ 

 › De film werd genomineerd voor een 
Oscar.
‘Ja, het is bizar dat deze film – ook vanuit 
Israëlische kringen – genomineerd is voor 
een Oscar en dat iedereen ondertussen 
gewoon doorgaat, business as usual. In Israël 
en Palestina zal een hoop moeten verande
ren om duurzame vrede mogelijk te maken. 
Daar hebben niet alle mensen in die landen  
belang bij en daardoor blijft vrede moeilijk. 
Die hopeloze situatie kan alleen voortduren 
omdat de rest van de wereld, Israëls bond
genoot Amerika voorop, de andere kant op 
kijkt. Daar ligt de sleutel tot een oplossing. 
Door niet langer weg te kijken, kunnen we 
verandering bewerkstelligen.’ •

tekst Jola van Dijk

 5 Broken Cameras is te bekijken op:  
 sp.nl/9z3f5q 

tiny kijkt

WIE: Tiny Kox (1953), fractievoorzitter voor  
de SP in de Eerste Kamer en rapporteur van  
de Raad van Europa voor Palestina

KIJKT: 5 Broken Cameras, een film van  
Guy Davidi en Emad Burnat

‘niet langer  
wegkijken van  
de palestijnse 
werkelijkheid’
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‘Wat je ziet is niet gespeeld.’
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iN oKtober 2012 valt bij mevrouw K., wonende 
te B., een brief op de mat. Het is een ‘Ken
nisgeving Vordering’: een invorderingskan
toor heeft, in opdracht van het waterschap, 
beslag gelegd op haar inkomen. Boven
dien, zo meldt de brief, is de zogenaamde 
beslagvrije voet (het wettelijk bepaalde 
bestaansminimum, zijnde 90 procent van de 
bijstandsorm) vastgesteld op ongeveer 600 
euro. Hoe dat berekend is wordt uit de brief 
niet duidelijk. En dan te bedenken dat me
vrouw K. een alleenstaande moeder is met 
drie thuiswonende kinderen. De betreffende 
bewindvoerder uit NoordHolland laat de 

Tribune weten: ‘Als hier niet was ingegrepen 
had mevrouw K. drie maanden later met 
haar kinderen op straat gestaan omdat ze 
accuut in geldnood was gekomen.’ 
Mevrouw C. uit B. kreeg onlangs een 
soortgelijk schrijven. Ze was in gebreke 
gebleven bij de betaling van gemeentelijke 
belastingen en de gemeente legt nu via een 
incassobureau een loonvordering bij haar 
op tafel. Ook bij haar is de beslagvrije voet 
vastgesteld op amper 600 euro. Dit ondanks 
het feit dat mevrouw C. in verband met eer
dere problemen haar inkomenspositie vorig 
jaar al aan de gemeente meldde, en ondanks 

het feit dat de gemeente op de hoogte is van 
haar situatie als alleenstaande. Genoemde 
bewindvoerder meldt echter dat de 90pro
centsgrens van een bijstandsuitkering voor 
alleenstaanden op ongeveer EUR 842, ligt. 
En verder: ‘Als er een verrekening Huur
toeslag en/of Zorgtoeslag van de Belasting
dienst plaatsvindt of wanneer men door de 
zorgverzekeraar is aangemeld bij het College 
van Zorgverzekeraars dan ligt de beslagvrije 
voet al snel hoger dan de volledige uitkering. 
Maar in de brief staat nergens vermeld wat 
je kunt doen om de beslagvrije voet cor
rect berekend te krijgen. Als je weet dat er 
ook nog bestuursrechtelijke premie betaald 
moet worden, wegens een aanmelding  als 
wanbetaler door een zorgverzekeraar, zou 
mevrouw C. per direct in financiele moeilijk
heden komen.’ 
Volgens de bewindvoerder, die omwille van 
de voortgang van diverse zaken niet met 

het schuldgevoel  
van de overheid 
In Nederland kampt tien procent van de huishoudens 
met problematische schulden. Schuldhulpverlening 
draait in de praktijk echter maar al te vaak uit op een 
traject van schuldopzadelverlening.
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naam genoemd wil worden, wordt de beslag
vrije voet heel vaak veel te laag vastgesteld 
– waardoor tal van mensen ‘acuut onder het 
bestaansminimum’ terechtkomen. Daar
naast stapelen de incassokosten zich niet 
zelden op tot grote hoogten. Diverse door 
hem ingediende klachten zijn momenteel in 
behandeling.

In Nederland is bij een kleine 700.000 
huishoudens sprake van een problematische 
schuldsituatie; ongeveer een op de tien 
dus. Daarbovenop dreigt een kwart miljoen 
huishoudens in genoemde gevarenzone te 
komen, zo becijferde het ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid eveneens. 
En bijna 30 procent van alle huishoudens 
loopt achter met betalingen. Het Nibud 
constateert een duidelijk stijgende lijn, ook 
als het gaat om de hoogte van de schulden. 
De Nederlandse Vereniging voor Volkskre
diet (NVVK) meldde vorig jaar dat zich bij 
de schuldhulpverlening voor het eerst meer 
mensen met een baan hadden gemeld dan 
mensen met een uitkering als enige inkom
stenbron. 

‘het kan niet zo zijn dat je door hulp te 
vragen verder in de problemen raakt’
Tegen die achtergrond vindt SPKamerlid 
Sadet Karabulut het niet te verteren dat 
uitgerekend de overheid vaak een dubbelrol 
blijkt te spelen als het gaat om schulden. 
‘Aan de ene kant spant de overheid zich 
in om mensen uit de schulden te helpen. 
Tegelijkertijd zie je dat diezelfde overheid 
ongewild mensen juist dieper in de schulden 
duwt. Onder meer door de beslagvrije voet 
niet te respecteren. Je hebt bijvoorbeeld 
te maken met gemeenten die bepaalde infor
matie niet geven, met de belastingdienst 
die niet meewerkt, deurwaarders die langs 
elkaar heen werken, et cetera.’ Een recent 
rapport van de Ombudsman met de titel In 
het krijt bij de overheid constateert dat “aan 
de ene kant de overheid talloze regelingen 
schept om een bestaansminimum te reali
seren, aan de andere kant ontstaan bij de 
uitvoering ervan onoverzichtelijke taferelen, 
omdat de ene hand van de overheid vaak 
niet weet wat de andere doet, sterker, zich 
daar niets van aan trekt.” Karabulut: ‘Het is 
daarom de hoogste tijd dat er een integrale 
Rijksvisie op de incassoproblematiek komt.’ 
Een SPmotie daartoe is onlangs door de 
Tweede Kamer aangenomen. 
Karabulut benadrukt wel dat het gaat om 
mensen die niet kúnnen betalen; niet om 
degenen die niet wíllen betalen. ‘Je rekenin
gen moet je gewoon betalen en je schulden 
aflossen. Maar van een kale kip kun je niet 
plukken en je moet het de mensen niet 

onmogelijk maken om uit de schulden te 
komen. Het kan niet zo zijn dat je verder in 
de problemen raakt juist doordát je om hulp 
vraagt. Juist de overheid moet de beslag
vrije voet, een absoluut minimuminkomen, 
respecteren.’ 

Karabuluts focus op de incassoproblema
tiek heeft een voorgeschiedenis. Al in 
2008 stelde de SP in het rapport Incasso? 
In-kassa! vast dat incassobureaus te vaak 
woekertarieven in rekening brachten en ook 
wisten mensen niet waarvoor ze betaalden 
vanwege ongespecificeerde rekeningen. De 
norm voor de incassokosten van 15 procent 
van het verschuldigde bedrag werd welis
waar gehanteerd door rechters, maar con
flicten over te betalen rekeningen kwamen 
nou eenmaal zelden bij de rechter terecht. 
Hierdoor hadden incassobureaus vrij spel 
gekregen in het bepalen van hun tarieven. 
Naar aanleiding van het rapport werd in de 
Kamer een door de SP ingediend wetsvoor
stel aangenomen dat een maximum stelt aan 
de incassokosten. ‘Daarmee kunnen in ieder 
geval de ‘cowboys’ in de incassobranche 
in toom gehouden worden’, volgens Sadet 
Karabulut. Vijf jaar later lijkt het erop dat de 
overheid in toom gehouden moet worden…

‘er moet een landelijk  
beslagregister komen’
Maar ook de incassobedrijven zitten niet 
makkelijk, ondanks dat – of juist dóórdat! – 
een groeiend aantal mensen met betalings

achterstanden te maken krijgt. Afgelopen 
najaar stelde Jet Creemers, voorzitter van de 
branchevereniging van incassobureaus, op 
BNR: ‘In de branche is ontzettend veel werk, 
maar er moet veel gebeuren om het geld 
binnen te krijgen. De branche gaat er niet op 
vooruit, integendeel zelfs. Mensen hebben 
het gewoon niet, dus je moet heel veel voor
stellen doen om een oplossing te vinden.’
Karabulut: ‘Ja, natuurlijk merkt de incasso
branche dit. Net zoals de deurwaarders die 
het geld moeten gaan halen. En natuurlijk 
de schuldeisende bedrijven en instellingen, 
want de kans bestaat dat zij naar hun geld 
kunnen fluiten.’ 

Als dan ook nog meerdere crediteuren te
gelijk bij iemand met schulden aankloppen, 
wordt het ingewikkeld. Zo kan het gebeuren 
dat schuldeisers met dezelfde bevoegdheden 
beslag leggen op verschillende inkomsten
bronnen bij een huishouden. Is er daarente
gen sprake van verschillende bevoegdheden 
aan de schuldeisende kant, dan kan de 
crediteur die op meerdere inkomstenbron
nen beslag mag leggen een ‘concurrerende’ 
eiser opzij duwen. Als een zorgverzekeraar 
beslag legt op de zorgtoeslag (waarvoor de 
beslagvrije voet niet geldt) en daarnaast ook 
op het inkomen, dan vist een andere credi
teur naast het net. 
En zo kan het gebeuren dat een hele kluit 
schuldeisers zich bij een en dezelfde voor
deur staat te verdringen. Het gevolg voor de 
schuldenaar laat zich raden: hij of zij komt 
onder de beslagvrije voet terecht, er ont
staan nieuwe schulden bij nieuwe schuldei
sers en de ongelukkige komt steeds dieper in 
het financiële moeras te zitten. 
Sadet Karabulut: ‘Daarom is het zo belang
rijk dat er een landelijk beslagregister komt. 
Dan kunnen deurwaarders zien of er op een 
bepaald moment al beslag is gelegd door een 
andere deurwaarder. Dat kan ervoor zorgen 
dat mensen niet onder de beslagvrije voet 
uitkomen. Natuurlijk, in het algemeen kun 
je zeggen dat deze problematiek ook veroor
zaakt wordt door de crisis en de economi
sche malaise. Maar een oorzaak is zeker ook 
het Rijksbeleid, of beter gezegd: het ontbre
ken daarvan. Het Rijk lijkt meer bezig te zijn 
met het redden van banken dan met het red
den van mensen. Dat vind ik schrijnend. Ik 
zei al: van een kale kip kun je niet plukken. 
Als je dat wél wil gaan doen, reken maar dat 
het de samenleving dan uiteindelijk nog veel 
meer gaat kosten.’ •

tekst Rob Janssen
Illustratie Maarten Wolterink

‘Je moet het mensen niet 
onmogelijk maken om uit 
de schulden te komen’
Sadet Karabulut
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  > drinkwater is geen handelswaar

Voor het eerst zijn voor een burgerinitiatief 
meer dan 1 miljoen handtekeningen 
opgehaald. Het Europese burgerinitiatief 
‘Water en sanitaire voorzieningen zijn een 
mensenrecht! Water is een publiek goed, 
geen handelswaar!’ heeft inmiddels al  
1,2 miljoen handtekeningen opgehaald. 
Het streven is om in september 2 miljoen 
handtekeningen verzameld te hebben. De 
discussie over water krijgt veel aandacht 
door plannen van de Europese Commissie 
voor waterprivatisering. SP-Europarlemen-
tariër Dennis de Jong: ‘Voor Nederland is 
er geen direct gevaar. In het Europees 
Parlement zijn uitzonderingen vastgelegd 
zodat waterprivatisering in Nederland niet 
hoeft. Maar wij blijven waakzaam, want de 
Europese Commissie zou het liefst haar 
onzalige privatiseringsplannen ook in 
Nederland doorzetten. In het Europarle-
ment heeft de Commissie de slag verloren 

sie de plannen nu met een pistool op de 
borst door in Griekenland en Portugal. De 
Commissie keert zich daarmee tegen de 
bevolking, om bedrijven winst te laten 
maken met de belangrijkste bron van 
leven, water. Een grove schande.’ 
SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven 
heeft hier al Kamervragen over gesteld, 
aangezien minister Dijsselbloem tot zijn 
verbazing instemming heeft betuigd met 
de waterprivatisering in Griekenland en 
Portugal. ‘Water is essentieel voor een 
land. Het is een nutsvoorziening waar elk 
land zelf over dient te beslissen. Het 
Nederlandse kabinet moet zijn steun aan 
de Commissie dus intrekken en duidelijk 
aangeven dat het drinkwater in Neder-
land nooit zal worden geprivatiseerd.’

www.right2water.eu/nl

en de massale steun voor het burgerinitia-
tief laat zien dat er geen draagvlak is 
waterprivatisering. Toch drukt de Commis-

  > avondwake bij sluiting nachtapotheek

De nachtapotheek in Venray zal waar-
schijnlijk binnenkort sluiten omdat de 
apothekers en zorgverzekeraars er niet 
meer voor willen betalen. Een schande, 
volgens de SP in Venray. Dus is een 
avondwake georganiseerd, compleet met 
rouwenden, rouwboeket en tweehonderd 
waxinelichtjes. Ronald van Hal, voorzitter 
van de SP Venray: ‘We hebben iedereen 
uitgenodigd om tijdens deze rouwbijeen-
komst bezwaar te maken door het condo-
leanceregister te tekenen. Zo houden we 
de druk op de ketel zodat alle partijen zich 
bewust blijven van hun gemeenschappe-
lijke verantwoordelijkheid.’ Door de sluiting 
worden mensen die ’s nachts dringend 
medicijnen nodig hebben gedwongen deze 
in het 25 kilometer verderop gelegen Venlo 
te gaan halen. Lokale huisartsen zijn nog 
op zoek naar een oplossing samen met het 

medisch centrum. Van Hal: ‘Als die partijen 
er niet uitkomen, zullen we actie blijven 
voeren. Voor de huisartsenpost hebben de 
verzekeraars wel geld over, maar de net zo 
belangrijke apotheek laat men verdwijnen. 
Ons zorgaanbod wordt versoberd.’ In 
noodgevallen kan altijd teruggevallen 
worden op een ambulance en het college 
van burgemeester en wethouders van 
Venray heeft bedongen dat er een taxi-
achtige constructie komt voor mensen die 
’s nachts echt geen vervoer geregeld 
kunnen krijgen. Van Hal: ‘Het is alleen nog 
helemaal niet bekend hoe dat taxi-systeem 
dan werkt en wat de voorwaarden zijn. Je 
zult als ouders bijvoorbeeld maar ’s nachts 
met een huilende baby met acute ooront-
steking zitten. De zorg wordt een stuk 
onbereikbaarder.’

  > explosie inhuur  
dure externen  
op Ministerie

De Tweede Kamer heeft met de Roemer-
norm een duidelijke norm gesteld:  
de ministeries mogen niet meer dan  
10 procent van hun personeelskosten 
uitgeven aan dure externe medewerkers. 
SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: 
‘Alle ministeries houden zich inmiddels 
aan die norm, behalve het ministerie van 
Binnenlandse Zaken van minister Plasterk. 
Dat ministerie lijkt de Roemernorm 
opgevat te hebben als een aanmoediging 
om méér in plaats van minder dure 
externen aan te stellen.’ Gaf het ministerie 
in 2010 nog 11,4 procent van de perso-
neelskosten uit aan externe medewerkers, 
afgelopen jaar was dat al gestegen naar  
17 procent en dat zal in 2013 nog verder 
stijgen naar 20,7 procent. Van Raak 
spreekt van een ‘explosie’ van inhuur. 
‘Minister Plasterk zegt dat het ministerie 
veel dure externen moet inhuren omdat 
het veel gebouwen, personeel en ICT van 
de ministeries beheert. De dure inhuur 
heeft dus niets te maken met het beleid 
van de regering of dienstverlening aan de 
burgers. In deze tijd van crisis, waarin 
iedereen efficiënter moet gaan werken, 
moeten de ministeries vooroplopen. Dat 
geldt ook voor de minister die verantwoor-
delijk is voor de ambtenaren.’

Bezwaar maken door het het tekenen van het ‘condoleanceregister’.

Dennis de Jong: ‘Onzalige privatiserings-
plannen.’
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Mongolië heeft per 1 januari 2014 het 
belastingverdrag opgezegd dat dubbele 
belastingen moet voorkomen. Het land 
werd hiertoe geadviseerd door het Interna-
tionaal Monetair Fonds, omdat het 
inkomsten misloopt, doordat multinationals 
Nederlandse fiscale wetgeving gebruiken 
om de belastingen in Mongolië te ontwij-
ken. Toch ontkent een meerderheid van de 
Tweede Kamer samen met staatssecretaris 
Weekers van Financiën dat Nederland een 
belastingparadijs is. Sterker nog, zij 
steunden een PVV-motie om die kwalifica-
tie voor Nederland te verwerpen. Reden 
voor SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies 
om vragen te stellen aan de staatssecreta-
ris. ‘Het is zo klaar als een klontje dat 
Nederland de belastingontwijking van 
multinationals mogelijk maakt. Je kunt de 
term belastingparadijs in de ban doen, 
maar daarmee verdwijnt het probleem niet. 
En als iets kwaakt en waggelt als een eend, 
noem je het toch ook een eend. Laten we 
gewoon het beestje bij de naam noemen 
en er aan werken dat Nederland haar 
verantwoordelijkheid neemt. Uiteindelijk 
zijn we er zelf ook bij gebaat dat multinatio-
nals een fatsoenlijke bijdrage leveren aan 
de schatkist.’ Eenzelfde oproep heeft de 
OESO, de organisatie voor economische 

  > ‘persoonlijk contact werkt het best’

‘Als je bij ons met een megafoon gaat 
roepen, horen drie koeien en een boer 
dat.’ Dat helpt niets, volgens Henk 
Klöpping uit Slochteren. ‘Wat je moet 
doen is met mensen persoonlijk gaan 
praten.’ Die tactiek werpt zijn vruchten 
af in de Groningse plattelandsgemeen-
te. De afgelopen drie jaar is het leden-
aantal verdubbeld, waardoor men nu 
bijna de benodigde 50 leden heeft om 
een eigen SP-afdeling op te kunnen 
richten. 

In 2010 besloot Henk Klöpping uit Slochte-
ren dat het tijd was dat de SP actief zou 
worden in de gemeentelijke politiek. 
‘Helaas is de verdeling in de gemeenteraad 
precies zo dat het belang van de centjes 
vaak voorgaat, en niet dat van de burgers. 
SP’ers in de gemeenteraad krijgen is niet 
ons heilige doel, maar voor Slochteren zou 
het wel heel prettig zijn.’ Klöpping schreef 
daarom een kennismakingsbrief aan alle 
SP-leden in zijn gemeente en belde hen 
op. Daar kwamen zoveel enthousiaste 
reacties op, dat er een actieve groep 
ontstond die meteen meehielp met de 
provinciale verkiezingscampagne van 
2011. Sindsdien voert de ledenwerkgroep 
de ene na de andere lokale actie. ‘We 
hebben in Kolham bij alle 560 huizen 
aangebeld omdat we veel klachten over 
geluids- en verkeersoverlast binnenkregen. 
We hebben 135 reacties teruggekregen die 
we nu in een onderzoeksrapport verwer-
ken. De uitslag is nog niet helemaal 
bekend, maar je ziet wel al dat het beeld 
dat we hadden bevestigd wordt. Als 
genoeg mensen dezelfde klachten hebben, 

kunnen we beginnen met mobiliseren.’ Een 
idee voor de volgende actie heeft Klöpping 
ook al.‘We horen dat glijbanen en wipkip-
pen verwijderd worden. De gemeente 
bezuinigt en heeft dan liever geen speel-
toestellen, dan onveilige speelplaatsen.’ 
Hoe de SP’ers uit Slochteren aan al die 
lokale actie-ideeën komen? Zoveel 
mogelijk persoonlijk contact houden met 
de bewoners. ‘We hebben geen wekelijkse 
markt. De bibliotheek, de scholen en het 
dorpshuis gaan ook al dicht waardoor we 
steeds minder ontmoetingsplekken 
overhouden. Tegen die sluitingen voeren 
we uiteraard actie. We zijn altijd aanwezig 
bij die paar gelegenheden per jaar dat het 
hele dorp samenkomt. En we gaan langs 
de deur voor een persoonlijk gesprek.’

  > nederland belastingparadijs

samenwerking en ontwikkeling gedaan. De 
organisatie spreekt haar grote zorg uit over 
de sterk toegenomen belastingontwijking 
door grote bedrijven. SP-Europarlementa-
riër Dennis de Jong: ‘Uit een studie van de 
OESO blijkt dat twee derde van de 
buitenlandse investeringen in Nederland 
gebruik maken van bijzondere financiële 
instellingen, zoals brievenbusmaatschap-
pijen. Dit soort praktijken wordt volgens de 
OESO een steeds groter probleem want 

grote bedrijven slagen erin om hun 
belastingtarief terug te brengen tot 5 
procent, terwijl het midden- en kleinbedrijf 
gemiddeld 30 procent betaalt. Ook burgers 
worden benadeeld, omdat zij relatief 
steeds meer belasting betalen. De 
Europese Commissie en het Europees 
Parlement moeten niet langer om de hete 
brij heen draaien en de schadelijke 
belastingconstructies aanpakken.’

SP Slochteren: verdubbeling ledenaantal in 
drie jaar.
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Mongoliërs zijn belastingontwijking via Nederland zat. Op de foto een Mongolische bij haar 
tent in Noord-Mongolië.
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zuid-holland 
geeft groen  
licht voor  
bus en trein

Harre van der Nat: 
‘Omstreden RijnGouweLijn van de baan.’

ZuidHolland trekt bijna een half miljard uit voor het 
openbaar vervoer. De SP in die provincie ziet een jaren
lang gekoesterde wens werkelijkheid worden. ‘Besturen 
is naast onderhandelen ook plannen binnenhalen.’

Zuid-HOlland, het is een van de dichtst
bevolkte gebieden ter wereld. Dat mag 
in economische zin tal van kansen en 
mogelijkheden betekenen; het brengt qua 
bereikbaarheid, mobiliteit en woonklimaat 
ook knelpunten met zich mee. De provincie 
ZuidHolland wil die uitdaging aangaan en 
heeft als onderdeel ervan het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer gepresenteerd. Voluit: 
HOVNET ZuidHolland Noord (zie kader). 
De SP in ZuidHolland, deel uitmakend van 
de coalitie in die provincie, ziet daarmee 
een jarenlang gekoesterde wens werkelijk
heid worden. Het plan omvat onder meer 
verbetering van treinverbindingen, extra 
stations en een reeks vrije busbanen,  
globaal rondom Leiden, Alphen aan den 
Rijn, Zoetermeer, Gouda en richting Schip
hol. Sleutelwoorden zijn uitbreiding van het 
bestaande ov, integraliteit, toekomstbesten
digheid en haalbaarheid.

‘Fantastisch resultaat’
Harre van der Nat, SPfractievoorzitter in 
Provinciale Staten, is blij. ‘De intensivering 
op het spoortracé tussen Leiden en Utrecht 
met de extra stations geven de reiziger 
een goed alternatief. De busdienst tussen 
NoordwijkKatwijk en Leiden geeft de reizi
ger een keuze. Een keuze die ook nog steeds 
gemaakt kan worden voor het al bestaande 
ov, ook wanneer er in de toekomst andere 
HOVbustracés hun intrede maken in deze 
regio. Het is een fantastisch resultaat van 
intensief en constructief overleg in de  
coalitie, met het provinciebestuur en met 
de mensen en bestuurders in de regio als 
ook reizigersorganisaties.’
Zo gaf de minister afgelopen najaar al aan 
zich te kunnen vinden in de plannen van 
de Provincie. Hetzelfde geldt voor ProRail. 
‘En met gemeenten die te maken hebben 
met het plan zijn door het provinciebestuur 
afspraken gemaakt’, aldus de SP’er.

Zeven jaar actie
Een van die gemeenten is Leiden. Het ligt 
voor de hand dat de inwoners van die stad 
opgelucht ademhalen na het groene licht 
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voor HOVNET. Het plan komt namelijk in 
de plaats van de zwaar omstreden Rijn
GouweLijn (RGL), een oud plan voor een 
sneltramverbinding van Gouda naar de kust, 
dwars door Leiden. Het Leidse SPraadslid 
Julian van der Kraats vertelt: ‘Die RijnGou
weLijn was een oud prestigeproject van de 
provincie. Het was ondoelmatig, fi nancieel 
niet haalbaar en zou ten koste gaan van 
bestaande bus en treinlijnen. Zelfs rei
zigersorganisatie Rover was tegen. Zeven 
jaar lang hebben we actie gevoerd tegen dat 
zinloze plan, maar het toenmalige provin
ciebestuur zett e het plan toch door. En dat 
terwijl 70 procent van de Leidse bevolking 
per referendum tegen had gestemd.’ Het 
negeren van de referendumuitslag – met 
andere woorden: de RGL toch aanleggen – 
was in 2007 voor de Leidse SP aanleiding om 
uit de coalitie te stappen. Uiteindelijk is het 
dus toch de aanhouder die wint: de Rijn
GouweLijn wordt geschrapt ten gunste van 
HOVNET. Van der Kraats: ‘Ik vind het knap 
hoe het plan past in het reeds bestaande ov
netwerk en hoe daarop ook nog aanvullin
gen worden gerealiseerd. VVDgedeputeerde 
Ingrid de Bondt wilde bij de uitwerking een 
zo groot aantal reizigerskilometers per euro. 
Precies dat wordt nu werkelijkheid.’

emile roemers Snelwegbussenplan
Harre van der Nat: ‘Al in 2004 werden de 
eerste kritische vragen gesteld over de RGL. 
Er is zowel in Leiden en Alphen aan den 
Rijn als in de provincie ZuidHolland altijd 
met argumenten op de inhoud gereageerd. 
Daarmee hangt samen dat je een alternatief 
plan ontwikkelt voor het openbaar vervoer. 
Samenwerking met SPafdelingen, vooral 

die in Leiden, heeft  daarin een belangrijke 
rol gespeeld. Daarnaast heeft  Emile Roemer 
in zijn tijd als woordvoerder Verkeer en 
Vervoer gewerkt aan een nieuw ovsnel
wegbussenplan: snelle buslijnen die op 
busbanen langs provinciale en rijks wegen 
– en met aansluitingen op het bestaand 
stads en streekvervoer en parkeerplaatsen 
voor auto’s – een serieus alternatief waren 
voor de reiziger. Toen ook de andere huidige 
coalitiepartners in Provinciale Staten door
hadden dat de RGL onhaalbaar, onbetaal
baar en dus niet realistisch was, heeft  de SP 
haar plannen voor het ov in de regio op tafel 
gelegd. De busplannen en de treinplannen 
vonden snel steun. Als enige eis hadden we 
als SP wel dat het huidige stads en streek
vervoer niet mocht verschralen. Ook dat 
lukte. Dit tot grote tevredenheid overigens 
van de Fietsersbond en diverse reizigersor
ganisaties.’ 

veel geld
Het HOVnetwerk kost 483 miljoen en bevat 
plannen die volgens Van der Nat haalbaar en 
betaalbaar zijn: ‘ProRail en NS wilden al die 
RGLjaren begrijpelijkerwijs niet investeren 
in het tracé LeidenUtrecht. Ze wachtt en 
af wat er ging gebeuren. Nu investeren ze 
volop mee en zorgen ze voor extra stations 
en op grote gedeeltes van het tracé dubbel
spoor. In de ontwikkeling van het HOVplan 
hebben we naast de gemeenten ook hen om 
tafel gevraagd. Vrij snel waren we het eens.’ 
Het openbaar vervoer in het noordelijke 
deel van de provincie krijgt dus een impuls. 
Waarom alleen daar? ‘Omdat alles al die 
jaren moest wijken voor dat ene prestigieuze 
RGLproject stond het ook ontwikkelingen 

van ovplannen in andere delen van de 
provincie in de weg’, legt Van der Nat uit. ‘Ik 
herinner me het debat over het uitkleden 
van een budget dat er voor moest zorgen dat 
het ov in de hele provincie gestimuleerd zou 
worden nog goed. Om tekorten op de RGL 
te dekken ging alle 9,6 miljoen euro voor 
tariefk ortingen, op zaterdag gratis reizen en 
goedkopere retourkaartjes voor scholieren 
en ouderen verloren. Een dergelijk groot 
project is in deze tijd van bezuinigingen 
voor andere regio’s in de provincie nu niet 
haalbaar.’ 
Maar diezelfde provincie trekt nu wel 483 
miljoen uit. Hoezo ‘tijd van bezuinigingen’, 
Harre? ‘Veel van dat geld was al juridisch en 
bestuurlijk vastgelegd. En ja, het is veel geld. 
Maar het is geld dat in een beter ov wordt 
geïnvesteerd. Je moet je na een bestuurs
periode altijd afvragen wat je resultaten zijn 
geweest. Dit is zeker zo’n resultaat. Naast 
delen en inleveren is besturen natuurlijk 
ook je plannen realiseren.’ •
tekst Rob Janssen
foto Suzanne van de Kerk

• Tussen Leiden en Utrecht gaat de 
frequentie van het treinverkeer 
omhoog: naast twee intercity’s per uur 
gaan er ook twee sprinters rijden. 
De sprinter stopt op twee nieuwe 
stations: Zoeterwoude Meerburg en 
Hazerswoude-Koudekerk. 

• Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda 
gaat in de brede spits (tussen circa 
6.00-09.00 uur en tussen 16.00-19.00 
uur) vier keer per uur een Sprinter 
lighttrain rijden. Buiten de spits is de 
frequentie twee keer per uur. Ook hier 
worden twee nieuwe stations aan-
gelegd.

hov in vogelvlucht
• Op de treinverbindingen tussen Leiden 

en Utrecht en tussen Alphen aan den 
Rijn en Gouda (de ruggengraat van het 
HOV-NET Zuid-Holland Noord) sluiten 
zes hoogwaardige busverbindingen 
aan. Hier rijden de bussen buiten de 
binnensteden met een hoge gemid-
delde snelheid, onder meer doordat 
ze (deels) gebruik maken van busbanen 
langs provinciale wegen. Ze rijden op 
werkdagen overdag minimaal een 
tien-minutendienst. 

• De bussen en haltes van het HOV-NET 
Zuid-Holland Noord krijgen een 
hoogwaardig kwaliteitsniveau en bieden 

actuele reisinformatie. Dankzij 
uitstekende aansluitingen en voor-
zieningen kunnen reizigers comforta-
bel overstappen op ander openbaar 
vervoer, fi ets of auto. De introductie 
van stille en energievriendelijke 
bussen draagt bij aan een beter 
leefklimaat in woongebieden. Er wordt 
rekening gehouden met een toename 
van zeker 34.000 reizigers extra per 
dag. Vooral scholieren, ouderen en 
forenzen zullen gebruik gaan maken 
van het nieuwe HOV- netwerk.
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linksvoor ‘de schoonMakersstaking was tof’

Filinta Karabulut (20),  
contactpersoon van ROOD 
Amsterdam, studeert geschie
denis en geeft les aan brug
klassers. Een echte doorzetter. 
‘Dat heb ik van mijn moeder. 
School is heel belangrijk en 
zij bracht me discipline bij. 
Na het vmbo haalde ik mijn 
mavo en havodiploma’s en ik 
zit nu op de hbo.’

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van ROOD?
‘In 2010, kort voor de verkiezingen. Ik zat in 
de Bijlmer op school en bij het metrostation 
werd vaak preventief gefouilleerd. Op een 
dag werd mijn vriendengroepje weer aange
houden. De enige die door mocht lopen had 
een typisch Nederlands uiterlijk. Hij vroeg 
waarom. “Jij ziet er niet verdacht uit”, was 
het antwoord. We waren allemaal klasgeno
ten! Wanneer ziet iemand er dan verdacht 
uit? Toen ben ik uit gaan zoeken welke 
partijen daar tegen waren en de SP sprak me 
het meest aan.’ 

 › Wat is jouw SP-moment?
‘De bezetting van de VU door stakende 
schoonmakers, afgelopen jaar. Ik hield de 
deur open om ze binnen te laten. Daarna 
zijn we langs alle leslokalen en collegeza
len gegaan en ze vertelden over het hoe en 
waarom van de actie. Ze kregen veel bijval, 
echt tof. Verder voeren we met ROOD na
tuurlijk veel actie voor jongeren. Momenteel 

bijvoorbeeld tegen de sloop van studenten
woningen in de Houthavens.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘De Pretoriusstraat, bij het Krugerplein 
in AmsterdamOost en het Reigersbos in 
ZuidOost. Buurten waar eigenlijk niemand 
wil komen, maar als je ze eenmaal kent wil 
je er nooit meer weg. Als je wilt begrijpen 
waarom, kom dan eens naar het Kwakoe
festival – met een lege maag en een open 
mind. Al die culturen, de muziek, het eten, 
de gezelligheid. Waar ik ook ben geweest, 
als ik met de tram naar Oost rijd dan ben ik 
weer thuis.’ •
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waardeloos

‘Wat de PvdA van Samsom  
tentoonspreidt, is opportunisme  
van de domste soort’

Door Ewald Engelen

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie 
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij treedt  
regelmatig op als financieel deskundige bij  
programma’s als Pauw & Witteman en Buitenhof.
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Het was me ’t weekje wel. Donderdag*  
lanceerde het CBS een fragmen tatiebom.  
De huizenprijzen waren jaar op jaar met tien 
procent gedaald. De werkloosheid bedroeg 
in januari bijna 600.000 personen,  
7,5 procent van de beroepsbevolking.  
De jeugdwerkloosheid was gestegen tot  
15 procent.
En het consumentenvertrouwen was door 
loonstrookje, gesodemieter met woon
akkoord en afgeknepen pensioenuitkerin
gen tot een historisch dieptepunt gedaald.
Volgens Euroframe – samenwerkings
verband van de Europese economische  
planningsbureaus – wordt 2013, met een 
krimp van 0,3 procent, voor de hele euro
zone een uitgesproken mager jaar. Zonder 
lasten verzwaringen zou de eurozone in  
2013 met 1,5 procent en in 2014 met  
2 procent zijn gegroeid.

De economie kan dus wel degelijk kapot 
bezuinigd worden. En – schokkender nog – 
de schade is onnodig. Zonder de 46 miljard 
euro aan lastenverzwaringen van Rutte I, II 
en de Kunduzcoalitie zouden we er aanzien
lijk beter voorstaan.
Het kaartspel van Wouter Bos van oktober 
begint steeds meer op een dramatische mis
rekening van de PvdA te lijken. Want God, 
wat hebben de sociaaldemocraten weinig 
teruggekregen voor hun meesterzet om ‘ja’ 
te zeggen tegen de Colijneske tekortfixatie 
van Kamp en Rutte.

Het eerste slachtoffer was de nivellering via 
de zorgpremie die Spekman bijna tot een 
feestje verleidde. Vorige week bleek ook 
Timmermans zijn Eurofilie bij de garderobe 
te hebben moeten inleveren. In Buitenhof 
moest hij van Rutte zelfs een aanval op Van 
Rompuys plannen lanceren.
Vernederend moeten ook de Wilderiaanse 
‘integratiecontracten’ voor nieuwe arbeids

migranten zijn geweest die vicepremier 
Asscher woensdag presenteerde. Sinds het 
‘Polenmeldpunt’ is er in de politiek niet 
meer zo’n bespottelijk idee gelanceerd. En 
dat door Cohens kroonprins.
De doornenkroon gaat echter naar de steun 
van Ed Groot voor Weekers’ dreigement 
dat Nederland geen belastingparadijs mag 
worden genoemd. In het Parool zag Groot 
zich gedwongen alle drogredenen van de 
voorstanders van belastingontduiking over 
te nemen, inclusief een verwijzing naar het 
laatste neoliberale bolwerk in Nederland,  
de Afdeling Economische Zaken van  
Amsterdam.
Wel solidair met grensoverschrijdend  
kapitaal maar niet met grensoverschrij
dende arbeid? Sociaaldemocraten? Het 
moet niet gekker worden.
We wisten van het CPB dat de liberalen het 
kaartspel hadden gewonnen. Maar als je dan 
het belangrijkste punt weggeeft – de eerste 
twee jaar niet bezuinigen / lasten verzwaren 
– verwacht je een rijkere oogst.

Wat de PvdA van Samsom tentoonspreidt, 
is opportunisme van de domste soort. Na  
12 september behoorde een linkse coalitie 
wel degelijk tot de mogelijkheden. Beter 
voor de eigen ideologische integriteit.  
Beter voor de eigen electorale positie. En 
beter voor Nederland.

Van waarde? Waardeloos.

 Spanning, het blad van het wetenschappelijk 
bureau van de SP, interviewde Engelen een 
jaar geleden over de eurocrisis.

 ‘De eurocrisis is de crisis van de Europese 
zombiebanken’: sp.nl/9z3ib2

* Deze column verscheen op 23 februari  
in het Parool en is met toestemming van  
auteur en Parool overgenomen.
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de oplettende 
lezer
Dat SP-leden kritisch zijn en zich 
geen oor aan laten naaien, bleek 
afgelopen maand maar weer eens. 
Februari 2012, stond er op de voor-
kant van de Tribune. Wat natuurlijk 
had moeten zijn: februari 2013. Daar 
komt de redactie natuurlijk niet  
zomaar mee weg. Graag bedanken 
wij alle opmerkzame lezers die de 
moeite namen om ons op de fout  
te wijzen.

brieven

prikbord@sp.nl

50 Miljard 
Gokje. Zouden zelfs de meest pro vrije-
financiële-markt-politici zo enthousiast 
zijn geweest om de nutsbanken politiek 
groen licht te geven voor de beurs-
gang, als ze voorkennis gehad hadden 
dat de politiek slechts decennia later 
uit te leggen zou hebben, dat het de 
belastingbetaler zo 50 miljard zou gaan 
kosten om drie banken te nationalise-
ren? Terwijl daar al geen kiezersmarkt 
voor was toen de regering-Reagan 
begon de financiële markten vogelvrij 
te verklaren?

Henry van Beek, Metslawier

 
 
bovenaan staan 
Door de asociale maatregelen van 
dit kabinet zit ik, met AOW en klein 
pensioen, in de hoek waar de klappen 
vallen. Dit brengt bij mij de herinnering 
naar boven aan uitspraken van VVD’er 
Bolkestein, die ik enkele jaren geleden 
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las in de Metro. Hij gaf af op vakbon-
den, actievoerders en linkse politici die 
‘conservatief wilden vasthouden aan 
naastenliefde, voor een ander zorgen 
en democratie’. Volgens hem moesten 
we ‘bovenaan staan’. In een ingezon-
den brief werd vervolgens de vraag 
gesteld of we daarvoor mensen moeten 
ruïneren en platstampen. Volgens mij 
is dat precies wat er nu gebeurt. Maar 
is een kille en harde maatschappij 
noodzakelijk om bovenaan te staan? 
En waarom moeten we dan eigen-
lijk bovenaan staan? Toen Rutte nog 
fractievoorzitter was, heb ik hem die 
vraag gesteld. Een reactie heb ik nooit 
ontvangen.

 
Mevr. de Groot, Zandvoort

genoMen 
Compliment voor het doorwrochte 
artikel van Rob Janssen in de editie van 
februari. De uitdrukking ‘door de bank 

genomen’ krijgt zo een nieuwe  
invulling.

Truus Jonker, Nijkerk
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De winnaar van februari is Bart Hauer uit Hoofddorp. 
Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 27 maart  
naar de puzzelredactie van de Tribune; Snouckaertlaan 70,  
3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een  
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

cryptograM - diagram
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oplossing citatenraadsel februari

CRYPTOGRAM

Diagram

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 2013 

horizontaal
5 Gemeen hoor, zo’n stijgend stukje in de ronde 4,4) - 7 Familielid 
komt (niet) voor de koffie (9 en 4,5) - 11 Geen warm water? Dat 
is een hele teleurstelling (3,5,6) - 12 De Oscars (11) - 13 Is geen 
lekker geurend briesje (4) - 14 Vonnis over het lelletje (7) - 15 
Mythologisch wezen is alarmerend lawaaierig  (6) - 16 Niet droog 
gebleven tijdens het klaverjassen (3) - 17 (geen) Bondsdokter (2, 
Eng.) - 19 Met dit dier kun je vooruit (4) - 20 Kien zijn op goede 
speelkaarten (4) - 21 Is feitelijk geschonken (7)

verticaal
1 Handig voor een luie ober (17) - 2 In de onderwereld klinkt alles 
doordringend (3) - 3 Politieke partij biedt leerplek tot lijstenmaker 
(14) - 4 Oude kastjes zijn uit de mode (6) - 6 Hole-in-one op het 
tennisveld (3) - 8 Uw generatie heeft even plezier gehad (10 en 
3,7) - 9 Het is een farce, de toneelbelichting (14) - 10 Koe(ien) op 
een voetstuk plaatsen (8 en 4,4) - 18 Heerlijke rust, plek in  
de woestijn (4)

HISTORISCH KRUISWOORDRAADSEL 

Diagram

1 2 3 4 5 6  7 

8

9 10  

11  

12

13  14  

15

16 17  

Henry en Lucas, © FLW 2013 

historisch kruiswoordraadsel  - diagram   

horizontaal

1 Van oudsher een stuk buitendijks land, zoals in ‘... aan de Zaan’ (4)
3 Wordt geflankeerd door de ‘Duivelspiek’ (1100 m) en ‘De Twaalf 
Apostelen’ (9) - 9 Deze Nederlandse term is terug te herleiden naar 
vacca (Lat.) - koepokvaccinatie (7) - 10 Tekst op het kruis van Jezus 

(4, afk.) - 11 Mies Bouwman presenteerde in 1984 deze hulpactie (3,4,6) 
- 13 Moderne scantechniek brengt binnenste van menselijk lichaam in 
beeld (3, afk.) - 14 Franse hors d’oeuvre dankt naam aan Latijn voor: 
rauw (7) - 16 Eiland in Banda Zee. In 1605 veroverd door  
de VOC (5) - 17 Grondlegger fenomenologie liet 40.000 pagina’s tekst 
na. In steno (7)

verticaal
1 Duits schilder, een van de ‘Blaue Vier’, maakte goeddeels klein formaat 
werk (4) - 2 Hefschip… plaatste 19 september 1984 laatste pijler 
stormvloedkering (6) - 4 Vaas uit de Klassieke Oudheid heeft mond met 
oren die, verticaal, hals en romp verbinden (6) - 5 Oud-Griekse stad 
is o.a. beroemd om heiligdom van Asclepius (9) - 6 Zuidelijke Unie-
generaal uit Amerikaanse Burgeroorlog staat bekend als de ‘Slager 
van Kentucky’ (9) - 7 Ingweonen, Istweonen en Erminonen: allen… ten 
tijde van keizer Augustus (8) - 8 1 minuut,  - 9 seconden, 88 honderste. 
Goud! In het jaar van Orwell (8) - 12 Lasso met kogels aan uiteinden, o.a. 
gebruikt door inheemse bewoners van Patagonië  (4) - 15 Duits bouwer 
van motorfietsen (te Stettin) uit de jaren twintig van de vorige eeuw  
(2, merknaam, afk.)

Oplossingsdiagram

1 G A L I L E I
2 D I L L E R
3 B O O N
4 O L A E R T S
5 H E R A C L I T U S
6 D ‘ E P I N A Y
7 L E Y
8 K O M R IJ 
9 C H O P I N

10 U L E N E R S
11 C O L E R I D G E
12 V A N K O O T E N E N D E B I E
13 G U A R E S C H I
14 A U W E R A
15 P A Z
16 E R N S T
17 B A U D E L A I R E
18 T A G O R E

oplossing cryptogram februari
horizontaal 1) Rover 6) Vliegtochtje 9) De bus missen  
10) Alfahulp 11) Brand 12) Circus 14) Tortelen 15) Zitje 16) Nudist 
18) Gaga 21) Story 22) Mot 23) Zat.
 
verticaal 2) Vierbaansweg 3) Ritssluiting 4) Schipperen 
5) Kernwapens  7) Ladelichter 8) Testbeeld 13) Inzet 17) Uit  
19) AAA 20) A.M.
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SCHOLIEREN IN HET 
HELE LAND SPREKEN 
ZICH UIT
In heel Nederland voeren middelbare 
scholieren samen met ROOD actie tegen 
het afschaffen van de studiefinanciering. 
Door deze maatregel dreigen jaarlijks 
tienduizenden jongeren niet meer te gaan 
studeren. Dat raakt niet alleen deze 
jongeren, maar de hele samenleving. Op 

verschillende plaatsen in het land hebben 
scholieren met hulp van ROOD actie-
comités opgericht. Op allerlei creatieve 
manieren vragen zij hun schooldirecties 
om zich uit te spreken voor het behoud van 
de studiefinanciering: zo zijn er inmiddels 
honderden ludieke foto’s van scholieren 
met hun toekomstige studieschuld 
gemaakt. 
Ben jij scholier of student en maak jij je ook 
zorgen over de afschaffing van de stufi? 
Sluit je dan aan bij ROOD en kom in actie! 
Samen kunnen we plannen maken om ook 

jouw omgeving te laten zien dat de 
studiefinanciering moet blijven, dus  
aarzel niet om contact met ons op te 
nemen: rood@sp.nl, (088) 43 55 57.  
Verderop in deze Tribune lees je hoe de 
Zutphense scholier Floor samen met haar 
klasgenoten strijdt voor toegankelijk 
onderwijs. Alle toffe ‘Spreek je uit!’- 
actiefoto’s uit het hele land vind je op:  

  facebook.com/ROODjongSP

SP-Kamerlid Jasper van Dijk roept ouders  
op om te tekenen voor behoud van de 
studie financiering. De tekst van het korte 
manifest: 
Dit kabinet wil de studiefinanciering en 
de ov-studentenkaart afschaffen en een 
leenstelsel invoeren. Dat betekent dat 
studenten met een hoge schuld worden 
opgezadeld.
Wij willen dat onze kinderen doorleren.
Wij willen niet dat onze kinderen daarvan 
afzien vanwege een hoge studieschuld en 
forse reiskosten.

MANIFEST  
OUDERS VOOR STUFI

  Onderteken ook op 
 www.sp.nl/oudersvoorstufi



3TRIBUNE april 2013

Cyprus
‘De bevolking betaalt de prijs voor het 
redden van de Russische maffiosi’

4

IN DIT NUMMER

Vrachtwagenchauffeurs
Sociale dumping in de transportsector

6

Klokkenluiders
Strafontslag voor ‘ambassadeurs  
van Leiden’ 

16

Volksbos Vlaardingen
‘Plannen Blankenburgtunnel  
letterlijk dwarsbomen’

20

Staking Albert Heijn
‘Ik hoop dat we een trend hebben gezet’

26

18  Uitgelicht: ‘Kwetsbare vluchtelingen aan hun lot overgelaten’
19  Links in Noorwegen: grootse plannen
24  Oudere werknemers Dolfinarium ‘tot op het bot gemotiveerd’ 
25  Hugo Chávez schreef geschiedenis
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COLUMN
Welkom in het 
belastingparadijs!

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

De Tweede Kamer heeft onlangs een heel bij-
zondere motie aangenomen. PVV, VVD, PvdA, 
CDA, 50+, SGP en D66 wilden duidelijk maken 
dat Nederland géén belastingparadijs is. Dus 
pas op, hoor. Zeg niet dat Nederland een be-
lastingparadijs is. Dat mag echt niet, zelfs niet 
als uit alles blijkt dat Nederland absoluut wél 
een belastingparadijs is. 
Deze partijen hebben met hun motie de plank 
lelijk misgeslagen. Nederland kent zo’n 23.000 
brievenbusmaatschappijen. Alleen al op de 
Prins Bernhardweg 200 in Amsterdam zijn 
2670 bedrijven gevestigd, op één adres... Dit 
zijn bedrijven waar niemand werkt, waar niet 
één computer staat en waar nooit een telefoon 
rinkelt. Wat wel rinkelt is de kassa: jaarlijks 
sluizen deze bedrijfjes €8.000.000.000.000,- 
euro door ons land. Hoeveel? Acht biljoen 
euro, oftewel achtduizend miljard euro!
Het tv-programma Tegenlicht liet onlangs 
zien hoe dat werkt. Grote bedrijven als Apple, 
Google, Microsoft en Starbucks betalen amper 
belasting, doordat ze via een duizelingwek-
kend ingewikkeld netwerk van bedrijven en 
dochterondernemingen hun geld zo verplaat-
sen dat er uiteindelijk amper belasting betaald 
hoeft te worden. Nederland is in dat netwerk 
een belangrijke schakel. 
In ons land hoeven deze bedrijven geen belas-
ting te betalen over de betaling van dividend, 
rente of royalty’s naar het buitenland. Daar-
bij kunnen multinationals geheime afspraken 
met de belastingdienst maken over de hoogte 
van hun belastingaangifte. Ziet u het al gebeu-
ren? Met de blauwe envelop in de hand gaan 
onderhandelen met de belastingdienst? Nee, 
voor u en mij is dat niet weggelegd. Maar voor 
multinationals wel.
De Britse oud-minister Healey zei ooit dat het 
verschil tussen belastingontduiking en belas-
tingontwijking de dikte van een gevangenis-
muur is. Ik ben dat van harte met hem eens. 
Nederland is een belangrijke schakel in een 
vorm van gelegaliseerde diefstal waardoor 
overheden overal ter wereld vele duizenden 
miljarden aan belastinginkomsten mislopen. 

Nederland is een belas-
tingparadijs. Mag ik dat 
zeggen? Ja, dat mag ik 
zeggen.

11, 12, 13, 14, 15 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel 
32 Theo de buurtconciërge



De deal lijkt simpel. Een reddingspakket 
van tien miljard, de tweede bank van het 
eiland wordt gesaneerd en op spaartegoe-
den van boven de 100.000 euro komt een 
flinke heffing. Resultaat: Cyprus gered, de 
euro veilig en de EU intact. Helder. Of toch 
niet? SP-Kamerlid Arnold Merkies zit op de 
maandagochtend na het nerveuze nacht-
overleg in Brussel in ieder geval met grote 
vraagtekens. ‘Heel veel is nog onduidelijk 
en nog niet uitgewerkt. De vraag hoe pri-

REDDING CYPRUS

TIEN MILJARD AAN 
ONZEKERHEID
En weer trekt Europa de portemonnee. Ditmaal om Cyprus te redden. Maar waarvoor precies 
en wie wordt er nou eigenlijk gered? ‘De onzekerheid in de eurozone is alleen maar gegroeid.’

vate investeerders, de financiële sector gaan 
bijdragen is open. Er wordt weliswaar gezegd 
dat de aandeelhouders van Laikibank, de 
tweede bank van Cyprus, gaan meebetalen. 
Maar die bank was al voor 88 procent in 
staatshanden, dus dat betekent niet zo veel.’ 
Het reddingsplan voorziet in de overname 
van de Laikibank door de grootste Cypri-
otische bank, de Bank of Cyprus, die wel 
grotendeels in private handen is. Maar juist 
van die bank is onduidelijk hoe investeer-

ders en rijke Russen gaan meebetalen. Mer-
kies: ‘Heel raar is dat. Europa zegt: “Oké, we 
betalen nu die tien miljard.” In hoeverre de 
Cypriotische bevolking, die nu economisch 
zeer moeilijke tijden tegemoet gaat, daarmee 
geholpen is weten we niet. Maar Rusland, 
dat een zwaar financieel belang heeft in 
Cyprus, neemt nauwelijks verlies en kan 
lekker achterover gaan leunen. De Russische 
overheid is in feite de lachende derde.’ 
Volgens Merkies hadden er in een veel 
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COLUMN
CYNISME OVER HULP

Ongeveer zeventien jaar moet ik ge-
weest zijn. Samen met iemand anders 
organiseerde ik in de Vredesweek teach-
ins. Dat heette toen zo. Op een van die 
avonden vertelde een spreker over de 
uitbuiting van de Derde Wereld door 
multinationale ondernemingen. Het 
moet een overtuigend verhaal geweest 
zijn. Want nog diezelfde nacht schilder-
de ik bij Organon (toen nog van multi-
national Akzo) op het trottoir: Akzo buit 
de Derde Wereld uit! Toen ik de volgen-
de morgen, nieuwsgierig naar het resul-
taat en de reacties, ging kijken, zag ik tot 
mijn teleurstelling dat gemeentewerkers 
al druk doende waren alle door mij met 
zoveel ijver beschilderde tegels om te 
draaien. Weg actie.
De breed gevoelde betrokkenheid bij 
de mensen op de ellende in de Derde 
Wereld heeft in de loop der jaren tot 
veel spontane acties geleid en ook tot 
door de staat georganiseerde ontwikke-
lingshulp. Het lijkt er echter op dat het 
draagvlak onder de bevolking voor die 
ontwikkelingshulp de laatste decennia 
steeds verder is afgenomen. 
Wat heeft gemaakt dat ontwikkelings-
hulp nu in zo’n kwade geur staat? Is het 
alleen omdat altruïsme is vervangen 
door egoïsme? Of valt de hulpindustrie 
ook wat te verwijten? Ik denk dat beide 
aan de orde zijn. Vanaf de jaren tachtig 
is het heersende mens- en maatschap-
pijbeeld veranderd van ‘we helpen el-
kaar’ in ‘ieder voor zich’, ook interna-
tionaal. En ja, de hulpindustrie en de 
overheid hadden het geld niet zo ver-
snipperd moeten besteden. De mensen 
zien inderdaad te weinig concrete 
resultaten.
Mensen helpen mensen altijd. Als ze 
maar zeker weten dat het geld goed te-
rechtkomt, er niets aan de strijkstok 
blijft hangen, het zin heeft om te geven 
en men er nog iets over terughoort.
Al schilder ik tegenwoordig geen stoep-
tegels meer vol, ik ben er nog steeds van 
overtuigd dat we elkaar mondiaal moe-
ten helpen, met aid and tra-
de, maar doe het effectief 
en leg actief publiekelijk 
verantwoording af!

Jan Marijnissen

vroeger stadium afspraken gemaakt moeten 
worden met Rusland. ‘En dus niet eerst geld 
geven en dan pas kijken wat dat land gaat 
doen. Er had ook veel eerder gekeken moe-
ten worden hoe de financiële sector zelf gaat 
bijdragen. Er had bovendien ook een bij-
drage kunnen worden gevraagd van de hou-
ders van Cypriotische staatsobligaties. Die 
hebben er goed aan verdiend, maar hoeven 
nu in het geheel niet bij te dragen. Als Dijs-
selbloem zegt dat de rekening moet worden 

neergelegd bij diegenen die bewust risico 
hebben gelopen met hun belegging en pas 
in laatste instantie bij de belastingbetaler, 
waarom wordt er dan toch 10 miljard bij 
de belastingbetalers neergelegd, zonder te 
weten of al dat geld wel terugkomt. En – 
heel belangrijk – er had onderzocht moeten 
worden of de hulp wel bij de Cypriotische 
bevolking zelf terechtkomt. Want dat is nu 
ook maar zeer de vraag. We gaan nu tien 
miljard uitgeven aan Cyprus, terwijl het 
heel onzeker is wat er mee gedaan wordt en 
of het terugkomt. ’ 

Bankgarantie? Wat is dat? 

De onduidelijkheid werd in de week 
voorafgaande aan het akkoord al gevoed 
door minister van Financiën Dijsselbloem, 
voorzitter van de Eurogroep, die stelde dat 
spaarders met minder dan 100.000 euro op 
de bank ook gekort moesten worden. Het 
bracht een storm van internationale kritiek 
aan het adres van Dijsselbloem teweeg. 
Arnold Merkies: ‘Dat plan is gelukkig terug-
gedraaid. Maar wat me verbaasde was dat 
de minister het aanvankelijk wel best vond 
dat de kleine man gepakt zou worden. Want 
hij had daar in eerste instantie wél mee 
ingestemd. Ik heb Dijsselbloem toen in de 
Kamer gevraagd of hij het kon uitsluiten 
dat gewone spaarders in andere landen op 
dezelfde manier hun spaargeld kwijtra-
ken. Maar daar wilde hij niet op ingaan; de 
situatie in andere landen is nu niet aan de 
orde, zei hij. Maar ondertussen ontstond 
er grote bezorgdheid bij kleine spaarders in 
Spanje, Portugal en Italië.’ Het parlement 
van Cyprus verwees het onzalige plan 
uiteindelijk naar de prullenbak. Maar toch, 
het gemak waarmee de Europese ministers 
van Financiën besloten om de Europese 
bankgarantie tot € 100.000 maar eventjes 
naast zich neer te leggen was op z’n zachtst 
gezegd opmerkelijk.
Merkies: ‘De manier waarop met Cyprus 
wordt omgegaan en de uitspraken van Dijs-
selbloem komen het vertrouwen niet ten 
goede. Al met al is de onrust in de eurozone 
in korte tijd fors gegroeid.’

tekst Rob Janssen
Foto: Xinhua / eyevine / HH

Grote 
bezorgdheid bij 
kleine spaarders



6 TRIBUNE april 2013

MACHT OVER 
HET STUUR
De Europese liberaliseringsagenda dendert maar door. 
Maar juist waar het gaat om wat van oudsher nog harder 
dendert, het wegtransport, lijkt Brussel op de rem te trap-
pen. Verzet van chauffeurs, vakbond en politici heeft de 
verdere liberalisering van deze sector een voorlopig halt 
toegeroepen. 
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LAPPEENRANTA, FINLAND. Het is maandagmor-
gen half twaalf en het zonnetje schijnt. Toch 
is het 17 graden onder nul. Klaas Lingbeek 
kan genieten van zulk weer en is in opper-
beste stemming. De 63-jarige vrachtwagen-
chauffeur uit Nieuwe Pekela heeft zojuist 
een vracht gelost en maakt zich op voor de 
terugreis naar Nederland. In de cabine van 
zijn zware Volvo FH-trekker met oplegger 
vertelt hij hoe dat eruit gaat zien: vandaag 
nog op de boot, morgenavond aan land in 
Travemünde, Duitsland. En dan naar huis. 
Op de vraag of er geen terugvracht is, ant-
woordt hij: ‘Jawel hoor. Maar terugvrachten 
worden hier tegen Poolse prijzen aangebo-
den. Dat loont gewoon niet. Kun je net zo 
goed leeg terugrijden. Ik hoorde zojuist dat 
er straks zeven Nederlandse wagens op de 
boot teruggaan. Vijf daarvan gaan leeg.’

Klaas Lingbeek ‘stuurt’ al vele jaren inter-
nationaal, veelal in Scandinavië. Hij maakte 
de gouden tijden van Nederland Transport-
land mee in de jaren zeventig en tachtig: de 
tijden waarin Nederlandse chauffeurs hun 
vrachten soms tot in Saudi-Arabië en India 
brachten, en chauffeurs die met bloemen 
en planten op Italië reden steevast ‘piloten’ 
werden genoemd. Tijden waarin de truckers 
zelfs hun eigen volkszanger hadden, in de 
persoon van Henk Wijngaard (‘Met de vlam 
in de pijp’). Maar door de jaren heen ver-
anderde er veel. Er kwamen luchtgeveerde 
stoelen in de  wagens, later satellietverbin-
dingen en digitale tachografen. Er kwamen 
inhaalverboden op snelwegen, steeds stren-
gere milieu-eisen en tal van diploma’s die 
de beroepschauffeur moest halen. En, nog 
belangrijker: moordende concurrentie uit 

het oosten van Europa, die de vrachttarieven 
sterk onder druk zette. Met als gevolg dus 
dat vanmiddag vijf Nederlandse trucks van-
uit Finland zonder lading terugrijden. ‘Tja, 
het buitenlandse vervoer raken we steeds 
meer kwijt’, zucht Klaas Lingbeek met pijn 
in z’n hart. 

Wie denkt dat de Nederlandse transport-
sector zich dan maar moet concentreren op 
het binnenlandse vervoer, komt bedrogen 
uit. Want de Europese Commissie legde 
vorig jaar plannen op tafel om uitgerekend 
dat binnenlandse vervoer te liberaliseren. 
Brussel wil onder meer het zogenaamde 
cabotageverbod verregaand versoepelen, 
waardoor ook de binnenlandse transport-
markt volledig aan de buitenlandse prijs-
vechters zou worden overgeleverd. Dat zit 
zo: het cabotageverbod regelt dat buiten-
landse transporteurs maar zeer beperkt 
binnenlandse vrachten mogen meepikken. 
Als bijvoorbeeld een Spaanse chauffeur in 
Rotterdam een vracht lost, dan mag hij op de 
terugweg naar Spanje niet zomaar allerlei 
tussenvrachten bestemd voor Breda of Eind-
hoven meenemen.
 
‘Het cabotageverbod is zo’n beetje de laatste 
bescherming die de Nederlandse transport-
sector nog heeft’, zegt Edwin Atema, vroeger 
internationaal chauffeur en nu bestuurder 
van FNV Bondgenoten. Opheffing van het 
huidige verbod zal volgens Atema tevens 
inhouden dat nog meer Oost-Europese 
chauffeurs onder erbarmelijke omstandig-
heden en met name in de weekends moeten 
bivakkeren op onder meer parkeerplaatsen. 
‘In de Rotterdamse Waalhaven hebben tal-
loze Bulgaarse chauffeurs gewoon op straat 
geleefd. Het leek daar soms wel een getto.’ 
Het Rotterdamse Havenbedrijf versterkte 
inmiddels het toezicht in genoemd gebied, 
maar het onderliggende probleem – de 
omstandigheden waaronder Oost-Euro-
pese truckers moeten werken en leven – is 
daarmee geenszins verholpen. Want wat te 
denken van twee Poolse chauffeurs die vorig 
jaar in België omkwamen bij een brand in de 
opslagloods waar ze van de transportbaas 
‘mochten’ slapen? 

‘Blanke slavernij’
Edwin Atema schroomt niet om van blanke 
slavernij te spreken. ‘Een Bulgaarse chauf-

Klaas Lingbeek: ‘Terugvrachten worden hier tegen 
Poolse prijzen aangeboden. Dat loont gewoon niet.’
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feur verdient ongeveer 200 euro aan basis-
salaris. Met allerlei vergoedingen erbij komt 
hij op zo’n 1.000 euro in de maand en dat 
beschouwt hij dan als zijn loon. Maar dat 
ís het natuurlijk niet. Sociale dumping is 
het! En als de Europese Commissie haar zin 
krijgt en het hele zaakje nog verder liberali-
seert dan is dat straks allemaal heel gewoon. 
En minstens even erg vind ik dat de grote 
verladers, bedrijven als IKEA en Unilever, 
feitelijk van die misstanden profiteren.’ 
En dan is de cirkel rond: de Nederlandse 
chauffeur wordt door concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden steeds meer uit de 
markt gedrukt en vervolgens wordt zijn 
Oost-Europese collega keihard uitgebuit. 
Dat laatste geschiedt vaak met behulp van 
allerlei ondoorzichtige en deels illegale con-
structies, zodat bijvoorbeeld cao’s ontdoken 
kunnen worden. Edwin Atema: ‘Probleem is 
dat je die misstanden allemaal niet zo een-
twee-drie ziet. Wat je ziét is de man achter 
het stuur en zijn wagen. Wat je niet ziet zijn 
de premies die niet afgedragen worden, de 
belasting die niet betaald wordt, et cetera.’ 
En dan heb je nog tal van andere praktijken 
aan de hand waarvan oneerlijke concur-

rentie plaatsvindt. Postbusfirma’s in Polen, 
detacheringsfoefjes via Roemenië, nieuwe 
trucks in een ander land op kenteken laten 
zetten; niets is sommige bedrijven te dol om 
god-weet-wat te omzeilen of te ontduiken. 
Atema: ‘Grote bedrijven zijn ermee begon-
nen en hebben de trend gezet. De kleinere 
transportfirma’s moesten volgen om te 
kunnen overleven. Het is als doping in het 
wielerpeloton: gebruik je het, dan kun je 
mee. Gebruik je niet, dan ga je zo goed als 
zeker failliet.’ 

Diploma voor 50 euro gekocht
Dat roept de vraag op hoe het dan zit met 
controles, handhaving en inspecties. Im-
mers: wat niet mag, mag niet en daartegen 
moet opgetreden worden. Maar zo simpel is 
het kennelijk niet in transportland. In een 
uitzending van tv-programma Zembla met 
de veelzeggende titel ‘Explosief transport’ 
van afgelopen najaar bleek dat buitenlandse 
chauffeurs nauwelijks worden gecontro-
leerd. Dat komt enerzijds door onderbezet-
ting bij de Nederlandse inspectiediensten 
en anderzijds doordat er gewoonweg niet te 
controleren vált. Als het gaat om de vakbe-
kwaamheidseisen voor vrachtwagenchauf-
feurs, bijvoorbeeld het chauffeursdiploma of 
het certificaat voor vervoer van gevaarlijke 
stoffen (ADR), heeft Edwin Atema een spre-
kende anekdote: ‘Ik sprak met een Poolse 
chauffeur die vertelde dat hij z’n ADR-
certificaat gewoon voor 50 euro had gekocht 
bij een kennis. Dat hebben we eens goed 
uitgezocht en wat bleek? Die zogenaamde 
kennis kon niet aantonen dat de betreffende 
chauffeur de cursus überhaupt had gevolgd.’ 
Maar ondertussen mocht de Pool dus wel 
met gevaarlijke stoffen door Nederland 
karren. Klaas Lingbeek kent een soortgelijk 
verhaal: ‘Een groep Poolse chauffeurs van 
een transportbedrijf uit Oss vertrok per 
touringcar naar Polen om de opleiding voor 
het chauffeursdiploma te gaan volgen. Twee 
dagen later kwamen die jongens alweer 
terug uit Polen. Tsja... Maar ze hadden wel 
een papiertje op zak.’ Atema: ‘Het frappante 
is dat er helemaal geen Europese controle is 
op die opleidingen. Er zijn simpelweg geen 
regels voor.’ 

In genoemde Zembla-uitzending is te zien 
hoe sommige Nederlandse transportfirma’s 
een soort wisseltruc toepassen als er ge-

vaarlijke stoffen geladen worden. Dat gaat 
zo: buitenlandse chauffeurs parkeren hun 
trucks voor de poorten van een chemiebe-
drijf, waarna een Nederlandse collega de 
wagen overneemt en het bedrijfsterrein 
oprijdt om te gaan laden. Is dat gebeurd, 
dan rijdt de Nederlander de geladen wagen 
weer van het terrein af, parkeert, en de 
buitenlandse chauffeur springt weer achter 
het stuur om de vracht naar de eindbestem-
ming te rijden. De reden is simpel: de Pool, 
Roemeen of Bulgaar krijgt van chemiebedrij-
ven vaak geen toestemming om het terrein 
op te rijden, omdat ze niet kunnen voldoen 
aan veiligheidstests of instructies simpel-
weg niet begrijpen. Atema: ‘Toen ik zelf nog 
chauffeur was, zag ik een keer het volgende. 
Een transportbedrijf dat Nederlandse en 
Hongaarse chauffeurs in dienst had liet zijn 
tanktrailers schoonmaken. De instructie was 
dat de chauffeur dan in zijn cabine moest 
blijven zitten. Maar een Hongaar stond 
tijdens de schoonmaak gewoon buiten wat 
aan z’n wagen te klooien, op badslippers 
nota bene. Een Nederlandse collega zag het 
en sprak hem daarop aan. En wat gebeurde 
er? De Nederlander kreeg van z’n baas op 
z’n donder, omdat ie de Hongaar had durven 
aanspreken!’ 

Opvallend tegen die achtergrond zijn de 
zogenaamde handhavingsconvenanten die 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 
sinds enige tijd met transportbedrijven 
sluit. Zo’n convenant houdt in dat het aantal 
inspecties wordt verminderd als een bedrijf 
door de jaren het vertrouwen van de IVW 
heeft weten te winnen. Zo van: jullie firma 
heeft altijd zulke goed opgeleide chauffeurs 
gehad dat wij niet meer zo vaak hoeven te 
controleren. Niet onwaarschijnlijk is dat 
niet het veronderstelde vertrouwen maar de 
structurele onderbezetting bij de inspectie 
ten grondslag ligt aan dergelijke deals. Feit 
is dat Den Hartogh Logistics uit Rozenburg 
een van de eerste bedrijven was met zo’n 
convenant op zak. En welk bedrijf was vol-
gens de Zembla-reportage nou juist een van 
de toepassers van de wisseltruc? Juist: Den 
Hartogh Logistics. 

EEN EN ANDER IS TEKENEND voor hoe menig 
Nederlandse trucker zich voelt anno nu. 
Namelijk als ‘de meest gecontroleerde 
chauffeur’ ter wereld, zoals Edwin Atema 

Truckersmeldpunt
Om knelpunten in het wegtransport zo volledig 
mogelijk in kaart te brengen en om kennis te 
nemen van persoonlijke ervaringen en ver halen 
uit de beroepsgroep nodigt de SP beroeps- 
chauffeurs uit om ervaringen, klachten en  
problemen te melden op het speciale meldpunt. 
Daarbij kan het gaan om ervaringen en sug-
gesties op het gebied van veiligheid,  arbeids 
voorwaarden, werktijden, misstanden op 
uiteen lopende terreinen, alsmede inzichten  
aangaande de gevolgen van de liberali sering. 
Doel is de Europese Commissie te helpen bij 
de verbetering van de handhaving van arbeids-
voorwaarden en veiligheidsvoorschriften en 
Brussel te overtuigen van de noodzaak om te 
stoppen met verdere liberalisering van de  
Europese transportsector.

www.sp.nl/vrachtwagenchauffeursenquete
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het stelt. Of als ‘rijdende pinautomaat’, 
refererend aan de boetes voor iets te lang 
rijden die kunnen oplopen tot duizenden 
euro’s. ‘Voor de inspectiediensten die nog 
even snel willen scoren is de Nederlandse 
chauffeur een gemakkelijke prooi. Zet dat 
handhavingsbeleid eens tegenover de soci-
ale dumping in de transportsector en je ziet 
hoe scheef het allemaal gegroeid is.’ Klaas 
Lingbeek: ‘Ik spreek onderweg ook veel met 
Franse en Duitse truckers. Zij klagen net zo 
hard. De onvrede zit vooral bij collega’s uit 
West-Europese landen.’ 

Eurocommissaris geschrokken
Afgelopen najaar uitten honderden truckers 
uit Nederland, België, Luxemburg en Frank-
rijk samen met vakbonden en politici hun 
ongerustheid in Brussel. SP-Europarlemen-
tariër Dennis de Jong was erbij en nam in de 
maanden daarna het initiatief tot een brede 
coalitie van sociaal-democratische, groene 
en christen-democratische Europarlements- 
leden die zich eveneens zorgen maken. 
Samen togen ze begin vorige maand naar 
Eurocommissaris Sim Kallas, een hartstoch-
telijk voorstander van verdere liberalisering 
van het transportwezen. De Jong vertelt: 
‘We hebben Kallas op de hoogte gesteld van 
onze zorgen over zaken als veiligheid op de 
weg, arbeidsvoorwaarden en het ontduiken 
van cao’s. Onze boodschap aan Kallas was in 
feite: zou je je niet eens gaan concentreren 
op de handhaving van bestaande regel-
geving in plaats van de zaak nog verder te 

gaan liberaliseren? We zeiden ook dat we 
bereid waren om voor een gedetailleerd en 
volledig overzicht van alle problemen en 
misstanden te zorgen. Daartoe is onlangs 
een speciaal internetmeldpunt geopend (zie 
kader –red.). Tijdens het gesprek merkten 
we dat Kallas schrok van wat er in de sector 
allemaal gaande is. Ook ervoeren we dat een 
aantal grote Duitse en Franse transporteurs 
zich kennelijk tegen de voorgenomen plan-
nen heeft gekeerd. Uiteindelijk zegde Kallas 
toe dat de Europese Commissie voorlopig 
geen haast gaat maken met de verdere 
liberalisering. Bovendien was hij het met 
ons eens dat de zorg voor betere handhaving 
van arbeidsvoorwaarden en veiligheidsvoor-
schriften nu prioriteit heeft. Daar gaan we 
hem bij helpen.’ Aan de hand van de reacties 
op genoemd meldpunt zal een zwartboek 
worden samengesteld dat deze zomer nog 
aan Eurocommissaris Kallas zal worden aan-
geboden. Parallel daaraan werkt De Jong ook 
aan verbetervoorstellen voor de Europese 
transportsector. Versterking van inspecties 
is een belangrijk onderdeel daarvan. ‘De 
inspecties in verschillende lidstaten moeten 
veel beter gaan samenwerken. Nu is het zo 
dat een land als Polen niet verplicht is om 
administratieve boetes die aan bedrijven 
worden uitgedeeld ook daadwerkelijk te 
innen. Gewoon omdat daar op Europees 
niveau nog niks voor geregeld is. Ook het 
probleem van de postbusfirma’s die cao’s 
ontduiken kan Nederland niet in z’n eentje 
oplossen, omdat ze in andere lidstaten zijn 

gevestigd. Samenwerking tussen inspectie-
diensten is dus absoluut vereist’, aldus De 
Jong. De SP’er heeft goede hoop dat Brussel 
zich uiteindelijk achter de oren krabt en 
de gewraakte plannen terugtrekt. ‘Dat zou 
heel erg mooi zijn. In Nederland hebben we 
ongeveer 130.000 vrachtwagenchauffeurs. 
Zij zijn altijd trots geweest op het werk dat 
ze met zoveel passie doen. Als Brussel de 
plannen toch doorzet, zal dat snel tot het 
verleden behoren. Dat gaan we niet zomaar 
laten gebeuren.’ 
Ook vakbondsman Edwin Atema is optimis-
tisch, al zegt hij wel: ‘Ik word pas echt blij 
als we datgene waar we voor vechten zwart 
op wit hebben. Want in deze sector is het nu 
echt vijf voor twaalf.’ 

IN FINLAND STUURT KLAAS LINGBEEK zijn truck 
inmiddels richting haven waar de veerboot 
naar Travemünde klaarligt. Hij volgt de 
recente ontwikkelingen op de voet. ‘Ik voel 
dat er schot in begint te komen. Zelfs vanuit 
sommige Oost-Europese landen begint ver-
zet te komen. Het principe van gelijk loon 
voor gelijk werk wordt steeds belangrijker. 
En dat is maar goed ook.’ 
In de transportscene duiken inmiddels 
steeds meer geruchten op over Filippijnse 
vrachtwagenchauffeurs op de Europese 
wegen...

tekst Rob Janssen
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SP-Europarlementariër Dennis de Jong in actie met chauffeurs.
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  > ‘JIJ WILT NIET DAT ZWARTE MENSEN GELD VERDIENEN’

Begin deze maand waren parlementariërs 
van Sint Maarten op bezoek in Nederland 
voor een conferentie over goed bestuur. 
SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak 
(foto) stelde ter gelegenheid van die 
conferentie wat kritische vragen over het 
‘goed bestuur’ van het eiland. ‘De bestuur-
ders van Sint Maarten wilden graag meer 
autonomie, maar hadden de zaken niet op 
orde. Daarom moet het nieuwe land nu 
hard bezuinigen. Dat zal ten koste gaan 
van de bevolking, van zorg, onderwijs en 
sociale zekerheid. Maar de parlementari-
ers van Sint Maarten hebben niet bezui-
nigd op zichzelf. Integendeel: zij hebben 
hun eigen vergoedingen juist fors ver-
hoogd.’ Van Raak vroeg de parlementari-
ers daarom of het klopt dat zij zo’n 
125.000 dollar per jaar krijgen. ‘Dat is veel 
meer dan een parlementariër in Nederland, 
terwijl er op Sint Maarten niet meer 
mensen wonen dan in een kleine Neder-
landse stad. Ik heb hen daarom ook 
gevraagd of dat wel eerlijk is, nu zij zo hard 
moeten bezuinigen op de eigen bevolking. 

Het antwoord was ontluisterend. De 
voorzitter van het parlement zei dat ik 
jaloers was en zelf zoveel wil verdienen. 
De minister van Financiën zei dat ik niet wil 
dat zwarte mensen geld verdienen.’  
Van Raak houdt voet bij stuk en eist  van 
verantwoordelijk minister Plasterk dat er 
wordt ingegrepen. 

Van de docenten in het mbo vindt 74 pro- 
cent dat te grote mbo-scholen moeten 
worden opgesplitst in kleinere. Dat blijkt  
uit een eerste tussenstand van een 
SP-onderzoek, onder ruim zeshonderd 
mbo-docenten. SP-Tweede Kamerlid 
Manja Smits ziet deze uitkomst als een 
duidelijke aansporing voor de minister om 
nu snel over te gaan tot actie: ‘Na alle 
schade die de mbo-scholen de afgelopen 
jaren hebben geleden onder megalomane 
managers en dwaze politici, wordt het nu 
tijd voor de menselijke maat. Een mbo is 
een school, geen leerfabriek.’ Iets meer 
dan de helft van de respondenten (55 
procent) van het mbo-onderzoek vindt de 

  > MBO-DOCENTEN: TE GROTE SCHOLEN OPSPLITSEN

eigen school te groot. Het verkleinen van 
de scholen is dan ook een van vijf voorstel-
len die staan in het actieplan EHMBO dat 
Smits heeft aangeboden aan PvdA-minis-
ter Bussemaker van Onderwijs. Met deze 
eerste-hulpplannen kan het onderwijs 
volgens Smits direct verbeterd worden. 

 Meedoen aan het mbo-onderzoek kan nog op 
sp.nl/mbo-enquete

 Het EHMBO-plan van Smits is te lezen op 
sp.nl/9z4o1k

  > HEERLEN ONDERZOEKT 
GEREGULEERDE 
HENNEPTEELT

Een ruime meerderheid van de Heerlense 
gemeenteraad heeft ingestemd met het 
voorstel van onder meer de SP om 
onderzoek te doen naar regulering van de 
hennepteelt. Jordy Clemens, SP-gemeen-
teraadslid in Heerlen: ‘Zo kunnen we de 
illegale hennepteelt en georganiseerde 
misdaad de wind uit de zeilen nemen en 
daarmee de buurten veiliger maken. Er lijkt 
door dit kabinet steeds meer ruimte te 
komen voor het reguleren van hennepteelt 
door gemeenten. Er is ook al overleg 
tussen verschillende Limburgse gemeen-
ten om hun beleid op elkaar af te stem-
men. Nu niet zoeken naar alternatieven 
voor illegale hennepteelt, betekent dat je 
kunt wachten op het eerste afgebrande 
huizenblok, met alle drama van dien. Als 
we die kans kunnen verkleinen door 
bijvoorbeeld hennepteelt te gaan regu-
leren, kunnen we niet anders dan dat 
onderzoeken.’
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  > GEVAARLIJKE 
ANTICONCEPTIEPILLEN

‘De minister moet niet de farmaciereuzen 
maar het belang van de jonge vrouwen die 
anticonceptiepillen slikken als Diane-35, 
Marvelon, Yasmin of Yaz vooropstellen en 
zich niet verschuilen achter allerlei 
procedures’, vindt SP-Tweede Kamerlid 
Henk van Gerven. Hij vindt dat deze pillen 
uit de handel genomen moeten worden, 
omdat ze net als andere pillen van de 
derde en vierde generatie een twee keer zo 
grote kans geven op trombose met 
mogelijk fatale afloop. ‘Ik wil dat minister 
Schippers ingrijpt. Zij wil Europees 
onderzoek afwachten, maar we weten al 
jaren dat deze pillen een grotere kans op 
trombose geven. Inmiddels zijn er 33 
sterfgevallen bekend die in verband 
worden gebracht met deze anticonceptie-
pillen. Ik vind dat de minister onverant-
woorde risico’s neemt.’
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  > SP-INITIATIEFWET 
SCHRAPPEN VERBOD 
GODSLASTERING 

‘Het verbod op godslastering is principi-
eel niet juist en hoort wat mij betreft niet 
thuis in het wetboek van strafrecht.’ Om 
die reden heeft SP-Tweede Kamerlid 
Jan de Wit (foto) een initiatiefwet 
ingediend om de verbodsbepaling te 
schrappen. 

De Wit: ‘Dit is uitdrukkelijk géén vrijbrief 
voor belediging. We hebben allerlei 
bepalingen die belediging en discriminatie 
verbieden en dat blijft zo. Die bepalingen 
zijn veel beter en belangrijker, omdat 
daarin geen onderscheid gemaakt wordt 
naar religie of levensbeschouwing. In de 
praktijk wordt niemand veroordeeld voor 
godslastering, omdat niet aan te tonen is 
dat god gelasterd is. Toch laait steeds 
maar weer een discussie op om het artikel 
nieuw leven in te blazen, zoals na de 
afschuwelijke moord op Theo van Gogh. 
Om die discussie te beslechten, schrap-
pen we nu deze principieel onjuiste  
bepaling.’

‘Niet te snel naar het strafrecht’
Tijdens de eerste behandeling van de 
initiatiefwet in de Tweede Kamer werd 
duidelijk dat een meerderheid zijn wet lijkt 
te steunen. Met uitzondering van die van 
de christelijke partijen CDA, ChristenUnie 
en SGP, reageerden de woordvoerders van 
alle andere partijen positief. De Wit: ‘De 
artikelen die belediging en discriminatie 
verbieden blijven bestaan, die hebben in 
de praktijk wél waarde. Overigens vind ik 
dat we mensen die over de schreef gaan 
in publieke uitingen beter terecht kunnen 
– en moeten – wijzen in het maatschap-
pelijke debat. We moeten niet te snel  
naar het strafrecht grijpen.’

  > WINST GOLFCLUB MOET TERUG NAAR GEMEENTE

‘De gemeente heeft de afgelopen jaren 
vele stichtingen gehouden aan hun 
subsidieafspraken, wat soms zelfs 
faillissement tot gevolg had. Maar de 
golfclub heeft meer dan vijfentwintig jaar 
lang geen accountantsverklaringen op 
hoeven laten stellen en geen winst aan de 
gemeente af hoeven dragen.’ Dat zegt Jo 
Schriek, SP-fractievoorzitter in Alphen aan 
den Rijn. ‘Zowel de burgemeester als de 
wethouder bevestigen deze omissie. De 
stichting zal met ingang van 2013 de 
begroting en jaarrekening overeenkomstig 
de bepalingen naar de gemeente sturen. 
Hierin wordt dus niet gesproken over 
terugwerkende kracht. Een zeer kwalijke 
gang van zaken.’ Schriek eist daarom een 
onderzoek naar de golfclub en wil dat de 
verantwoordelijke bestuurders aansprake-
lijk gesteld worden. ‘Deze wijze van met 
twee maten meten is ongehoord en ronduit 
asociaal te noemen. In 1985 kreeg de 
golfclub het volledige terrein om niet in 
erfpacht. De eventuele winst zou terug-
vloeien naar de gemeente. Doordat dit 

nooit is gebeurd, is de gemeente wellicht 
vele honderdduizenden euro’s misgelopen. 
In 2007 maakte de golfclub 111.000 euro 
winst en in 2011 is er 71.000 euro aan het 
eigen vermogen toegevoegd. Dat geld had 
gebruikt moeten worden ter dekking van 
het onderhoud van het gebied. Vanaf 2000 
heeft dat ongeveer 2,2 miljoen gekost.’

  > EU-SPOORPLANNEN DESTRUCTIEF  
VOOR NEDERLANDS SPOOR

Volgens de Europese Commissie moet 
Nederland het spoor opknippen en in 
kleine stukjes verkopen aan verschil-
lende spoorbedrijven. 

Dit plan moet volgens SP-Tweede Kamer-
lid Farshad Bashir onmiddellijk worden 
ingetrokken, omdat het destructief is voor 
het Nederlandse spoor. ‘Wat je dan 
overhoudt is een chaotische lappendeken 
van spoorlijntjes, vervoerders en regels 
waar niemand meer verantwoordelijk voor 
is.’ Staatssecretaris Mansveld mag 

volgens Bashir wel wat feller optreden 
tegen deze Brusselse bemoeizucht. ‘De 
staatssecretaris wil de gevolgen van de 
Brusselse plannen onderzoeken. Dat is 
nergens voor nodig, want een meerderheid 
van de Tweede Kamer heeft al gezegd het 
er niet mee eens te zijn. De NS moet in 
ieder geval tot 2024 de vervoerder op het 
hoofdrailnet blijven. Mansveld mag dus 
naar Brussel gaan om te zeggen dat wij de 
plannen van de Commissie niet uit gaan 
voeren. Daar heeft ze geen onderzoek voor 
nodig.’
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Bart van Kent, SP-gemeenteraadslid in 
Den Haag: ‘Wijkcentrum De Lijsterbes, 
waar scoutingvereniging Brigitta Valentijn 
gevestigd is, zal gesloten worden. Er is al 
weken geen verwarming meer, het gas is 
afgesloten en de ramen zijn dichtgetim-
merd met hout (foto). Niemand bij de 
gemeente lijkt zich te bekommeren om de 
scoutingvereniging die daar nog steeds zit. 
Een totaal bizarre situatie. De wethouder 
moet snel zijn belofte van een fatsoenlijk 
onderdak voor alle gebruikers van wijk-
gebouwen nakomen.’

Overbodige herkeuringen voor het rijbewijs 
van mensen met ADHD worden eindelijk 
afgeschaft door Minister Schultz.  
SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir:  
‘Wij zeggen al een paar jaar dat er geen 
noodzaak is voor deze herkeuringen. Nu 
de gezondheidsraad geheel in lijn hiermee 
geadviseerd heeft, voert de minister 
eindelijk onze aangenomen motie uit. Nu 
moet er ook snel een einde komen aan dit 
onzinnige en prijzige herkeuringscircus 
voor andere mensen met een stabiele 
aandoening, zoals bijvoorbeeld autisme.’

  > RIJBEWIJS- 
HERKEURINGEN  
ADHD AFGESCHAFT

‘Iedereen die nog dacht dat het Euro-
pees economisch bestuur wel mee zou 
vallen, komt nu van een koude kermis 
thuis’, volgens SP-Europarlementariër 
Dennis de Jong. 

De Europese Commissie heeft verdere 
stappen voor een Europees economisch 
bestuur gepresenteerd, die volgens De 
Jong betekenen dat lidstaten nog sterker 
aan de economische leiband van de 
Commissie moeten gaan lopen. ‘Feitelijk 
wil de Europese Commissie wurgcontrac-
ten op gaan leggen aan de lidstaten. Als de 
lidstaten niet bereid zijn om sociale rechten 
en cao’s aan te passen aan de wensen van 
Brussel kan de Commissie de subsidie-

  > SCOUTS IN DE KOU

  > EUROPESE WURGCONTRACTEN VOOR LIDSTATEN 

kraan dichtdraaien of kunnen andere 
sancties worden opgelegd.’ Straks kan 
volgens De Jong door een afspraak tussen 
de regering en Brussel, over bijvoorbeeld 
het pensioenstelsel of het ontslagrecht, het 
hele Nederlandse overlegmodel buitenspel 
worden gezet. ‘Deze voorstellen zijn 
ontzettend ingrijpend en geven maar weer 
eens aan hoe groot de kloof is tussen 
Brussel en de gewone mensen. Voor 
Brussel zijn centen en procenten belangrij-
ker dan banen en sociale rechten. Breed 
verzet tegen deze onzalige plannen is 
daarom noodzakelijk. De SP is vast  - 
be sloten om samen met onder meer de 
vakbeweging en andere bondgenoten  
een vuist te maken tegen deze plannen.’
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  > HELFT ZEEUWSE BASISSCHOLEN SLUITEN IS ABSURD

Roland van Tilburg, SP-Statenlid in 
Zeeland, noemt dit advies volledig uit de 
lucht gegrepen. ‘Het zou betekenen dat 
 96 basisscholen hun deuren zouden 
moeten sluiten in Zeeland. Dat zijn twee op 
de vijf scholen hier. De gevolgen zouden 
enorm zijn, juist voor die gemeenten waar 
de leefbaarheid al onder druk staat zou dit 
nog een extra klap in het gezicht zijn. 
Jonge gezinnen op zoek naar een prettige, 
rustige en leefbare woonomgeving zullen 
niet kiezen voor een dorp zonder basis-
school. Bovendien krijgen de overgebleven 

scholen er ineens veel leerlingen bij, terwijl 
daar helemaal geen ruimte voor is. 

Dan moet je nieuwe scholen bouwen en 
ouders moeten zorgen voor vervoer naar 
de school kilometers verderop. Het idee 
van de Onderwijsraad dat dit de kwaliteit 
zou verbeteren is gewoon onzin! Op 
enkele uitzonderingen na scoren  
Zeeuwse basisscholen juist heel  
positief op het gebied van kwaliteit.’

Volgens de Onderwijsraad zou het minimum aantal leerlingen per basisschool 
verhoogd moeten worden van 23 naar 100 leerlingen.
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  > RECORDWERKLOOSHEID

‘SP KOST BANEN’ kopte de Telegraaf op 
28 augustus vorig jaar, vlak voor de 
verkiezingen. Weet u het nog? En nu de 
feiten. Half maart maakte het Centraal 
Bureau voor de Statistiek de werkloos-
heidscijfers bekend: 21.000 meer werk-

lozen in februari. Met VVD en PvdA aan het 
roer. SP-leider Emile Roemer: ‘Deze 
stijging is dramatisch. Het dertig jaar oude 
werkloosheidsrecord is door Rutte 
verbroken. Wie moet er nu nog overtuigd 
worden dat bezuinigen een averechts 

effect heeft?’ Roemer riep al herhaaldelijk 
op tot een investeringsplan: ‘Er zitten nu 
613.000 mensen thuis. Die moeten aan het 
werk geholpen worden door te investeren 
in onze economie, en in het bijzonder in de 
bouwsector.’
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  > OVERWINNING THUISZORG IN ROTTERDAM

In het hele land komen thuiszorgmedewer-
kers voor zichzelf op. In Rotterdam heeft 
de rechter de actiegroep Wij Zijn De 
Thuiszorg Rotterdam voor het grootste 
deel in het gelijk gesteld. Hun werkgever 
had de aanbesteding van de thuiszorg 
verloren. De nieuwe zorgaanbieder 
weigerde de thuiszorgwerkers over te 
nemen. Zij mochten solliciteren op hun 
eigen baan, maar wel met een lagere 
loonschaal, een tijdelijke aanstelling en 
minder uren. Daar heeft de rechter nu een 
stokje voor gestoken. De zichtbare acties 
van de actiegroep, gesteund door de SP, 

speelden daarbij een rol: de rechter gaf 
aan dat ze de kranten had gelezen en 
cliënten en werknemers niet langer in 
onzekerheid wilde laten.

Druk erop houden
Rotterdams SP-gemeenteraadslid Josine 
Strörmann (foto) feliciteert de actiegroep 
met deze overwinning. ‘Een geweldig 
resultaat, maar we zijn er nog niet. Ook nu 
gaan er nog mensen op achteruit. De SP 
zal de druk erop blijven houden, want dat 
helpt.’ Wat niet helpt zijn de plannen van 
het kabinet om nog eens 75 procent van 

  > ‘STUFI MOET BLIJVEN!’

het thuiszorgbudget te schrappen.  
Het verzet daartegen groeit.
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Het Zutphense actiecomité, links vooraan Floor de Haan.

In heel Nederland werken middelbare 
scholieren samen met ROOD, jong in de 
SP,  tegen het afschaffen van de studie-
financiering. Door deze maatregel dreigen 
jaarlijks tienduizenden jongeren niet meer 
te gaan studeren. Dat raakt niet alleen deze 
jongeren, maar de hele samenleving. We 
spraken met een van de scholieren.

 › Wie ben je? 
‘Ik ben Floor de Haan, 17 jaar oud. Ik zit in 
5-gymnasium van het Stedelijk Dalton-
college in Zutphen.’

 › Hoe ben je bij de actie betrokken 
geraakt ?
‘Er kwamen twee ROOD-leden uit Zutphen 
langs op school om foto’s te maken van 
scholieren met hun toekomstige studie-
schuld. Ik wil mezelf niet dik in de schulden 
steken voor ik mijn studie af heb, dus 
besloot ik om me aan te sluiten, samen 
met vijftien anderen.’

 › Wat doen jullie nu?
‘Met de groep mensen die zich heeft 
opgegeven na het bezoek van ROOD zijn 
we actie gaan voeren. Ons eerste doel is 
dat de directie zich ook uitspreekt tegen 
het afschaffen van de stufi. Samen met 
ROOD proberen we nu ouders, andere 
leerlingen en uiteindelijk ook de directie 

Als je wilt en kunt studeren, dan zou de 
samenleving dat toe moeten juichen in 
plaats van ontmoedigen.’

 › Is het eigenlijk leuk? Actie voeren?
‘Ik vind het echt geweldig om te doen. Het 
is één ding om te zeggen dat je het er niet 
mee eens bent, maar echt nog iets heel 
anders om zelf actie te gaan voeren. Ik had 
hiervoor nog nooit zoiets gedaan, maar ik 
ben na een paar bijeenkomsten meteen lid 
geworden van ROOD. Dus nadat we het 
afschaffen van de studiefinanciering 
hebben tegengehouden komen we snel 
weer bij elkaar om te kijken wat onze 
volgende actie wordt.’

enthousiast te krijgen. ROOD heeft ons op 
weg geholpen, maar wij doen dit niet voor 
ROOD of voor de SP, maar voor onze eigen 
toekomst. Deze actie is voor en door 
scholieren.’

 › Wat is jullie doel?
‘We zijn maar een klein onderdeel van de 
hele actie; eerst moet de directie zich hier 
in Zutphen uitspreken. Als meer comités 
dat lukt, in heel Nederland, dan kan de 
Tweede Kamer niet anders dan deze wet 
wegstemmen. Dit moet echt van tafel. Als 
je niet in verzet komt hiertegen dan leg je je 
neer bij een schuld van 30.000 euro na je 
studie. Ik weiger dat. Studeren is niet een 
voorrecht voor kinderen met rijke ouders. 



MARI AUWENS 1929 – 2013
SP-pionier Mari Auwens is op 17 maart 
overleden. Auwens was een van de vijf 
allereerste SP-raadsleden ooit. In 1974 lukte 
het de SP om in Nijmegen en Oss in de 
gemeenteraad gekozen te worden. Auwens 
vormde met Toon Voets en Ed Verhamme 
de Osse fractie. Het pionierswerk in de raad 
was niet gemakkelijk. De SP’ers werden 
met minachting tegemoetgetreden en flink 
tegengewerkt. Toch lukte het Auwens en 
zijn fractiegenoten om iets te doen wat nu 
veel normaler is: de échte problemen van de 
mensen op de raadsagenda krijgen. Na een 
paar jaar maakte Auwens plaats voor Jan 
Marijnissen. In de raad, want hij bleef actief 
voor de SP.

Voor de ‘rooie vakbond’ Arbeidersmacht zat 
hij in de ondernemingsraad van het bedrijf 
waar hij werkte, Philips in Oss. Hij was niet 
bang om zijn mondje te roeren en deed dat 
ook regelmatig om misstanden aan de kaak 
te stellen. Zo is het aan Auwens te danken 
dat het gifschandaal onder de oude Philips-
fabriek onder de aandacht kwam. Op die 
plek zou een nieuwe wijk gebouwd worden. 
Maar Auwens had in de lakfabriek gewerkt 
en wist wat er al die jaren aan troep in de 
grond was gelopen. Hij bleek gelijk te heb-
ben en het terrein moest drastisch schoon-
gemaakt worden.
Partijvoorzitter Jan Marijnissen volgde 

Rie Stroek, geboren en getogen in 
Amsterdam-Noord, kwam uit een 
communistisch nest. Als kind en jonge 
vrouw maakte ze de crisisjaren en de 
oorlog mee. De crisisjaren waarin NSB’ers 
de ruimte kregen, koningin Wilhelmina 
haar medeleven betuigde aan Hitler 
toen er een mislukte moordaanslag 
op hem werd gepleegd, maar waarin 
gemeenteambtenaren hun baan verloren als 
uitlekte dat ze lid van de CPN waren. 

Armoede, het oppakken van de Joden 
in de Hollandsche Schouwburg, de 
Februari-staking, de grofheid waarmee 
‘moffenhoeren’ na de bevrijding aan werden 
gepakt door mannen die weinig gedaan 
hadden in het verzet, ze maakte het mee, 
het maakte haar woedend en ze droeg een 
steentje bij aan de goede zaak. ‘Nee, jong en 
blij zijn in die tijd. Nee. Dat zat er niet in.’ 
Stad en land ging ze af om thuis iets te eten 
te hebben, waarbij ze mensen die het nog 
beroerder hadden niet vergat.

RIE STROEK-WAGENMAKERS 1927-2013
Tot 1983 was ze lid van de CPN, van ’83 tot 
’97 partijloos en vanaf die tijd lid van de 
SP. Actief lid natuurlijk, zolang dat ging. 
Ze deed de hulpdienst, maakte deel uit van 
het afdelingsbestuur in Alkmaar, maakte 
leden en won stemmers voor onze partij. 
De speeltoestellen tegenover haar huis in 
een eenvoudige volksbuurt kwamen er 
op haar initiatief. Als vredesactiviste was 
ze betrokken bij de SP-protesten tegen de 
oorlog in Joegoslavië.
 
Een maand voor haar dood schreef Rie 
‘Mijn oorlogservaringen’, een brochure van 
38 pagina’s. ‘Ik heb dit op verzoek van mijn 
kleinkinderen geschreven. Het viel me wel 
zwaar maar ik hoop dat ze op de Oma van 
85 jaar een beetje trots kunnen zijn.’ Met 
haar dood is een bijzondere vrouw van ons 
heengegaan.

Auwens op in de Osse raad. Marijnissen: 
‘Mari was een dapper, eerlijk en loyaal mens. 
Om zijn vrouw en kinderen te kunnen geven 
wat ze nodig hadden, had hij lange tijd twee 
banen. Toch wist Mari toch nog veel tijd vrij 
te maken voor de SP en Arbeidersmacht. 
Met name als ondernemingsraadslid heeft 
hij veel betekend voor de verbetering van 
de lonen en arbeidsomstandigheden van de 
arbeiders bij Philips-Oss. Hij was onver-

schrokken en beslist niet bang te zeggen wat 
er gezegd moest worden. Ikzelf was twintig 
toen ik voor de eerste keer bij Mari aan de 
deur stond. Mari was drieënveertig. Waren 
de meesten bij de SP nog jong en zonder 
verplichtingen en verantwoordelijkheid, 
Mari had de verantwoordelijkheid voor een 
gezin. Daarom is dat wat hij voor de partij, 
de arbeiders van Philips en de inwoners van 
Oss gedaan heeft zo bijzonder.’

Mari Auwens in die jaren zeventig.
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Twee ambtenaren van de gemeente Leiden waren de helden van de stad toen zij verspilling 
bij, en een onzinnige verzelfstandiging van, de Dienst Stedelijk Beheer aan de kaak stelden. Ze 
kregen op alle punten gelijk. Toch zitten zij nu werkloos thuis, na een reeks van gebeurtenissen 
die veel weg heeft van een afrekening.

LEIDSE KLOKKENLUIDERS 
BIJ HET GROFVUIL GEZET

IN DE HERFST VAN 2011 stonden ze als winnaars 
op de foto: Marcel van den Berg en Memed 
Sari van het Leidse Stedelijk beheer. Van 
den Berg de vuilophaler en Sari de onder-
houdsmonteur. In de Tribune vertelden ze 
trots wat ze bereikt hadden: samen met de 
SP-fractie in Leiden hadden ze de verzelf-
standiging van de Leidse dienst voorkomen. 
De berekeningen van de besparingen die de 
verzelfstandiging zouden opleveren klopten 
niet. Driehonderd mensen behielden hun 
ambtenaren-cao en een aantal misstan-
den kwam in de openbaarheid, zoals het 

verdelen van 9 miljoen euro aan opdrach-
ten onder bevriende aannemers, in plaats 
van die opdrachten eerlijk aan te besteden. 
Het jarenlange gevecht was zwaar, met 
bedreigingen, druk van leidinggevenden en 
een hoop gedoe. Het eindresultaat maakte 
echter alles goed: met applaus voor de beide 
klokkenluiders draaide de Leidse gemeen-
teraad de verzelfstandiging terug en werden 
leidinggevenden die fouten hadden gemaakt 
op non-actief gezet. De wethouder noemde 
de twee mannen ‘ambassadeurs van Leiden’. 
Eind goed al goed?

Rapport vol insinuaties

Het is nu anderhalf jaar later. De twee 
helden zijn niet volop bezig met het helpen 
doorvoeren van de beloofde organisatie-
veranderingen, zoals zij eind 2011 nog 
dachten. Zij zitten al een jaar thuis. In maart 
2012 werden ze geschorst en in septem-
ber kregen ze strafontslag. Op basis van 
een rapport vol insinuaties, waarin onder 
anderen de leidinggevenden die destijds op 
non-actief waren gesteld, de kans kregen 
hun gram te halen. Zij zeggen bedreigd en 
geïntimideerd te zijn door Van den Berg en 
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‘De politie kwam bij de buren vragen 
of ons gezin misschien gevaarlijk 
was’

miljoenen misgerekend en niet volgens de 
regels uitgegeven. En nu hebben de men-
sen die dat wisten en er niks aan deden een 
machtige positie.’

‘Waar zijn mijn mensenrechten?’

Wat Van den Berg en Sari is overkomen, 
is moeilijk te bevatten. Het onderzoeks-
rapport dat de basis vormde voor hun 
ontslag is volgens hen een verzame-
ling van indirecte aantijgingen en bevat 
eigenlijk geen enkel feit op basis waarvan 
ontslag gerechtvaardigd is. Sari: ‘Nooit is 
er aangifte gedaan tegen ons, zelfs geen 
melding intern. We hebben niets misdaan. 
Maar ik word wel gestraft. Sinds we vorig 
jaar werden geschorst, mogen we niet meer 
in gebouwen van de gemeente komen. Ik 
moest een handtekening zetten voor het 
paspoort van mijn zoon: de ambtenaar 
moest mee naar buiten omdat ik niet naar 
binnen mocht.’ De beide mannen kregen 
zelfs bezoek van de politie. Sari: ‘Ik heb tot 
mijn achttiende in Turkije gewoond. Daar 
leerde ik op school: voor mensenrechten 
moet je in Den Haag zijn, in Nederland. 
Waar zijn mijn mensenrechten? De politie 
kwam langs; ze waren door de burgemees-
ter gestuurd, omdat ik gevaarlijk zou zijn. 
Bij Marcel gingen ze bij de buren vragen of 
hun gezin misschien gevaarlijk was. Toen 
ik mijn verhaal tegen de agent had verteld, 
zei hij: ik wil u helpen. Hij zag wat er aan 
de hand was.’

Psychiatrisch ziektebeeld

Al eerder was Sari naar de psychiater 
gestuurd. Hij kreeg een brief waarin hem 
door de gemeentesecretaris te kennen 
werd gegeven dat hij zich verplicht moest 
laten onderzoeken. Van den Berg: ‘De 
gemeentesecretaris had een psychiatrisch 
ziektebeeld geconstateerd naar aanleiding 
van de gespreksverslagen uit het onder-
zoeksrapport. Onder andere dus van een 
van die mensen die op non-actief werden 
gesteld door onze acties. Die man stond te 
huilen toen hij dat te horen kreeg destijds. 
Nu is hij weer binnengehaald en beweert 
hij dat hij niet kan slapen door ons, dat 

hij visioenen krijgt over [de bloedbaden 
in –red.] Oslo en Alphen aan den Rijn naar 
aanleiding van ons gedrag.’ Sari: ‘Ik kom bij 
de psychiater in Amsterdam en na ander-
half uur met hem gepraat te hebben, zegt 
hij: wat doet u hier eigenlijk? Ik wil liever 
spreken met degene die u hiernaartoe 
heeft gestuurd.’

Geen geld

Door het strafontslag hebben de beide 
mannen geen WW. Bijstand krijgen ze ook 
niet, dan moeten ze eerst hun huis verko-
pen. Van den Berg: ‘De hypotheek wordt 
nu betaald door mijn familie, ik leen van 
de bank en van vrienden. Ik heb helemaal 
niks. En een advocaat kost ook geld. Het is 
heel zwaar. Ik heb een vrouw en drie jonge 
kinderen. Die merken dat ook natuurlijk, 
al die stress. We zitten nu vanaf september 
zonder inkomen. Ik heb al 45 sollicitaties 
de deur uitgedaan. Maar ja, mensen gaan 
zitten googlen en denken dan: dat is geen 
lieverdje en dan ook nog strafontslag.’

Van den Berg en Sari hadden onder het 
strafontslag kunnen uitkomen. Sari: ‘Wij 
werden voor de keuze gesteld: strafontslag 
óf nog drie maanden doorbetaald en eervol 
ontslag. Maar bij optie twee gold dan wel 
dat we de reden voor ontslag, namelijk het 
genoemde onderzoeksrapport over ons 
‘gedrag’, pas na maanden in zouden mogen 
zien. Kun je je dat voorstellen? Dat ze ons 
die keuze gaven! Ik zat al een half jaar thuis 
en kon aan vrienden en familie niet uitleg-
gen waarom. Wij wisten nog helemaal niet 
wat we nou gedaan zouden hebben. Ik 
snap niet dat dat mag.’

‘Ik moet doorgaan’

En nu? Van den Berg: ‘Wij zijn al bij de 
voorzieningenrechter geweest, maar die 
heeft de gemeente gelijk gegeven. Nu dus 
naar de rechtbank, die echt in kan gaan 
op het lijvige dossier. Ik kan niet geloven 
dat een rechter die dit verhaal ziet, niet 
inziet dat er sprake is van een afrekening 
met klokkenluiders.’ En hoe moeten ze die 
rechtsgang dan betalen? Advocaten kosten 
immers ook geld. Van den Berg: ‘We zitten 
nu al zo diep. We steken ons in de schulden 
omdat we ervan uitgaan dat uiteindelijk de 
waarheid bovenkomt. Dan maar financieel 
helemaal de put in. Ik ben 39. Moet ik nu 
de rest van mijn leven thuiszitten van-
wege strafontslag, met een vrouw en drie 
jonge kinderen, terwijl ik he-le-maal niets 
gedaan heb? Ik moet doorgaan.’

tekst Diederik Olders
foto Sander Zwart 

Sari. Van den Berg legt uit hoe het komt dat 
deze mensen nog steeds bij Stedelijk Beheer 
werken: ‘De gemeenteraad heeft destijds 
besloten de concerndirectie meer macht 
te geven. Die heeft de leidinggevenden die 
op non-actief waren gesteld weer op hun 
functie gezet. Dat voelde niet goed. Maar 
ik vond: driehonderd ambtenaren hebben 
een nieuwe kans gekregen van de raad; 
onder de voorwaarden dat we gaan werken 
aan het voorkomen van de fouten uit het 
verleden moeten ook die leidinggeven-
den een nieuwe kans krijgen. Er liep een 
integriteitsonderzoek. Na een vooronder-
zoek besloot het college het onderzoek te 
stoppen. De Ondernemingsraad heeft zich 
daar niet tegen verzet omdat we een frisse 
start wilden. Ik heb er nu spijt van dat we 
ons niet hard hebben gemaakt om het on-
derzoek door te zetten. Al die jaren zijn er 

Marcel (links) en Memed op de bank bij 
Memed thuis met de posters waarmee ze de 
campagne voor hun verkiezing in 
de OR voerden.
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AANDACHT

Tijdens de koude wintermaanden 
verbleven circa honderd vluchte
lingen in een leegstaand Amster
dams kerkgebouw. Om aandacht 
te vragen voor het lot van deze 
mensen, die nergens anders 
terechtkonden, heeft van 9 op 10 
maart ook SPTweede Kamerlid 
Sharon Gesthuizen in deze Vlucht
kerk overnacht. Gesthuizen: ‘Veel 
kwetsbare vreemdelingen worden 
aan hun lot overgelaten. Neder
land moet ophouden met proberen 
mensen uit te zetten naar landen 
waar het te gevaarlijk is. Ook wordt 
de schuld voor het niet terug kunnen 
keren naar het land van herkomst 
nog te vaak onterecht bij de vluchte
ling gelegd, waardoor zij buiten 
hun schuld om geen toestemming 
krijgen om hier te blijven. Waar het 
Nederland niet is gelukt ze uit te zet
ten, mogen vreemdelingen dit vanaf 
de straat zelf proberen. Dat gaat 
uiteraard niet en opvang is daarom 
hard nodig.’ Op zaterdag 23 maart 
demonstreerden ruim 2.000 mensen 
in Amsterdam tegen de illega lisering 
van vluchtelingen.

foto © Erik van ‘t Woud / ANP
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De Noorse Socialistische Linkspartij staat als regeringspartij 
op verlies in de peilingen. Met verkiezingen in aantocht 
bereidt de partij zich voor op een moeilijke strijd.

Van 15 tot en met 17 maart hield de Noorse 
Socialistische Linkspartij (Sosialistisk 
Venstreparti, SV) haar driedaagse con-
gres in Oslo. De partij zit sinds 2005 in de 
Noorse regering, met de sociaaldemocrati-
sche Arbeiderspartij en de Centrumpartij 
(sociaal-liberale boerenpartij). In september 
zijn er verkiezingen en de SV besprak haar 
verkiezingsprogramma. De partij staat er in 
de peilingen niet goed voor. Haalde SV in 
2001 nog 12,5 procent van de stemmen, in 
de peilingen staat de partij rond de 5 pro-
cent. Heel dicht bij de magische grens van 
4 procent – vanwege het districtenstelsel in 
Noorwegen is dat een soort kiesdrempel. 
Wie eronder zakt houdt nog maar een of 
twee Kamerzetels over. SV heeft er nu nog 
elf. Ook de coalitiegenoten staan op verlies.

Belastingverlaging voor de rijksten

Volgens SV’er Heikki Holmås, minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, is de belang-
rijkste oorzaak dat de Noren weleens wat 
anders willen: ‘Ze vergeten dat we met deze 
regering belangrijke stappen vooruit hebben 
gezet. Stappen die met een rechts-conserva-
tieve regering wel eens tenietgedaan zouden 

kunnen worden.’ Volgens Holmås helpt het 
ook niet dat de conservatieve partij zich 
gedraagt als een een wolf in schaapskleren. 
‘Zij hebben de mond vol van het belang van 
de vakbonden en gelijke inkomensverdeling. 
Dat hun plannen neerkomen op bezuini-
gen op voorzieningen voor de armsten, om 
belastingverlaging voor de rijksten mogelijk 
te maken, zien veel mensen niet. Zij horen 
alleen het woord belastingverlaging.’ 

Hoge belastingen en oliefonds

Terwijl Noorwegen juist trots moet zijn op 
de hoge belasting, vindt Holmås. ‘Ik kom 
veel in het buitenland en ik zeg overal dat 
mensen twee dingen kunnen leren van 
Noorwegen: hoge lonen, hoge belastingen.’ 
De hoge belastingen maken een egalitaire 
en zeer ontwikkelde Noorse samenleving 
mogelijk. De 5 miljoen Noren leven in het 
volgens de VN meest ontwikkelde land ter 
wereld. Met de olie- en gasinkomsten wordt 
in Noorwegen zeer verstandig omgespron-
gen: de winst gaat in een fonds. Dat fonds 
belegt wereldwijd – volgens vergaande 
ethische normen, een van de wapenfeiten 
van de SV. Alleen de verwachte winst op die 

‘HOGE LONEN, 
HOGE BELASTINGEN’

beleggingen mag worden ingezet door de 
regering – onder andere om sociale zeker-
heid ook in de toekomst zeker te stellen. 
Het oliefonds wordt daarom ook wel het 
pensioenfonds van de staat genoemd.

26 miljard voor ov

De speeches van SV-politici en de standpun-
ten uit het verkiezingsprogramma lijken uit 
een andere wereld te komen. Geen bezuini-
gingen, geen crisis, geen recessie – al voelen 
ook Noorse bedrijven de gevolgen van de 
situatie in Europa. Maar wel plannen om op 
basisscholen één leraar per vijftien leerlin-
gen te hebben. Plannen om de ontbossing 
in Brazilië en Indonesië tegen te gaan door 
de goede projecten financieel te steunen, 26 
miljard om openbaar vervoer in de steden te 
verbeteren, plannen om 40.000 woningen te 
bouwen, enzovoort.

Socialisten versus rechts-conservatieven

Dat de conservatieven zich genoodzaakt 
voelen linkse praat uit te slaan, zegt wel iets 
over de linkse consensus in Noorwegen. 
Snorre Valen is Kamerlid voor de SV; hij legt 
uit dat de verkiezingsstrategie van SV er uit 
zal bestaan dat ze zich tegen de rechts-con-
servatieve anti-immigratiepartij Vooruitgang 
(FrP) gaan verzetten: ‘De SV zal de kiezer uit-
leggen dat het ofwel een regering wordt met 
SV-smaak of een regering met FrP-smaak. 
De verschillen in standpunten tussen deze 
twee partijen zijn veel duidelijker; Siv Jensen 
van de FrP doet geen moeite om net als de 
conservatieven zijn echte standpunten te 
verbergen. Zij zijn anti-immigratie, voor 
rechts economisch beleid, ze ontkennen kli-
maatverandering en zijn tegen een egalitaire 
samenleving.’ Na de moordpartij in 2011 
van Anders Breivik, die jarenlang actief was 
in de jongerenorganisatie van FrP, hield de 
partij zich rustig. Maar die tijd is voorbij. Het 
immigratiedebat wordt ook in Noorwegen 
aangezwengeld.

SV-voorzitter Audun Lysbakken stelt het in 
zijn speech tijdens het congres zo: ‘Dit wordt 
de belangrijkste campagne in onze geschie-
denis. Deze verkiezingen gaan over de vraag 
of onze werkomgeving, de welvaartsverde-
ling en de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen moeten worden aangepast aan de 
dromen van de rijkste mannen van Noorwe-
gen. We zullen vechten voor elke stem: elke 
maand, elke week, elke dag, elk uur tot de 
stembureaus sluiten op 9 september.’

tekst Diederik Olders
foto: Åsmund Holien Mo/SV

CONGRES NOORSE SOCIALISTEN IN TEKEN VAN GROTE THEMA’S

SV-voorzitter Audun Lysbakken spreekt het congres toe. 
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Op zaterdag 16 maart hebben zo’n zevenhonderd mensen uit Vlaardingen en omgeving 
het tweede Volksbos gecreëerd, door zeventienhonderd bomen en struiken te planten in 
een weiland. Het eerste Volksbos is in 1992 in aangelegd, uit protest tegen een  
afvalstortplaats. De stortplaats kwam er niet. Eenentwintig jaar later hopen de actie-
voerders dat hun Volksbos 2 de aanleg van de Blankenburgtunnel letterlijk ‘dwarsboomt’.

TWEEDE VOLKSBOS AANGELEGD  
TEGEN BLANKENBURGTUNNEL
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Remi Poppe leidt, net als in 1992, het 
Groeiend Verzet: ‘De minister heeft 
eerder al aangegeven rekening te houden 
met het Volksbos. Dus hebben we het 
Volksbos nu even verderop uitgebreid.’

De politiek praat al jaren over het verbinden 
van de rijkswegen A15 en A20 om de file-
problemen rondom Rotterdam te verkleinen. 
Daarvoor zijn twee opties: de Blankenburg-
tunnel door De Lickebaert en de westelijker 
gelegen Oranjetunnel. Voor beide opties zijn 
voor- en tegenstanders te vinden. Mensen 
uit de omgeving van De Lickebaert verzetten 
zich al jaren tegen de plannen voor de Blan-
kenburgtunnel. Toch stemde de Tweede  
Kamer begin dit jaar in met de keuze voor 
deze optie. Remi Poppe, oud SP-Tweede 
Kamerlid en voorzitter van de actiegroep 
Groeiend Verzet, die verantwoordelijk is 
voor de aanleg van beide volksbossen:  
‘Sommigen denken dat de Blankenburgtun-
nel van belang is voor de werkgelegenheid 
en bereikbaarheid en als vluchtroute bij 
industriële calamiteiten. Dat is niet zo.  
Berekeningen van Rijkswaterstaat zelf geven 
aan dat de verkeersdrukte niet stijgt maar 
juist afneemt. Door deze tunnel zou de druk 
op de A20 juist toe kunnen nemen, waar-
door die vastloopt. En feit is dat je bij een 
evacuatie bij ernstige calamiteiten tegen de 
wind in, of dwars op de heersende wind weg 
moet. Deze tunnel zal precies in de heer-
sende windrichting liggen! Geen voordelen 
dus, maar wel nadelen. Het zal ons natuur- 
en recreatiegebied en onze luchtkwaliteit 
verzieken. Dat moeten we niet willen, want 
onze gezondheid en de kwaliteit van onze 
woon- en werkomgeving zijn ook een 
belangrijk economisch gegeven.’

WAAROM EEN  
BLANKENBURGTUNNEL?

s

VECHTEN VOOR NATUUR 
Veel mensen uit Vlaardingen en omstreken recreëren in De Lickebaert omdat dat het enige 
stukje groen in de omgeving is. Harry de Vries, huisarts in de wijk naast het bedreigde 
recreatiegebied en een van de organisatoren van Groeiend Verzet: ‘Veel mensen komen hier 
om te fietsen. Ook ligt er hier een surfmeertje, de Krabbenplas. Dat wordt straks allemaal 
ouderwets bermtoerisme, als er een twee meter hoge tunnelbak met een zesbaans snelweg 
komt te liggen.’ Een van de bomenplanters: ‘Hopelijk draagt dit een steentje bij aan het 
tegenhouden van de tunnel. Zo laten we in ieder geval een geluid horen, anders gebeurt het 
maar.’ Een echtpaar uit Maassluis heeft al voor de officiële aftrap van de actie, als eerste, 
een boom geplant in de verste uithoek van het weiland. ‘We zijn hier omdat we altijd met 
natuur bezig zijn. Triest toch, hoe men alleen bezig is met hoe je zo kort mogelijk in de auto 
hoeft te rijden’, zeggen ze. ‘Onze boom in het eerste Volksbos konden we later niet meer 
terugvinden. Daarom zijn we nu als eerste gekomen, om dit plekje uit te kiezen.’ 
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Ecologisch adviseur Ben van As (r) geeft uitleg hoe de bomen te planten.

WAAR IS DE PVDA?
De SP is ruim vertegenwoordigd met diverse 
lokale SP’ers uit Vlaardingen, Maassluis 
en Rotterdam en SP-Tweede Kamerlid 
Farshad Bashir. Hij heeft goede hoop 
voor De Lickebaert. ‘Het wordt een steeds 
vreemder plan. Allerlei infrastructurele 
projecten vervallen door bezuinigingen, 
behalve op de Blankenburgtunnel, want 
dat plan staat in het  regeerakkoord. Het 
nadenken hoeft daardoor niet stil te staan. 
Dat akkoord is bovendien toch al aan alle 
kanten opengebroken. Overigens zullen 
ze hier waarschijnlijk pas in 2018 begin-
nen met de werkzaamheden. Tot het zover 
is, kan het Volksbos groeien, en blijf ik de 
PvdA herinneren aan de beloftes die ze 
hier gedaan hebben tijdens eerdere acties.’ 
Arnout Hoekstra, wethouder voor de SP in 
Vlaardingen, heeft met wat hulp van lokale 
SP’ers tien bomen geplant. ‘Wij blijven 
vechten tegen dit asfaltgedrocht in ons 
buitengebied. Via het stadhuis, de Tweede 
Kamer en door steun aan het activisme 
van de bevolking.’ Lokale coalitiepartner 
GroenLinks is eveneens vertegenwoordigd 
bij de actie. Alleen de PvdA niet, terwijl die 
partij toch ook lokaal en landelijk tegen de 
Blankenburgtunnel is.  Bashir: ‘De PvdA 
was altijd fel tegen dit plan, maar heeft dit 
standpunt ingeleverd bij het regeerakkoord. 
Doordat de PvdA in strijd met het eigen 
standpunt stemde, heeft een nipte meerder-
heid in de Tweede Kamer afgelopen januari 
vóór de Blankenburgtunnel gestemd.’  Die 
boosheid over de draai van de PvdA wordt 
door veel actievoerders gedeeld, maar dat 
mag de pret niet drukken. Zo vertelt de 
tienjarige kleinzoon van mevrouw Verhoeff: 
‘Bomen planten is gewoon leuk.’ En voor 
wie even genoeg heeft van het graven in de 
klei, heeft de naastgelegen wijnboerderij 
warme versnaperingen met druiventaart als 
‘dwarsboom-aanbieding’. Of het uitein-
delijk lukt om de Blankenburgtunnel te 
dwarsbomen, zal nog moeten blijken. Maar 
het tweede Volksbos is in ieder geval al net 
zo’n succes bij het recreërende publiek als 
het eerste Volksbos.

Vlnr: Arnout Hoekstra, SP-wethouder in Vlaardingen, SP-Tweede Kamerlid Farshad 
Bashir, Ineke Palm van het wetenschappelijk bureau van de SP en Remi Poppe.  

fo
to

 ©
 H

er
m

an
 v

an
 N

ie
uw

en
hu

iz
en



23TRIBUNE april 2013

11

‘DE STAAT, DAT ZIJN WIJ’
Het tweede Volksbos ligt precies op het 
tracé van de Blankenburgtunnel. Poppe: 
‘Eigenlijk hebben we de bomen hier il-
legaal geplant. De grond is van de staat. 
Maar ach, de staat dat zijn wij. De pachter 
van de grond steunt de actie volledig en 
in zijn pachtovereenkomst staat dat de 
grond bestemd is voor het meest gewenste 
gebruik. Zoals je aan de goede opkomst van 
vandaag wel ziet, is natuur duidelijk het 
meest gewenste gebruik.’ En niet zo maar 
natuur, want Groeiend Verzet heeft de aan-
leg van het tweede Volksbos nauwkeurig 
voorbereid. Zo geeft Ben van As, ecologisch 
adviseur, tips en uitleg aan iedereen die een 
boom op komt halen. ‘Er werd zo massaal 
gereageerd dat we uiteindelijk zelfs een bo-
menstop hebben ingevoerd. Anders wordt 

Mevrouw Verhoeff is PvdA-lid in Vlaar-
dingen en heeft twee bomen geplant. Terwijl 
haar man en kleinzoon de klei van haar 
schoenen schrapen vertelt ze boos over de 
afwezigheid van haar partijgenoten. ‘Ik heb 
daar zo de pest over in. De PvdA-wethouder 
zou komen, maar die heb ik niet gezien. Die 
durft natuurlijk niet. Ik vind het belangrijk 
dat deze natuur blijft bestaan. Ook voor 
mijn kleinkinderen. We fietsen hier veel. 
Straks worden we in Vlaardingen helemaal 
omsloten door rijkswegen. En we hebben al 
zoveel chemische industrie. In het verleden 
deed alleen Remi Poppe met de SP iets tegen 
de chemische problemen hier.’

het bos te groot en vol voor dit open land-
schap. Met ons allen hebben we nu voor 
10.000 euro aan inheemse planten- en  
bomensoorten gekocht. Onder meer drie 
soorten wilgen, de zwarte populier, de 
Gelderse roos en de zomereik. Dat zijn geen 
slappelingen. Die overleven het hier prima, 
ook als ze per ongeluk te diep geplant 
geworden door actievoerders.’ Dat hoeft 
hij niet aan iedereen uit te leggen, want 
het weiland blijkt ook een mooie ontmoe-
tingsplek te zijn voor oude en minder oude 
bekenden. Van een van de jongens aan wie 
Van As een boom overhandigt, krijgt hij 
als reactie: ‘U kwam me al bekend voor. Nu 
weet ik het weer, ik heb nog een taakstraf 
bij u uitgevoerd. Wat leuk om u weer te 
zien!’

s

tekst Jola van Dijk   foto’s Irene Hoekstra



Nederland vergrijst, maar op de arbeidsmarkt komen mensen 
van boven de vijftig maar moeizaam aan de bak. Waarom 
eigenlijk? Het Dolfinarium in Harderwijk rekent af met 
vooroordelen en heet 50-plussers van harte welkom.

MARTEN FOPPEN, directeur van het Dolfina-
rium in Harderwijk, zit niet verlegen om het 
stempel ‘sociale werkgever’, ook al staat hij 
op het punt om vijftien nieuwe medewerkers 
van boven de vijftig in te lijven. ‘Wij hebben 
al jaren oog voor de senioren op de arbeids-
markt. Ons werknemersbestand moet een 
afspiegeling van de maatschappij zijn, een 
mix van jong en oud.’
In samenwerking met het UWV voerde het 
zeedierenpark een doelgerichte wervingsac-
tie waaraan alleen 50-plussers deel konden 
nemen. Het regende reacties. Uiteindelijk 
werden rond de veertig kandidaten voor de 
eerste selectieronde uitgenodigd. Voor de sei-
zoensopening eind april worden de contrac-
ten met de ‘uitverkorenen’ getekend.

Schat aan ervaring

Nederland vergrijst in rap tempo, Marten 
Foppen ziet de inzet van 50-plussers met het 
oog op de  toekomst ook als een noodzaak. 
‘Werkgevers moeten vooruit denken en hun 
kans grijpen. Wat mij betreft maakt Den Haag 
er een verplichting van, al zou ik nog liever 
zien dat bedrijven uit overtuiging gelijke 

GELIJKE KANSEN VOOR OUDERE WERKNEMERS

DOLFINARIUM BLIJ MET 
GASTVRIJE 50-PLUSSERS

kansen bieden aan iedereen. De vergrijzing 
is een realiteit waar niemand omheen kan. 
Weg met het kortetermijndenken, zet nu de 
eerste stappen, anders zitten we straks met 
de gebakken peren. Je moet er als werkgever 
in geloven. Ondernemen is vooral durven 
investeren in mensen.’

Het Dolfinarium geniet grote bekendheid als 
recreatiebedrijf, maar vrijwel niemand reali-
seert zich dat er rond de vierhonderd werk-
nemers op de loonlijst staan. ‘In onze sector 
tellen gastvrijheid en representatie zwaar 
mee. Er komen jaarlijks tussen de 700.000 en 
800.000 bezoekers en iedereen mag rekenen 
op een fijn dagje uit. Ouderen snappen dat, ze 
nemen een schat aan ervaring mee en weten 
wat goed gastheerschap inhoudt. Bovendien 
zijn ze tot op het bot gemotiveerd.’
Senioren krijgen bij het Dolfinarium geen 
voorkeursbehandeling, ze worden in gener-
lei opzicht anders benaderd en beoordeeld 
dan hun jongere collega’s: ‘Ze moeten zich 
natuurlijk wel aanpassen aan de veran-
derende maatschappij en bereid zijn zich 
flexibel op te stellen.’

Sociaal werkgeverschap

Marten Foppen (38) wil alle vooroordelen 
over oudere medewerkers overboord kie-
peren. ‘Ze zijn niet vaker ziek dan jongeren 
en ze hoeven niet per definitie duurder te 
zijn. Integendeel, het gaat ze niet zozeer om 
het salaris als wel om een actieve deelname 
aan de samenleving. Ze willen weer iets 
betekenen, ze staan te popelen om aan de 
slag te gaan in plaats van zich nutteloos en 
overbodig te voelen. Het gaat er om dat zij 
de kans krijgen hun sociale isolement te 
doorbreken.’
Kansloos langs de kant staan, 50-plus-
sers worden er moedeloos van. Foppen: 
‘Kandidaten zeiden dat ze al blij waren met 
een uitnodiging voor een nadere kennis-
making. “Ook al krijg ik geen baan, ik word 
tenminste weer eens serieus genomen”, 
kreeg ik te horen.’
Foppen mag dan zijn rol als sociale werk-
gever relativeren, van de vrouw van achter 
in de zestig die al jaren bij het Dolfinarium 
werkt, zullen ze zolang het gaat geen af-
scheid nemen. Zij heeft een nare periode met 
ziekte en tegenslag achter de rug, is aange-
wezen op een scootmobiel, maar verzorgt 
nog steeds elke dag de post.

tekst Robin Bruinsma
Foto: Bettina Traas
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IK HAD HET VOORRECHT Chávez zelf te ontmoe-
ten in Porto Alegre, Brazilië, bij een kleine 
bijeenkomst op het Wereld Sociaal Forum 
in 2005. Zijn toelichting op de moeizame en 
openlijk vijandige houding van de Verenig- 
de Staten tegenover zijn regering is me 
bijgebleven: ‘Wie denkt dat ik uit ben op een 
confrontatie met de VS, vergist zich. Alleen 
een politiek leider die het spoor totaal bijs-
ter is, zou daarvoor kiezen. Ik heb hemel en 
aarde bewogen om met de Verenigde Staten 
tot een vergelijk te komen, maar alle directe 
en indirecte toenaderingspogingen liepen 
op niets uit. Het enige wat mij nu nog rest, is 
internationaal mijn mond opentrekken. In 
tegenstelling tot Clinton, is president Bush 
namelijk een man die de taal van het geweld 
propageert. Het stelselmatig schenden van 
ons luchtruim en onze territoriale wateren, 
zijn daar de uitdrukking van.’
De internationale media hebben altijd 
veel aandacht gegeven aan Chávez’ foute 
vrienden. Ook dat thema kwam aan de orde: 
‘Er is vooral in de rijke, westerse landen 
veel onwetendheid. CNN, Washington Post, 

Respect alom, in alle officiële reacties op het overlijden van de 
Venezolaanse president Hugo Chávez. Maar de westerse media 
waren minder mals. Zijn mislukte staatsgreep uit 1992 werd 
breed uitgemeten, hij zou weinig kaas hebben gegeten van 
economie en democratie en gegrossierd hebben in foute  
vrienden. Dat eenzijdige beeld behoeft bijstelling.

New York Times en andere media storten 
dagelijks een stroom bagger over mij uit 
omdat zij de foute belangen dienen. Telkens 
opnieuw worden er foto’s van mij afgedrukt 
met Saddam Hoessein, Fidel Castro, Khad-
dafi – maar foto’s van mij met Clinton of de 
Paus, die zie ik nooit.’

Waardigheid voor de armen
Op de eerste plaats was Chávez de man die 
de grote meerderheid van armen in zijn 
land het gevoel gaf dat zij er mochten zijn, 
die hen waardigheid gaf. Hij herstelde de 
nationale soevereiniteit, nationaliseerde de 
olie en natuurlijke hulpbronnen, drong de 
armoede terug van 50 naar 28 procent, ver-
dubbelde het percentage van de begroting 
dat naar onderwijs gaat, wist het analfabe-
tisme vrijwel uit te bannen en bewerkstel-

ligde dat 96 procent van de mensen drie keer 
per dag kan eten en dat 8 miljoen mensen 
die van schoon drinkwater verstoken waren, 
dat nu hebben. Daar staat tegenover dat hij 
niet in staat is geweest om de sinds jaar en 
dag torenhoge criminaliteitscijfers omlaag 
te krijgen. 

Dictatuur
Sinds zijn eerste verkiezingsoverwinning 
in 1998 zijn er in Venezuela 17 verkiezingen 
en referenda gehouden. Al die verkiezingen 
waren volgens onafhankelijke waarnemers 
– inclusief de Venezolaanse oppositie – eer-
lijk. Chávez verloor er één, en respecteerde 
de uitslag. Kom daar maar eens om bij dege-
nen die hun mond vol hebben van demo-
cratie, maar de uitslag van het referendum 
over de Europese grondwet in de vuilnisbak 
kieperden.

Chávez was een man die literatuur, poëzie 
en geschiedenis hoog in het vaandel had en 
een miljoen exemplaren van Don Quichot 
liet drukken en uitdelen onder de armen 
in de overtuiging dat cultuur er niet alleen 
voor de elite is. Over de karikatuur van de 
geharnaste revolutionair die niet van deze 
tijd is: ‘Ik deel de opvatting niet dat we in het 
tijdvak van socialistische revoluties leven. 
Zijn we in Venezuela bezig om het privébezit 
af te schaffen of een klassenloze maatschap-
pij te vormen? Ik dacht het niet. Maar als je 
mij vertelt dat je daarom niets kan doen om 
de armen te helpen, dat we niets kunnen 
doen voor de mensen die dit land rijk heb-
ben gemaakt door hun werk – en vergeet 
niet dat dit voor een deel slavenarbeid is 
geweest – dan zeg ik: hier scheiden onze 
 wegen.’ Chávez heeft stenen in de rivier 
gelegd en daarmee de loop van de rivier 
veranderd. 
Eindigen we met een goed bedoelde waar-
schuwing van Chávez aan de mensen in de 
rijke, westerse wereld: ‘Als we de huidige 
ontwikkelingen niet keren, gaan we geza-
menlijk ten onder. Niet alleen het Zuiden, 
maar ook het Noorden. Net als bij de Titanic 
zullen uiteindelijk ook de passagiers uit de 
eerste klas verzuipen.’ •

HUGO  
CHÁVEZ 
SCHREEF  
GESCHIEDENIS

‘Wie denkt dat ik uit ben  
op een confrontatie met de VS, vergist zich’

tekst Hans van Heijningen, partijsecretaris SP
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STAKINGEN ALBERT HEIJN

‘ IK HOOP DAT WE  
 EEN TREND HEBBEN GEZET’

Na een week van acties en stakingen knalden op 22 maart de kurken  
bij het distributiepersoneel van Albert Heijn. Ruim vijfduizend mede-
werkers in de distributiecentra krijgen een nieuwe cao. Die biedt meer 
zekerheid, ook voor flexwerkers.

‘WE HEBBEN EEN DOORBRAAK BEREIKT en ik hoop 
dat er nog meer zullen volgen’, aldus Ton 
Augustinus vlak nadat een akkoord voor 
een nieuwe CAO voor distributiemedewer-
kers tot stand was gekomen. Hij trad op als 
stakingsleider, in een week vol stakingen 
en acties bij de distributiecentra van Albert 

Heijn. Het resultaat mag er zijn. De ontslag-
bescherming verbetert en mocht er toch 
ontslag volgen dan kunnen de werknemers 
tot het jaar 2020 aanspraak maken op 
een ontslagvergoeding: anderhalf keer de 
huidige kantonrechtersformule. Ook krijgen 
uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn 

gewerkt hebben een contract bij het bedrijf 
zelf. Voor buitenlandse flexwerkers liggen 
taalcursussen in het verschiet.

Lege schappen
Vanzelf ging het bepaald niet. Op 14 maart,  
in alle vroegte, begonnen de acties in Zaan-
dam en al snel werd in zes distributiecentra 
het werk neergelegd. Er werd door stakers 
geflyerd in de supermarkten om klanten in 
te lichten en er vond een ‘Mars der Onzicht-
baren’ naar het Ahold-hoofdkantoor plaats. 
SP-Kamerleden Sadet Karabulut en Emile 
Roemer zochten de stakers op en staken hen 

Bijschrift

Emile Roemer tussen de stakende distributiemedewerkers.
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een hart onder de riem. Ondertussen gaf het 
concern geen krimp en werden er – oh ironie 
– uitzendkrachten ingezet om de bevoor-
rading van de winkels niet verder te laten 
stagneren. En er gebeurde nog veel meer. De 
bedrijfsleiding zou bijvoorbeeld gedreigd 
hebben met het verscheuren van contrac-
ten. Werkwilligen werden, eenmaal aan het 
werk, door teamleiders bedreigd met ontslag 
wanneer zij zich zouden aansluiten.  
‘Gezien het feit dat de actievoerders af en 
toe behoorlijk geprovoceerd werden, hebben 
ze zich netjes gedragen’, zegt Augustinus. 
Zelf voelde hij de hitte van de strijd aan den 
lijve. ‘Tijdens de acties werd op de toerit 
naar de parkeerplaats van een distribu-
tiecentrum op mij ingereden. Door een 
teamleider van Albert Heijn, die met hoge 
snelheid aan kwam rijden. Heftig ja. En raar, 
want iedereen zou toch z’n snelheid matigen 
als er mensen met oranje hesjes rondlopen?’  
De zaak wordt nog onderzocht.

Ook relativeerden Albert Heijn en de vak-
bond CNV het behaalde resultaat. Volgens 
de grootgrutter zou de FNV zich uiteindelijk 
hebben aangesloten bij het akkoord dat 
eerder met het CNV was gesloten. Augusti-
nus spreekt die lezing met klem tegen. ‘De 
strijd loopt al sinds vorig jaar. Albert Heijn 
wilde de aanspraak op ontslagvergoeding 
niet langer dan tot het jaar 2016. CNV vond 
dat wel prima. De CNV was eigenlijk in de-
cember al akkoord met veel minder. De FNV 

niet, die ging door en hield de poot stijf. Het 
resultaat dat nu bereikt is, is de verdienste 
van FNV Bondgenoten.’
Én de actievoerders zelf natuurlijk. Want 
ga er maar aan staan: op de barricades gaan 
terwijl je baan onzeker is en steeds onzeker-
der wordt. Ga er maar aan staan, als je werkt 
bij een wereldconcern waar door de jaren 
heen het aantal uitzendkrachten almaar 
stijgt, naar verluidt tot circa 50 procent 
anno nu. Toch stonden hier flexwerkers en 
vaste krachten zij aan zij en ze lieten zich 
niet tegen elkaar uitspelen.

‘Veramerikanisering’
Ton Augustinus: ‘Ik hoop dat we hiermee 
een trend gezet hebben. Want we hebben 
iets doorbroken wat intussen een normale 
factor op de arbeidsmarkt is geworden, 
namelijk steeds meer flexwerk. Dat komt 
neer op werknemers telkens naar huis 
sturen als ze iets meer kosten. En ze voor 
minder geld weer terughalen. Dat doet den-
ken aan de dagloners van vóór de Tweede 
Wereld oorlog.’ Augustinus  spreekt van 
‘veramerika nisering’. Vorig jaar bezocht hij 

de Verenigde Staten om de banden aan te   
halen met Amerikaanse werknemers van 
het Ahold-concern, waar Albert Heijn deel 
van uitmaakt. ‘Triest om te zien hoe ze daar 
met mensen en contracten omgaan. Mensen 
zijn daar onder dezelfde condities werk-
zaam als hier de uitzendkrachten. Lid zijn 
van de vakbond wordt niet bepaald gewaar-
deerd en leidt zelfs tot ontslag.’ Zijn kritiek 
op deze handelswijze van Ahold, geuit in 
het blad In These Times, werd hem niet in 
dank afgenomen. Terug in Nederland werd 
hij hiervoor, door zijn eigen raad, afgezet als 
voorzitter van de AH-ondernemingsraad. 
Augustinus: ‘Hoe onafhankelijk is deze raad 
dan, kun je je afvragen. Gelukkig lopen er bij 
de distributiecentra nog mensen rond die 
zien wat er gebeurt en in opstand komen. 
Ahold heeft de naam overal in voorop te  
lopen. Nou, hierin dus ook. In een maat-
schappij waarin zó met mensen wordt 
omgegaan wil ik niet leven.’

tekst Rob Janssen

Stakingsleider Ton Augustinus: ‘Ahold heeft de naam overal in voorop te lopen.’
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‘Triest om te zien hoe ze in de VS met  
mensen en contracten omgaan’
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LINKSVOOR GENIETEN OP DE FIETS

Evalien Verschuren (55)uit 
Groningen is uitgeroepen tot 
Sociaal Werker van het Jaar. 
In mei komt er een boek van 
haar uit, waarmee ze anderen 
wil inspireren. ‘Maar ik heb 
altijd gezegd: als ik naast mijn 
schoenen ga lopen, geef me 
dan maar een duw.’

tekst Daniël de Jongh
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘Poeh, dat zal ergens in de jaren zeventig 
geweest zijn. Mijn vader was een SP’er van 
het eerste uur, dus je kunt wel zeggen dat 
ik ermee opgevoed ben. Zodra ik op mezelf 
ging wonen, heb ik me ook aangemeld. 
Het was in de tijd dat je ’s ochtends aan de 
fabriekspoort stond om mensen te onder-
steunen bij een staking en ’s avonds langs  
de deuren ging om met de Tribune te  
colporteren.’

 › Wat is jouw SP-moment?
‘De keren dat we in het partijpand voor een 
klein zwart-wit-tv’tje zaten om de verkie-
zingsuitslagen te volgen. Die spanning: 
komen we dit keer in de gemeenteraad?  
Net wel? Net niet? Mooie tijd.’

 › Heb je hobbies?
‘Ik ga graag winkelen en mensen kijken in de 
stad, maar mijn grootste hobby is mijn werk. 
Ik leid een Centrum voor Jeugd en Gezin in 

een grote wijk in Groningen. Gezinnen die 
in de problemen zitten, helpen wij weer op 
weg. We werken heel laagdrempelig, alles 
en iedereen komt er binnen voor een kop 
koffie en een praatje. Als er in Den Haag 
bezuinigingsmaatregelen genomen worden 
die gezinnen treffen, zijn wij de eersten die 
het merken. Bijvoorbeeld als een gezin in 
de schuldsanering met vier kinderen moet 
rondkomen van dertig euro per week.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Daarvoor hoef ik niet ver van huis. Ik houd 
heel erg van de zee. Het hoeft niet zonnig 
te zijn, ik geniet vooral van de Hollandse 
luchten. Ook als ik ’s ochtends naar mijn 
werk fiets kan ik helemaal blij worden als ik 
daarnaar kijk.’



TWEE WEKEN GELEDEN vielen bij verschillende 
aanslagen in Irak ten minste elf doden en 
tientallen gewonden. De harde realiteit 
voor Irakezen is dat dergelijk geweld sinds 
de Amerikaans-Britse invasie aan de orde 
van de dag is. In 2012 vielen er ruim 4.500 
burgerdoden door geweld – meer dan in 
Afghanistan. Het is niet gemakkelijk precies 
vast te stellen hoeveel doden er zijn gevallen 
door de invasie en de gewelddadige bezet-
ting die er op volgde, maar schattingen lo-
pen op tot meer dan een miljoen. Miljoenen 
anderen moesten vluchten voor het geweld.

Verstrikt

Amnesty International constateert in een 
recent rapport dat Irak verstrikt blijft in een 
grimmige cyclus van mensenrechtenschen-
dingen, waaronder veelvuldige marteling. 
De geheime gevangenissen waar deze 

DOOR SP-TWEEDE KAMERLID HARRY VAN BOMMEL

Tien jaar geleden zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 
op basis van leugens een vernietigende oorlog begonnen tegen 
het Irak van Saddam Hoessein. De oorlog werd vlot gewonnen, 
maar vrede blijft afwezig in het verscheurde Irak. Hoewel laat, 
is het nog niet te laat voor de verantwoordelijken om hier poli-
tiek en juridisch verantwoording over af te leggen.

martelingen plaatsvinden, zijn in de jaren na 
de invasie met Amerikaanse hulp gebouwd. 
Vele andere problemen, zoals wijdverbreide 
corruptie, hoge werkloosheid, slechte medi-
sche voorzieningen en lange perioden van 
stroomuitval, spelen de Irakezen daarnaast 
dagelijks parten. Verder lopen de politieke 
spanningen in het al zeer verdeelde land de 
laatste maanden steeds sneller op. Experts 
houden inmiddels serieus rekening met een 
nieuwe burgeroorlog tussen soennitische, 
sjiitische en Koerdische groepen. Dat Sad-
dam Hoessein niet langer de scepter zwaait 
over Irak is een zegen voor het land, maar 
het is onbetwist dat van de mooie, westerse 
beloften over een democratisch en welva-
rend Irak bitter weinig terecht is gekomen. 
De prijs die de Irakezen hebben betaald voor 
de invasie is erg hoog; volgens veel Irakezen 
te hoog. Het feit dat in een opiniepeiling 

IRAKOORLOG HEEFT VEEL 
SCHADE BEROKKEND

eind 2011 maar liefst 42 procent van de 
Irakezen aangaf slechter af te zijn sinds de 
Amerikaanse invasie spreekt voor zich.

Het enige massavernietigingswapen
In de oorlog voerende landen in het Westen 
is de oorlog daarnaast funest geweest voor 
het vertrouwen in de politiek. Dat geldt ook 
voor Nederland, dat weliswaar niet deelnam 
aan de inval maar daar wel politieke steun 
aan gaf en vervolgens ook een rol speelde bij 
de bezetting van Irak. De continue stroom 
van leugens over massavernietigingswa-
pens – het belangrijkste voorwendsel voor 
de oorlog – hebben veel burgers cynisch 
gemaakt. Het enige massavernietigingswa-
pen dat in Irak is aangetroffen, was immers 
de Amerikaans-Britse oorlogsmachine zelf. 
Daarmee kwam de vrees uit van de vele 
miljoenen anti-oorlogsdemonstranten in 
steden over de hele wereld.

Gevaarlijk precedent

De Irak-oorlog heeft het vertrouwen in de 
internationale rechtsorde ook enorme scha-
de berokkend. De Verenigde Naties werden 
in de aanloop naar de oorlog als irrelevant 
opzij geschoven. De volkerenorganisatie 
liep enorme imagoschade op, waarvan ze 
nog steeds niet is hersteld. In 2003 gold niet 
het internationaal recht maar het recht van 
de sterkste en dat schiep een zeer gevaarlijk 
precedent. Als de les van de Irak-oorlog niet 
wordt geleerd, moeten we vrezen dat er zich 
rond Iran een zelfde scenario ontwikkelt van 
een mix van sancties, dreiging, leugens en 
oorlog.

In september vorig jaar schreef de Zuid-Afri-
kaanse Nobelprijswinnaar en aartsbisschop 
in ruste Desmond Tutu dat de Amerikaanse 
oud-president George W. Bush en de Britse 
oud-premier Tony Blair moeten worden 
vervolgd voor hun rol in de invasie van Irak. 
Vanwege de vele slachtoffers en het grote 
wantrouwen in de politiek is het inderdaad 
cruciaal dat er verantwoording wordt afge-
legd door deze hoofdrolspelers. Daarvoor is 
het gelukkig nog niet te laat.

Dit artikel verscheen op 20 maart 2013 in het 
Friesch Dagblad en op 21 maart op www.joop.nl

 Meer opinies op sp.nl/opinies

De SP ging tien jaar geleden voorop in het protest tegen de oorlog tegen Irak.
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KWAAD
Wij ouderen, de generatie die nu 
tussen de 80 en 90 jaar is, zijn kwaad 
over de manier waarop er over ons 
geschreven en beslist wordt. Wij 
worden aangemerkt als opvreters. Ik 
wil iedereen eraan herinneren dat mijn 
generatie tussen 12 en 14 jaar al 48 
uur per week ging werken. Wij waren 
ook de eerste generatie die voor de 
AOW ging betalen. Wij hebben ook 
meebetaald om mensen te kunnen 
laten studeren. Wij waren hier erg blij 
mee, want dan konden de kinderen 
van de arbeiders ook gaan studeren. 
Als je dan nu op tv ziet dat een oudere 
meneer en zijn vriendin die mantelzorg 
verleent, keurig zoals Rutte dat wil, 
op hun AOW gekort worden omdat ze 
allebei een eigen huis hebben, dan plof 
je van kwaadheid haast uit elkaar. Er 
is ook al gesuggereerd dat de dokter 
zou moeten bepalen of behandeling 
gezien je leeftijd te duur is. Rutte 
vertelde dat we niet aan de salarissen 

brieven

PRIKBORD@SP.NL

DAKLOZENKOK
Als ik een lintje mocht uitdelen 
namens de Koningin of de SP, dan 
zou ik dat met veel respect en waar-
dering geven aan de heer Rahal 
Lamlih (Tribune maart). Wat een 
geweldige man met gevoel voor zijn 
medemens!

Ank Stork, Purmerend

van de bankdirecteuren mogen komen, 
omdat anders de kennis verloren gaat. 
Ha, ha, ha. Nu moeten wij allemaal 
ervoor betalen. De ouderen die zijn 
begonnen met het reserveren van 
geld om iedereen van een goede oude 
dag te voorzien, worden nu verplicht 
kwaliteit van leven in te leveren omdat 
de bankdirecteuren met hun kennis 
het geld hebben laten verdwijnen; 
waardoor iedereen – dus ook wij 
ouderen – stevig in moet leveren.

Miep Florijn, Hellevoetsluis
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Horizontaal
4 Gratie, met bijbehorende verontschuldiging. (6)
7 Bediende lijkt niet bekwaam. (14)
8 Verwaterd dagboek? (11)
10 Geeft een beetje tl-verlichting in het aquarium. (9)
11 Geschokt door de bevrijding. (6)
12 Om soldatenschoenen in op te bergen. (7)
13 Roem is onderwerp van de toespraak. (7)
15 Verdragen klinken als muziek in de oren. (9)
16 Met kostuums kan men zich warm aankleden. (2,6 en 8)
17 Minder gewenste kleur op het voetbalveld. (4)

Verticaal
1 Vleiers spreken schoon Nederlands. (11)
2 Militair oefenterrein, geschikt voor hordelopers. (13)
3 Echte professionals, deze werkende burgers. (16)
4 Bijbels missionaris. (8)
5 Mozes is een goudeerlijk man. (12 en 5,4,3)
6 Ontvreemdde de vergoeding voor het paardenverblijf. (4,4 en 8)
9 Had veel weg van een amateur. (4)
14 Kledingstuk van een onervaren jochie. (7)

De winnaar van maart is Letty Kolthoff uit Bovenkarspel. 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 24 april naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CRYPTOGRAM

He
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en
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LW
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01

3

OPLOSSINGEN MAART

Anagraaf 2
Vind alle 6 anagrammen. Let wel: van elk 
woord moet de letter uit het gele vakje in de 
tabel genaamd ‘Letters’ worden geplaatst. 
Dit is dan ook weer een anagram (maar geen 
bestaand woord) en moet de achternaam van 
een bekend politica/politicus opleveren.
Tip van de dag: het zijn alle 6 bomen. En de 
oplossing kán bomen! Veel puzzelplezier.

CRYPTOGRAM
Horizontaal 5) Vals plat 7) Theetante 11) Een koude douche 12) Filmbeelden 13) Wind 14) Oordeel 15) Sirene 16) Nat 17) No 19) Geit 20) Azen 21) 
Gegeven. Verticaal 1) Afstandsbediening 2) Hel 3) Kaderopleiding 4) Antiek 6) Ace 8) Tijdgenoten 9) Schijnvertoning
10) Runderen 18) Oase.

HISTORISCHE KRUISWOORDTEST
Horizontaal 1) Koog 3) Tafelberg 9) Entstof 10) INRI 11) Een voor Afrika 13) MRI 14) Crudite 16) Ambon 17) Husserl.
Verticaal 1) Klee 2) Ostrea 4) Amfoor 5) Epidaurus 6) Burbridge 7) Germanen 8) Staveren 12) Bola 15) BB.
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M o e t B o n P u l
1

Y u c a P l u S e t
2

L e e n d i e n s t
3

R u m O b e r B o b4

C o p y E r r a t a5

T o t B i e r t o n6

Letters
1 2 3 4 5 6

Oplossing Anagraaf 
1 2 3 4 5 6
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ZOMerSCHOOL 2013
Over een paar maanden kun je weer met 
ROOD op zomerschool! Zoals ieder jaar 
belooft het een inspirerende week te 
worden met interessante sprekers, zoals 
SP-Tweede Kamerleden Sadet Karabulut 
en Paul Ulenbelt. Het thema van de 
zomerschool is dit jaar ‘strijd en verzet’. 
Voor veel dingen die wij nu als vanzelfspre-
kend ervaren, zoals het kiesrecht en 
toegankelijk onderwijs, is in het verleden 
keihard gestreden. Wat is de rol van strijd 
en verzet in onze samenleving? Hoe 

dragen de SP en ROOD bij aan de strijd 
voor een socialer Nederland? En hoe zit 
het met de strijd die jongeren in conflict-
gebieden dagelijks moeten voeren voor 
hun vrijheid? 

Natuurlijk is de ROOD Zomerschool niet 
alleen heel leerzaam, maar ook een 
geweldige kans om ROOD-leden uit het 
hele land te ontmoeten! Aarzel dus niet en 
meld je snel aan door 75 euro over te 
maken op 321512812, ten name van Rood 

jongeren in de SP. Vermeld hierbij je naam, 
je lidnummer en ‘zomerschool’. De 
zomerschool vindt plaats van 13 tot en  
met 18 juli, op een prachtige locatie nabij 
Meppel. Vragen over de zomerschool kun 
je mailen naar rood@sp.nl.
 

  facebook.com/ROODjongSP

Steeds meer mensen zijn aangewezen op 
het vangnet van de bijstand. Maar dit vang-
net gaat steeds meer op de schop. Veel 
gemeenten zetten bijstandsgerechtigden 
aan het werk zonder eerlijk loon of fatsoen-
lijk contract. Het Rijk kort op de hoogte van 
de bijstandsuitkering en de bijzondere 
bijstand. Hoog tijd om bijstandsgerechtig-
den zelf aan het woord te laten.

biJStAnDS-
GereCHtiGDen  
AAn Het WOOrD

  Bent u zelf bijstandsgerechtigde?  
 De enquête is in te vullen via sp.nl/9z6gzn
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Inkomensafhankelijke 
huurverhogingen
‘Het einde van de sociale huursector  
is in zicht’

4

in Dit nuMMer

Handen thuis, Rutte
‘Wij zijn de Thuiszorg!’

6

Emile Roemer over het  
sociaal akkoord
‘Het kabinet heeft een draai om  
de oren gekregen’

16

Provinciale verspilling
‘Gauw de snoeppot leegeten voor de 
andere kinderen komen’

22

Dat doet de deur dicht
Gevangenispersoneel boos  
op Teeven

25

15 Uitgelicht: 30 april in Argentinië

20 Syrië: ‘Deze oorlog kent alleen maar verliezers’

28 Linksvoor: Deniz Bozkurt uit Uden

29 Hans van Hooft sr. kijkt Billy Elliot

COLuMn
Meer winstbejag en 
minder solidariteit

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

‘De leidende gedachte in dit programma is het 
herijken van de verhouding tussen gemeen-
schappelijke regelingen en eigen verantwoor-
delijkheid.’  Zo stond in 1994 in het regeer
akkoord van Paars I (PvdA, VVD en D66) het 
nieuwe dogma opgeschreven dat grote invloed 
op onze samenleving zou hebben. Een dogma 
dat zich het best laat samenvatten tot: meer 
winstbejag en minder solidariteit. 

De paarse kabinetten hebben niet stilgezeten. 
Sociale wetten gingen eraan; de arbeidstijden 
werden verruimd, de sociale volkshuisvesting 
ontmanteld, het onderwijs werd gekort en de 
NS verzelfstandigd. Gelijktijdig kregen bedrij
ven en burgers een lastenverlichting van  
23 miljard gulden. De politiek van Paars leidde 
tot particuliere rijkdom voor enkelen en 
publieke armoede voor velen. 

Hoe vergelijkbaar gaat het nu. Het kabinet 
ontmantelt de ouderenzorg. De marktwerking 
in de zorg gaat in de hoogste versnelling door. 
Het gevangeniswezen wordt deels geprivati
seerd. De studiefinanciering wordt afgeschaft, 
het sociaal minimum gaat omlaag en de socia
le werkvoorziening wordt afgebroken. 

Dit kan en moet echt anders. Als we de zeg
genschap over onze zorg en ons onderwijs úít 
de bestuurskamers halen en óp de werkvloer 
leggen. Als we van patiënten geen klanten en 
van studenten geen consumenten maken. Als 
we alles op alles zetten om juist in deze moei
lijke tijd te knokken voor menselijke waardig
heid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 

Maar heb geen illusies. Onder dit afbraak
kabinet gaat dat Nederland er niet komen.  
Des te meer reden om de druk op PvdA en 
VVD verder op te voeren. Door de straat op te 
gaan, door alternatieven aan te dragen en door 
op te komen voor iedereen die getroffen wordt 
door de achterhaalde paarse politiek van 
Rutte II. We moeten doen wat nodig is om te 
voor komen dat PvdA en 
VVD samen afbreken wat  
generaties voor ons zo 
zorgvuldig hebben 
op gebouwd.

10, 11, 12, 13, 14 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel 
32 Theo de buurtconciërge
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‘ik geef toe dat het een stevige oproep is. 
Maar mensen móéten bezwaar maken, ze 
worden ertoe gedwongen. Ik kan het ook 
niet leuker maken’, zegt Paulus Jansen. De 
meeste bewoners van sociale huurwoningen 
hebben de brief van de woningcorporatie 
inmiddels gekregen waarin staat hoeveel de 
huurverhoging bedraagt. Het rekenmodel is 
als volgt: 4 procent voor huishoudinkomens 
tot 33.614 euro, 4,5 procent voor midden
inkomens tot 43.000 euro en 6,5 procent 

huurverhogingen

MAAK MASSAAL beZWAAr!
Om woningcorporaties de mogelijkheid te geven om de opge
legde verhuurdersheffing te laten betalen door de huurders, is 
de Wet inkomensafhankelijke huurverhogingen halsoverkop 
door de Tweede en Eerste Kamer gejaagd. Het gevolg is nu een 
enorme chaos in de uitvoering. SPTweede Kamerlid Paulus 
Jansen roept bewoners van sociale huurwoningen op om mas
saal bezwaar te maken. 

voor de inkomens daarboven. Op papier 
ziet het er simpel uit, maar de praktijk is 
anders. Héél anders. Want de chaos bij de 
uitvoering van de wet is enorm. Woning
corporaties, gemeenten, de belastingdienst 
en ook het Rijk krijgen vooralsnog geen lijn 
in de cijfers en werken op grote schaal met 
verkeerde of gebrekkige gegevens. Volgens 
onderzoek van de Volkskrant is het de fiscus 
in eenderde van de gevallen niet gelukt om 
woningcorporaties op tijd te voorzien van 

de inkomensgegevens van huurders, zodat 
het rekenmodel helemaal niet toe te passen 
is. Bij huurders van wie geen data bekend 
zijn wordt de huur vaak ‘dan maar’ met 4 
procent verhoogd, zo is gebleken.
Paulus Jansen: ‘Afgezien van het feit dat ik 
deze werkwijze een schandelijke inbreuk op 
de privacy vindt, kun je op je vingers natel
len dat er rechtsongelijkheid gaat plaats
vinden. Stel dat jij en ik buren zijn, in exact 
hetzelfde huis wonen en exact hetzelfde 
inkomen hebben. Stel dat van jou het inko
men bekend is, en van mij niet. Dan kan ik 
een huurverhoging van 4 procent krijgen, en 
jij van maar liefst 6,5 procent.’ 

Lang drong Jansen aan op een regeling voor 
chronisch zieken en gehandicapten, omdat 
zij veelal woningen met een Wmoaanpas
sing hebben zodat verhuizen nauwelijks een 
optie is. Op 25 april werd aan Jansens wens 



deels tegemoetgekomen, mensen uit die 
doelgroep worden ontzien en de huurver
hoging mag voor hen niet hoger uitpakken 
dan 4 procent. Maar hoe moet het dan, als 
de brief met de aanzegging voor de huurver
hoging bij die mensen al vóór die 25e april 
op de mat viel? De kans is dan immers groot 
dat de huurverhoging achterhaald en dus 
onjuist is. 

‘Scheefwoners’ betalen juist te veel 
En dat allemaal omdat het hele huurbeleid 
van VVDminister Blok ingegeven is door 
de visie dat zogenaamde ‘scheefwoners’ 
– of beter gezegd: ‘scheefhuurders’ – het 
probleem van de woningmarkt zouden 
zijn. Deze huurders hebben een ‘relatief 
hoog inkomen’ en wonen in een sociale 
huurwoning. Punt is echter dat er daarvan 
in werkelijkheid helemaal niet zoveel zijn. 
Veel groter is namelijk de groep van de dúre 
‘scheefwoners’; de mensen die juist een zeer 
groot aandeel van hun inkomen kwijt zijn 
aan huur. Niet moeilijk voor te stellen wat 
er gebeurt als die groep een extra huurver
hoging voor de kiezen krijgt. Sowieso geldt: 
de woonquote (het deel van het inkomen 

dat wordt besteed aan wonen) is onder 
huurders hoger dan onder huizenbezitters. 
Onderzoeksbureau ABF Research, de ‘huis
onderzoeker’ van nota bene het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, schreef onlangs in 
het rapport Wonen in ongewone tijden: ‘In 
de huursector is steeds minder sprake van 
goedkope scheefheid.’ 
Het probleem van het zogenaamde scheef
wonen zit ’m dus helemaal niet in huurders 
die te weinig zouden betalen, maar te véél. 
Nog zoiets. Minister Blok is ook de mening 
toegedaan dat er veel te veel goedkope 
huurwoningen zijn, waardoor beleggers 
niet happig zouden zijn op het investeren in 
dure, private huur. En dus moeten sociale 
huurwoningen van ‘hoge kwaliteit’ gelibe
raliseerd worden, vindt Blok. Paulus Jansen: 
‘Dat komt in mijn ogen neer op: vrijwel álle 
nieuwbouwwoningen in de sociale huur, 
vrijwel álle eengezinswoningen en een groot 
deel van de sociale huurwoningen voor 
mensen met een zorgbehoefte. En waar 
moeten dié mensen straks dan heen, nadat 
de corporaties hun kwalitatief hoogstaande 
aanbod in de relevante woningtypen gelibe
raliseerd hebben?’ 

Zo zitten we met een woonbeleid dat niet 
uitgaat van feiten, daarnaast uitermate bu
reaucratisch en ternauwernood uitvoerbaar 
is, en dat ook nog eens tot rechtsongelijk
heid kan leiden. 
Maar ideologisch gezien zijn de stappen van 
Stef Blok oh zo doeltreffend: met de ver
huurdersheffing graait de regering geld weg 
bij de woningcorporaties. Die zijn gedwon
gen om dat te compenseren via huurverho
gingen, waartoe de regering de inkomensaf
hankelijke huurverhoging heeft ingevoerd. 
Tel daarbij Bloks griezelige gedachte op dat 
er te veel goedkope huurwoningen zouden 
zijn, plus het dreigende onvermogen van 
woningcorporaties om nog te investeren, 
en het einde van de sociale huursector is in 
zicht. En dat is nou precies de oude droom
wens van de VVD. •
tekst Rob Janssen
foto Paul Peters

 Op de site van de Huurcommissie kunt u 
bezwaar maken tegen de huurverhoging: 
www.huurcommissie.nl

COLuMn
Vertrouwen
Vertrouwen. Het is deze maanden het 
meest gebruikte én het meest misbruikte 
woord in Den Haag. Werkgevers, werk
nemers en regering sloten een ‘sociaal 
akkoord’ met het kabinet. ‘Herstel het 
vertrouwen’, zeiden de werkgevers en 
werknemers. Schrap dus die extra bezui
nigingen, investeer in de economie en 
geef werknemers meer zekerheid over 
hun inkomen. Een duidelijke oproep. 
De vakbonden hebben met dit akkoord 
op een aantal punten succes geboekt. 
Hun jarenlange inzet tegen de doorgesla
gen flexibilisering wordt nu beloond met 
goede afspraken. Werknemers krijgen 
sneller een vast contract, uitzendwerkers 
krijgen meer rechten en de nulurencon
tracten in de zorg verdwijnen. Prima.

Ook premier Rutte zegt het vertrouwen te 
willen herstellen. Hij vindt dat we moe
ten stoppen met ‘somberen’. We moeten 
allemaal een auto of een badkuip kopen, 
en we moeten vaker naar het café. De 
premier ontpopt zich als een echte positi
vo. Als we het geld maar laten rollen dan 
komt alles goed, zo denkt hij. Dit soort 
oproepen past bij dit kabinet. Het sta
pelt bezuiniging op bezuiniging tot boven 
de 40 miljard euro en roept ondertussen 
u en mij op om meer uit te geven. Echte 
voorstellen om de economie te stimule
ren en banen te scheppen hebben we van 
dit kabinet nog altijd niet gezien.

Wie de reacties van de VVD en het kabi
net op het sociaal akkoord goed beluis
tert, merkt al snel dat van echt herstel 
van vertrouwen geen sprake is. Het kabi
net houdt vast aan de Brusselse norm van 
een maximumtekort op de begroting van 
3 procent. Zelfs volgens VVDfractievoor
zitter Zijlstra zal dit onvermijdelijk lei
den tot extra bezuinigingen in augustus. 
En daarmee zou het zojuist gesloten ak
koord weer op losse schroeven komen te 
staan. Het begint een terugkerend thema 
bij Rutte II te worden. Akkoorden wor
den niet gesloten om het vertrouwen te 
herstellen, maar om de broze samenwer
king tussen PvdA en VVD te 
stutten.

Jan Marijnissen

Blok: ‘Te veel  
goedkope  
huurwoningen’
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thuiszorg gaat de straat oP

‘LAAt OnZe CLiënten 
niet in De SteeK’
Ruim zesduizend thuishulpen, cliënten en andere betrokkenen 
protesteerden op zaterdag 6 april in Den Haag tegen de 
kabinetsplannen om 1,1 miljard euro te bezuinigen op de 
thuiszorg. Een bezuiniging die per saldo maar weinig op zal 
leveren. Uit alle delen van Nederland kwamen demonstranten 
naar het Malieveld: ‘Wat moet die meneer van 93?’

in het chauffeurscafé De Tweede Steeg, 
strategisch gevestigd in de oksel van het 
klaverblad Hoevelaken, wachten rond een 
uur of negen zes vrouwen op de bus naar 
Den Haag. Vijf van hen dragen een blauwe 
fleecejas. De zesde, Lydia van Bochove, is in 
het rood gestoken. Zij werkt bij TSN Thuis
zorg, haar collega’s zijn in dienst bij Buurt
diensten. Beide landelijk actieve organisaties 
zetten kleine buurtteams in, geven hun 
medewerkers een grote mate van zelfwerk
zaamheid, beperken kosten voor manage
ment en coördinatie tot een minimum en 
zoeken samenwerking met wat ze bij TSN 

bus van Abvakabo FNV. Andere actievoer
ders, onder wie een ruime delegatie van 
de SPafdeling Amersfoort, worden elders 
opgepikt. ‘Ik krijg een schoolreisgevoel’, 
lacht Winnie van Voort. Zij is een van de vijf 
Blauwe Jassen, zoals wij ons groepje, inclu
sief de ‘rode’ Lydia, gemakshalve noemen. 
Er wordt afgesproken om elkaar in Den Haag 
niet uit het oog te verliezen.

Geld in een kistje
Even voorstellen: Toos van de Beek, Jacque
line Vliek, Cynthia MacDonald, Ineke Böhm 
en de al eerder genoemde Winnie en Lydia, 

worden overgelaten, vinden ze ronduit 
onverdraaglijk. Vereenzaming ligt op de 
loer, er kunnen zelfs gevaarlijke situaties 
ontstaan als niemand een oogje in het zeil 
houdt. Er zijn ouderen die in paniek geld in 
een kistje stoppen om zelf, mocht dat nodig 
zijn, particuliere steun te kunnen betalen. 
Vaak gaat het dan om zorgvuldig gespaard 
geld, jarenlang bewust opzijgelegd voor de 
kinderen of de begrafenis. De angst en onze
kerheden brengen mensen op desastreuze 
gedachten: sommigen overwegen serieus 
om er vroegtijdig uit te stappen, omdat ze 
geen uitweg meer zien.

Veel meer dan stoffen
De thuishulpen weten wat er speelt, vaak 
storten cliënten hun hart bij hen uit. Onder
schat de signaalfunctie van de thuishulpen 
niet. ‘Bij Buurtdiensten heeft iedereen zijn 
vaste adressen, dus niet om de week een 
ander gezicht, nee, wij bouwen een band 
met hen op. Ze durven zich tegenover ons 
te uiten. Dat kopje koffie tussen het poetsen 
door is voor velen onmisbaar. Ieder mens 
heeft behoefte aan sociale contacten, aan 
iemand die luistert en meedenkt. Dat maakt 
ons werk ook zo zinvol, het is echt veel meer 
dan alleen met de stofdoek wapperen’, zegt 
Ineke Böhm (58), een vrouw met een lange 
carrière in de bankwereld. Bij Buurtdiensten 
maken ze dankbaar gebruik van specifieke 
kwaliteiten van het personeel. Zo kun je 
roosters maken en andere administra
tieve taken met een gerust hart aan Ineke 
overlaten. Coördineren zit in haar bloed. 

Er valt veel te besparen, maar niet op 
de handen thuis en aan het bed

omschrijven als ‘ketenpartners’. Denk daar
bij aan klussers, hoveniers, maaltijdverstrek
kers, mantelzorgers en pedicures.
Drie kwartier later dan gepland arriveert de 

zes van de honderdduizend thuishulpen die 
hun baan dreigen te verliezen. Natuurlijk 
zijn ze bezorgd over hun eigen toekomst, 
maar dat hun cliënten straks aan hun lot 
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‘De werkzaamheden die er naast de hulp 
thuis bij komen, maken het voor mij extra 
aantrekkelijk.’
Een gedroomde manager? Immers, in tegen
stelling tot al die duurbetaalde managers in 
de zorg kent ze de werkvloer en ze is iemand 
van korte lijnen en kordaat optreden. Ineke 
glimlacht. Zij heeft bij Buurtdiensten haar 
draai gevonden en laat het antwoord op de 
vraag in de lucht hangen.
De bus nadert Den Haag, de zak drop is leeg, 
de eerste broodjes zijn verorberd, de Blauwe 
Jassen hebben er zin in. De chauffeur geeft 
alvast instructies voor de terugreis, vindt 
een parkeerplaats aan het begin van het 
Haagse Bos en wenst zijn passagiers een 
plezierige demonstratie.

Handgeschreven briefje
Iemand laat een met de hand geschreven 
briefje rondgaan. Dat heeft zij gekregen van 
een van haar cliënten, mevrouw Schaap, die 
de demonstranten een hart onder de riem 
wil steken. Ze schrijft over haar belabberde 
fysieke conditie, de versleten rug en knieën, 
haar uitgebluste ogen. Mevrouw Schaap 
realiseert zich dat mantelzorg lastig en inge
wikkeld is. Haar hartenkreet laat niets aan 
duidelijkheid te wensen over: “Wij kunnen 
niet zonder de hulp van de huishoudelijke 
medewerksters.”

Eenmaal op het Malieveld zoeken de 
Blauwe Jassen eerst de mobiele toiletten op. 
Vakbondslieden repeteren leuzen: ‘Handen 
thuis, Rutte’, ‘Wie is de thuiszorg? Wij zijn 
de thuiszorg!’ En dan komt de menigte in 
beweging. Op naar het Lange Voorhout.
De Blauwe Jassen voelen zich meteen op hun 
plek tussen die duizenden gelijkgestemde 
zielen. Gezusterlijk gearmd lopen ze achter 
een trommelende drumband aan. Cynthia 
danst op het aanstekelijke ritme, Lydia 
zwaait met een grote kartonnen hand: het 
blauwe team uit Amersfoort laat zich niet 
onbetuigd. Of het zin heeft, zo’n protest te
gen een halsstarrig kabinet dat blind is voor 
de realiteit en zich bovendien door matige 
rekenmeesters laat adviseren? ‘Ja!’, roepen 
ze in koor. ‘Als je je stem niet laat horen, is 
bij voorbaat alles verloren.’

Schijnbezuiniging
Onbegrijpelijk en onbestaanbaar, zo ervaren 
de vrouwen van de praktijk de bezuinigings

plannen. Ga maar na. Van de door Rutte 
II voorgestelde besparing van 1,1 miljard 
zal netto hooguit 240 miljoen overblijven, 
de rest gaat op aan andere, veel duurdere 
vormen van zorg. Ineke Böhm: ‘En dan heb
ben wij het nog niet over alle thuishulpen 
die in een uitkeringstraject zullen belanden. 
Wat gaat dat de overheid kosten? Er zit geen 
enkele visie in de voorstellen. Ze willen dat 
mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen, maar snijden intussen zo diep in 
de thuiszorg dat die zelfstandigheid ernstig 
in het gedrang komt. En dan? Naar een 
verzorgingshuis of verpleeginstelling? Dat 
kost vele malen meer dan fatsoenlijke hulp 
en zorg thuis. De SP heeft honderd procent 
gelijk. De complete zorgsector moet anders 
worden ingericht en dat hoeft per saldo niet 
duurder te zijn. Integendeel, er valt veel te 
bezuinigen – maar niet op de handen thuis 
en aan het bed.’

‘Die meid doet het goed’
De stoet trekt langs het Binnenhof, er wordt 
gescandeerd. De stemming is niet wrang of 
zuur maar vastberaden, een beetje uitge
laten. Lange neuzen richting het Torentje 
van Rutte, het tromgeroffel echoot over de 
Hofvijver. De eindbestemming, het podium 
op het Lange Voorhout, ligt om de hoek. Ook 
daar blijven de Blauwe Jassen bij elkaar. Ze 
luisteren met instemming naar toespraken 
van Emile Roemer en Linda Voortman van 
GroenLinks – en met boegeroep naar staats
secretaris Martin van Rijn, die de 138.000 
handtekeningen in ontvangst neemt als een 
koele cijferaar, hij is tenslotte econoom. ‘Die 
meid doet het goed’, constateert onze ploeg 
als Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV 
vlot en bevlogen de boel aan elkaar praat. 
Met een onbevangen optreden steelt de 
Limburgse rapster Milly de harten van het 
publiek. De Haagse politie beleeft een rustig 
dagje, alles verloopt vreedzaam en incident
loos, ook de terugtocht naar het Malieveld.

De Blauwe Jassen zijn blij dat ze erbij waren. 
‘Wij willen niet zomaar ten onder gaan, 
zonder iets te doen.’ Winnie van Voort denkt 
aan de mevrouw bij wie ze al zeventien jaar 

Ineke Böhme: ‘Er valt veel te bezuinigen – maar niet op de handen thuis en aan het bed.’

Er valt veel te besparen, maar niet op 
de handen thuis en aan het bed
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over de vloer komt voor hand– en spandien
sten en een opbeurend praatje. ‘Ik beschouw 
me inmiddels bijna als lid van de familie. 
Ik heb regelmatig contact met de kinderen 
en kleinkinderen, regel weleens wat. Ach, 
ik moet er niet aan denken dat ik haar niet 
meer kan helpen. Dat zou vreselijk zijn. Ik 
denk dat het een chaos wordt als de thuis
hulp in Nederland wegvalt. Wat moet die 
meneer van 93, van wie de kinderen ver weg 
wonen en die verder niemand heeft? Onze 
cliënten houden hun hart vast, ze weten niet 
waar ze aan toe zijn, waar ze nog op mogen 
rekenen. Dat gun je niemand.’ Ze zou het 
wel van de daken willen schreeuwen: ‘Laat 
niemand in de steek!’

Vervolgprotest
Amper terug in de bus na hun debuut als 

demonstranten richten ze hun vizier op 
zaterdag 8 juni. Dan vindt het vervolgprotest 
plaats. De strijd is nog lang niet gestre
den en van opgeven wil niemand weten. 
De Amersfoortse thuishulpen hebben de 
smaak te pakken, zijn onder de indruk van 
de solidariteit op het volgestroomde Lange 
Voorhout en zullen hun uiterste best doen 
om zoveel mogelijk sympathisanten ertoe 
te bewegen met hen mee te gaan. Honderd
duizend handen, die oproep van de vakbond 
nemen zij ter harte.

mantelzorg
Zonder thuiszorg is Nederland ver van huis. 
Wellicht, het is maar een idee, dat op die 
dag ook de 450.000 mantelzorgers in ons 
land van zich laten horen. Mocht de kaalslag 
doorgaan, dan zijn er volgens een voorzich

tige schatting jaarlijks 28 miljoen uren extra 
aan mantelzorg nodig. Ineke Böhm: ‘Dat is 
een onmogelijke opgave, mantelzorg mogen 
wij niet uitvlakken, zeker niet, maar het 
vormt niet de ultieme oplossing. De sociale 
structuren in Nederland zijn de afgelopen 
decennia enorm veranderd. Familieleden 
wonen niet per definitie bij elkaar in de 
buurt, buren gaan niet meer zo vertrouwd 
met elkaar om als vroeger en van de kin
deren kun je niet verwachten dat ze dag en 
nacht klaarstaan voor vader of moeder. Zij 
hebben het als tweeverdieners met gezin
nen al lastig genoeg, de kinderopvang staat 
ook nog eens enorm onder druk. Een land 
dat beweert sociaal te zijn, kan niet zonder 
degelijke thuiszorg, dat is een kwestie van 
beschaving.’ De Blauwe Jassen beloven 
elkaar plechtig dat ze de volgende keer, op 
 8 juni, ieder minimaal vijf personen meene
men. •
tekst Robin Bruinsma
foto’s Karen Veldkamp

Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV interviewt Emile Roemer: ‘Deze plannen zijn kort-
zichtig en zullen leiden tot vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die 
thuiszorg nodig hebben.’

Ruim 6000 mensen kwamen op het Malieveld bijeen.

Voor in je agenda: 8 juni
Op 8 juni is de volgende - hopelijk nog 
grotere thuiszorgdemonstratie. SP-Twee-
de Kamerlid Renske Leijten roept mensen 
op om de thuiszorg te komen steunen: 
‘Het zorgakkoord is niet einde wedstrijd. 
De druk van de acties heeft al geholpen, 
want het kabinet blijkt bereid de ontslagen 
te beperken tot 40 procent. Maar dat 
betekent nog steeds 40.000 thuiszorgwer-
kers op straat en véél minder zorg voor 
mensen die het niet kunnen missen.  
Laten we met ons allen de druk blijven 
opvoeren!’
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  > bieb LeerSuM GereD

Een jaar lang actievoeren door de bewo-
ners van Leersum en de SP heeft effect 
gehad: de bibliotheek in Leersum blijft 
behouden. Lyander Schmitz, organisatie-
secretaris van SP Utrechtse Heuvelrug en 
lid van het actiecomité Zonder Bieb geen 
Binder: ‘Eerst vond de gemeente dat de 
bibliotheek in Leersum moet sluiten. Toen 
er honderdtwintig strijdbare bewoners naar 
de raadsvergadering kwamen, werd dat 
plan omgezet in een kleinere bezuiniging. 
Uiteindelijk bleek die bezuiniging alleen 
haalbaar te zijn door de bibliotheek naar 
een goedkopere locatie te verplaatsen. 
Cultuurhuis De Binder zou daardoor 
zonder hart komen te zitten, en dit zou een 
nieuw gat in de begroting van de gemeente 
slaan. Weer een bezetting van de raads-
zaal en menig persbericht later, is die 
laatste bezuiniging nu ook definitief van de 
baan. Het actiecomité zet zich nu in om 
van het cultuurhuis een bindende factor 
voor het dorp te maken.’

  > ‘WinSt ZOrGVerZeKerAArS teruG nAAr ZOrG’

Terwijl de zorg kapotbezuinigd wordt, 
blijven er volgens SP-Tweede Kamerlid 
Renske Leijten miljarden op de plank 
liggen doordat zorgverzekeraars duizeling-
wekkend hoge winsten maken. Leijten: 
‘1,4 miljard! De minister moet daar een 
einde aan maken. En dan blijken ook nog 
eens vijf zorgverzekeraars onderzocht te 
worden wegens niet kloppende jaarcijfers. 
Deze verzekeraars hebben mogelijk te veel 
geld ontvangen van premiebetalers, maar 

de minister weigert bekend te maken om 
welke verzekeraars het gaat. Ik betaal net 
zoals de rest van Nederland elke maand 
een forse premie. Dan wil ik ook weten wat 
er met mijn geld gebeurt en niet dat er geld 
in de diepe zakken van verzekeraars 
verdwijnt. Ik wil namen en rugnummers.’ 
Zorgverzekeraars zouden winsten niet in 
hun eigen zak mogen steken, maar toch 
heeft een verzekeraar als Achmea recente-
lijk 80 miljoen euro afgeroomd ten gunste 

van de eigen moedermaatschappij. Leijten 
wil daar een einde aan maken. ‘Dit zijn 
schimmige constructies waarbij premie-
geld verdwijnt in de diepe zakken van 
verzekeraars. Die 80 miljoen moet gewoon 
teruggevorderd worden door de minister.’ 
De minister weigert de zorgverzekeraars 
aan te pakken, want zij vertrouwt op de 
marktwerking. De zorgverzekeraars zullen 
volgens haar uit zichzelf komend jaar de 
premies wel laten dalen. 

  > tWeeDeLinG OnDerWiJS

In de nieuwe Wet Kwaliteit in Verscheiden-
heid staat dat universiteiten tot vijf keer 
collegegeld mogen vragen voor ‘excel-
lente’ opleidingen, ruim 9.000 euro. 
SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk 
(foto): ‘Onbetaalbaar voor studenten uit 
lage-inkomensgroepen.’ Hij spreekt van 
een trend: ‘Studeren mag, als je maar geld 
hebt. Studenten met rijke ouders kunnen 
naar de dure topopleiding met de beste 
docenten en intensieve begeleiding. De 
“gewone” opleiding resteert voor de 
massa. Dan krijgen we Amerikaanse 
toestanden en gaan we in feite terug naar 
de negentiende eeuw, toen ook in Neder-
land alleen de hoogste inkomens privé-
onderwijs konden betalen.’ Volgens Van 
Dijk wordt studeren sowieso steeds 

duurder, ook door het plan om de studiefi-
nanciering af te schaffen. ‘Het leenstelsel 
kost al gauw 15.000 euro extra. Oliedom, 
want we hebben goed onderwijs nodig om 
uit de crisis te komen. Dat gaat dus niet 
lukken met een kabinet dat allerlei 
drempels opwerpt.’ Gelukkig is Van Dijk er 
samen met D66 in geslaagd in ieder geval 
één hobbel weg te halen. Een meerderheid 

van de Tweede Kamer steunde hun 
voorstel dat hbo’ers en universitaire 
overstappers niet meer dan anderhalf keer 
het wettelijk collegegeldtarief hoeven te 
betalen voor hun universitaire ‘premaster’. 
Was dit niet gebeurd, dan hadden de 
kosten van de verplichte ‘premaster’ op 
kunnen lopen tot meer dan tienduizend 
euro per jaar. 
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sP-jongeren hebben het gemeentehuis in 
Horst te huur gezet om aandacht te 
vragen voor het tekort aan betaalbare 
huurwoningen. Bart Cox, SP Horst aan 
de Maas: ‘Het is van de zotte dat de 
woningcorporatie woningen verkoopt of 
afbreekt terwijl er soms wel 250 mensen 
reageren op een woning.’

de sP doesburg heeft het vertrouwen in de 
samenwerking met coalitiegenoot D66 
opgezegd en wethouder Willem Bouman 
(foto) teruggetrokken. Volgens een verkla-
ring van de SP-fractie Doesburg kwam de 
D66-fractie gemaakte afspraken steeds 
opnieuw niet na, waaronder die over 
elkaar collegiaal informeren bij belang-
rijke punten. De SP heeft in Doesburg elf 
jaar collegeverantwoordelijkheid gedra-
gen en wil graag blijven bijdragen aan 
een goed bestuur, maar geeft aan dat dit 
de partij onmogelijk gemaakt wordt door 
de huidige omstandigheden binnen de 
gemeenteraad.

SP Den Haag lanceert de Grootste 
Graaierverkiezing. Raadslid Bart van Kent: 
‘De topinkomens in de publieke sector zijn 
ondanks alle bezuinigingen weer geste-
gen, dit soort zelfverrijking is ronduit 
onacceptabel.’ Er zijn vijf bestuurders van 
Haagse zorg- en wooninstellingen 

  > GrOOtSte GrAAier VAn Den HAAG

genomineerd, die allen ruimschoots boven 
de twee ton per jaar verdienen. In juni 
wordt de prijs uitgereikt, een gouden hark.

 

 Stem mee: sp.nl/9z650h

ONDerNemerSOrGaNiSatieS MKB-Nederland 
en VNO-NCW zijn blij dat de SP en de VVD 
samen een initiatiefwet gaan indienen 
zodat acquisitiefraude voortaan strafbaar 
wordt gesteld. Geschat wordt dat het 
Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks 
ongeveer 400 miljoen euro schade lijdt 
doordat ondernemers bijvoorbeeld misleid 
worden door malafide aanbieders van 
advertentieruimte in niet bestaande of 
weinig gelezen (internet)gidsen. Met het 
wetsvoorstel krijgen ondernemers meer 
bescherming tegen oneerlijke handels-
praktijken. De ondernemersorganisaties 
roepen minister Opstelten (Veiligheid en 
Justitie) op voortvarend te reageren. 

  > VeiLiG OVerSteKen

Zonder zebrapad rijden ze ons hier plat! 
Met die leus voeren ROOD Den Bosch en 
studenten van de Avans Hogeschool actie 
voor een veilige oversteekplaats op de 
Onderwijsboulevard. Er zijn al meer dan 
driehonderd handtekeningen aangeboden 
aan de gemeente. Jeffrey Pennings, 
woordvoerder van ROOD Den Bosch en 
student aan Avans: ‘Er zijn al meerdere 
ongelukken gebeurd op de Onderwijsbou-
levard. Studenten kunnen nergens veilig 
oversteken, het is echt levensgevaarlijk. 
We weten dat de gemeente en Avans al 
gesprekken hebben gevoerd, maar in de 
tussentijd gebeurt er helemaal niks!’ 
ROOD Den Bosch pleit daarom voor een 

zebrapad als tijdelijke oplossing. Pen-
nings: ‘Gemeente, trek een blik verf open 
en maak een zebrapad. Dat kost haast 
niets en dan is er in ieder geval een 
oversteekmogelijkheid totdat de gemeente 
en Avans samen een besluit hebben 
kunnen nemen.’ ‘De verf voor een zebra-
pad is in principe al besteld’, zei de 
verantwoordelijk wethouder bij de 
ontvangst van de handtekeningen. De 
gemeente is het dus met ROOD eens dat 
er iets moet gebeuren, maar Pennings wil 
geen woorden maar daden. ‘ROOD Den 
Bosch houdt de situatie in de gaten en als 
er op korte termijn niets gebeurt, zullen er 
zeker nog meer acties volgen.’

De lancering van de Grootste Graaierverkiezing in ‘stijl’.
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‘Als je nu lid wordt van de VVD, krijg je er 
gratis invloed binnen de PvdA bij’, grapt 
SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen 
cynisch naar aanleiding van het congres 
van de PvdA van 27 april. Die dag namen 
de leden van de PvdA met overgrote 
meerderheid een motie aan die uitspreekt 
dat het kabinet de strafbaarstelling van 
illegalen terug moet trekken. Partijleider 
Diederik Samsom legde die zeer duidelijke 
uitspraak van de leden naast zich neer, 
omdat hij een afspraak met de VVD 
gemaakt had. Gesthuizen: ‘Veel PvdA’ers 
zijn bitter teleurgesteld in hun partij omdat 
deze akkoord is gegaan met de strafbaar-
stelling van illegalen. En Samsom wil niet 
eens een poging wagen om het regeerak-
koord op dit punt open te breken, terwijl 
de PvdA normaal gesproken altijd zegt pal 
te staan voor een menswaardig asielbe-
leid. De achterban verwacht dit ook heel 
erg, en wordt nu keer op keer teleurge-
steld door de partij.’ De PvdA heeft 
VVD-staatssecretaris Teeven al uit de wind 
gehouden toen hij zich moest verantwoor-
den voor de dood van de Russische 
asielzoeker Dolmatov. En de partij heeft 
coalitiegenoot VVD telkens geholpen 
wanneer die het regeerakkoord open wilde 
breken. Nu hangt en staat het wetsvoor-
stel van VVD-staatssecretaris Teeven met 
de steun van de PvdA-fractie in de Tweede 

Kamer. Gesthuizen: ‘Dat Samsom niet 
open wil breken wekt veel wrevel bij de 
PvdA-achterban. En terecht, want het 
uitgangspunt van een menswaardig 
asielbeleid wordt hiermee met voeten 
getreden. Zodra je ook maar een voet op 
Nederlandse bodem zet zonder over de 
juiste papieren te beschikken, zou je dan 
al een misdaad plegen. Ik zie niet in 
waarom je anderen of de staat daar zoveel 
schade mee berokkent dat we het 
strafbaar moeten stellen als misdaad. Nu 
al kan de politie je aanhouden en in 
vreemdelingendetentie zetten als je je niet 
kunt legitimeren. Het lost niets extra op als 

we deze mensen direct criminaliseren. Het 
geeft alleen maar meer problemen doordat 
mensen uit angst niet of te laat gebruik 
zullen maken van medische voorzienin-
gen, en sneller het slachtoffer zullen 
worden van uitbuiting. Als vluchtelingen of 
slachtoffers van mensenhandel die 
halsoverkop gevlucht zijn niet snel genoeg 
het juiste loket in Nederland weten te 
vinden, kan hun terechte asielaanvraag 
dan bovendien vanwege strafbaar illegaal 
verblijf afgewezen worden. Dat staat echt 
heel erg op gespannen voet met het VN 
Vluchtelingenverdrag.’

strafbaarstelling illegaliteit

  > ‘interne MACHtSStriJD PVDA tuSSen ACHterbAn en VVD’

  > eurOPeSe DAtAbAnK VinGerAfDruKKen VAn ASieLZOeKerS 

Het Europees Parlement heeft ingestemd 
met het gebruik van de Europese data-
bank met vingerafdrukken van asielzoe-
kers voor de opsporing van criminelen. 
SP-Europarlementariër Dennis de Jong is 
hier mordicus tegen. ‘De oprichting van de 
databank lag gevoelig, maar was noodza-
kelijk voor het functioneren van het 
Europese asielsysteem. Om nu deze 

databank voor hele andere doeleinden te 
gaan gebruiken, is volstrekt onwenselijk. 
In een rechtsstaat zijn mensen onschuldig 
tot het tegendeel bewezen is. Dat principe 
wordt nu omgedraaid, want asielzoekers 
en erkende vluchtelingen zijn in feite bij 
voorbaat al verdachte. Dit besluit werkt 
daarmee stigmatiserend. De gegevens van 
vluchtelingen die een verblijfsvergunning 

hebben gekregen worden voortaan 
bovendien tot drie jaar beschikbaar 
gesteld voor politie en justitie. In Neder-
land is bij de invoering van het biometrisch 
paspoort terecht afgesproken dat de 
vingerafdrukken van burgers niet in een 
databank van de politie terechtkomen. 
Blijkbaar hoeven we niet zo precies te zijn 
als het om vluchtelingen gaat.’

  > truCKerSMeLDPunt GrOOt SuCCeS

De vrachtwagenchauffeurs-enquête loopt 
als een tierelier. Bij het sluiten van deze 
Tribune hadden al bijna drieduizend 
truckers gereageerd op de oproep van de 
SP om ervaringen, klachten en problemen 
te melden. SP-Europarlementariër Dennis 
de Jong: ´De grote respons laat zien dat 
vrachtwagenchauffeurs echt hun verhaal 
willen doen.’

macht over het stuur verloren
Door een fout is in de Tribune van april van 
het artikel Macht over het stuur (waarin 
ook aandacht besteed wordt aan het 
truckersmeldpunt) de laatste pagina 
weggevallen. Onder meer vertelt Dennis 
de Jong op die laatste pagina hoe de druk 
op Brussel om af te zien van verdere 
liberalisering van de transportsector 

steeds verder toeneemt. 
Het volledige artikel is na te lezen op de 
SP-website: sp.nl/9z6f9n. Ook kunt u een 
kleurenprint van de ontbrekende pagina 
gratis bestellen door een e-mail te sturen 
aan tribune@sp.nl, of een briefje aan: 
Redactie Tribune, Snouckaertlaan 70, 
3811 MB Amersfoort.
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30 november 1999 Remi Poppe (foto) voert 
namens de SP het woord over het wetsvoor
stel ‘Wet bevordering eigenwoningbezit’ dat 
nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 
bevat.

Volgens hem doet ‘het voorstel niets aan het 
fenomeen van ‘hoe hoger je inkomen en hoe 
duurder je huis, des te hoger je fiscale voor-
deel bij de hypotheekrenteaftrek’. In plaats 
daarvan worden aan de onderkant van het 
hypotheekgebouw wat steunbalkjes aan-
gebracht, terwijl de top door de excessieve 
aftrek hoger en hoger wordt. Zelfs een kind 
dat met zijn blokkendoos speelt, begrijpt dat 
een dergelijke toren van Babel op een gegeven 
moment zal instorten.’

april 2013 Remi Poppe blikt terug in een 
opinieartikel. ‘Dat blijken woorden met een 
hoog voorspellend karakter te zijn geweest. 
Het heeft even geduurd, maar de blokken
doos stortte in, te beginnen in Amerika en 
al snel ook in Nederland. Het begin van de 
economische crisis. In 1999 vormden VVD, 
PvdA en D66 het kabinetKok II. De  
10 procent hoogste inkomens ontving toen 
45 procent van de 12 miljard aan hypotheek

renteaftrek. Daaraan zal niet veel veranderd 
zijn sinds die tijd.’

Inmiddels is er een tijdelijke commissie 
Huizenprijzen ingesteld om een parlemen
tair onderzoek voor te bereiden over de 
kostenontwikkeling en prijsvorming op de 
huizenmarkt. Deze Kamercommissie onder 
voorzitterschap van D66Kamerlid Kees 
Verhoeven, concludeert onder andere:

‘Gemeenten en het Rijk hebben laks gerea-
geerd op het uit de hand lopen van de wo-
ningmarkt. De overheid moet meer doen aan 
een stabiele ontwikkeling van de huizenprij-
zen. Als de prijzen te sterk stijgen, moet de 
overheid de mogelijkheden kunnen beperken 
om geld voor een huis te lenen.’

Poppe: ‘En wie zien we in de media passe
ren? Juist, Monasch (PvdA), Verhoeven (D66) 
en nog zo wat woordvoerders, zelfs van de 
VVD. En wat concluderen ze? Juist, ‘de poli
tiek’ heeft het uit de hand laten lopen. En de 
media kakelen dat na, ‘de politiek’ heeft niet 
opgelet. Het historisch besef is bij dit soort 
Kamerleden en de media ver te zoeken. Dat 
is knap klote als je weet dat je ‘toen je nog 

in de politiek zat’ altijd zeer oplettend was, 
en waarschuwde dat het fout moest gaan 
lopen, en met voorstellen kwam om dat te 
voorkomen. Om de hypotheekrenteaftrek op 
termijn te behouden voor hen die het nodig 
hebben moet een eind gemaakt worden 
aan de excessieve aftrek door de topinko
mens. Een groot deel van de 12 miljard aan 
hypotheekrenteaftrek kan gebruikt worden 
voor verruiming van de (slechts 4 miljard 
kostende) huursubsidie. Dat was toen voor 
de heren van de partijen die nu krokodillen
tranen huilen een gruwel. Grrrrrrrr…’

VrOeG Of LAAt
HyPOtHeeKrenteAftreK

De SP is er vaak vroeg bij om gevolgen van beleid 
te doorzien en problemen te signaleren. Vroeg of 
laat komen andere partijen in de Tweede Kamer er 
achter dat onze analyse klopte.

  > frieS PrOteSt DWAnGArbeiD

Dertien Friese gemeenten verplichten 
iedereen die er een bijstandsuitkering 
aanvraagt om met behoud van uitkering 
minimaal vier weken productiewerk te 
doen bij werkproject Pastiel. Fenna 
Feenstra, voorzitter van SP Súdwest 
Fryslân: ‘De gemeenten noemen dit 
sociaal, want het zou bijdragen aan de 
participatie. Schandalig, ze kunnen het 
beter dwangarbeid noemen. Daarom 
hebben we een meldpunt geopend en zijn 
we in gesprek met de directie van Pastiel. 
Veel deelnemers ervaren de uitnodigings-
brief als intimiderend en mensonterend. 
Ook moeten ze eenvoudig productiewerk 
doen voor klanten van de sociale werk-
plaats, waardoor werkgevers voor een 
habbekrats arbeidskrachten krijgen die de 
plek van vaste werknemers innemen. Er 
wordt ze bovendien helemaal geen 
perspectief op een baan geboden. Het 
enige wat je zeker weet, is dat je uitgebuit 
wordt. Ook al zien we dat betrokkenen bij 
Pastiel hun best doen, mensen blijven 
onder dwang van sancties opgelegde 
arbeid moeten verrichten voor hun 

bijstandsuitkering.’ Om het protest tegen 
deze dwangarbeid kracht bij te zetten, 
liepen zo’n twintig SP’ers begin deze 

maand geketend en protestliederen 
zingend door de binnenstad van Sneek 
(foto). 
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staatssecretaris frans Weekers van 
Financiën heeft veel uit te leggen over de 
fraude met toeslagen en uitkeringen door 
Oost-Europese bendes die landgenoten 
als ‘spookburger’ inschrijven bij gemeen-
tes. Bashir: ‘Weekers reageerde geschokt 
op de onthullingen. Vreemd, want de 
ambtenaren zeggen dat hij van de fraude 
op de hoogte moest zijn. Er is echt iets mis 
als ambtenaren – die met hun voeten in de 
modder staan – signalen van fraude 
melden terwijl de verantwoordelijke 
staatssecretaris volhoudt nergens van af 
te weten.’

uit onderzoek van het comité Zorg Geen 
Markt en het actiecomité Fysiotherapie in 
Nood blijkt dat 97 procent van de  
fysiotherapeuten omkomt in papieren 
rompslomp voor de zorgverzerkaars. Het 
rapport Alarmfase rood: fysiotherapie in 
nood, waarvoor 2100 fysiotherapeuten zijn 
ondervraagd, laat een afschrikwekkend 
beeld van de marktwerking zien. Zo meldt 
10 procent van de fysiotherapeuten dat 
zorgverzekeraars chronisch zieke patiën-
ten uitgebreide aanvullende pakketten 
weigeren, waardoor mensen afzien van 
noodzakelijke behandeling. 

 Lees het rapport: sp.nl/9z6fdq

eeN GrOte meerDerHeiD van de Tweede 
Kamer heeft ingestemd met het initiatief-
wetsvoorstel van Kamerleden Jan de Wit 
(SP) en Gerard Schouw (D66) om het 
verbod op godslastering te schrappen uit 
het Wetboek van Strafrecht. Alleen de 
christelijke partijen SGP, ChristenUnie en 
CDA stemden tegen. De Wit kijkt nu uit 
naar de behandeling in de Eerste Kamer.

de sP fractie in venlo stelt vragen over de 
vergoeding van 1.200 euro per werkdag 
voor de technisch voorzitter van het 
onderzoek naar de Floriade. Het geraam-
de tekort van de wereldtuinbouwtentoon-
stelling is 9 miljoen euro. Alexander 
Vervoort, SP Venlo: ‘Gezien de financiële 
uitkomst van het evenement is het in onze 
ogen erg vreemd en ongepast dat er zo’n 
hoge vergoeding tegenover een technisch 
voorzitterschap staat. Als dit bedrag juist 
is, getuigt dit van een ondoordacht 
genomen besluit dat ook nog eens geen 
rekening houdt met de al levende nega-
tieve sentimenten.’

  > ‘beZuiniGinGen AiVD beDreiGen VeiLiGHeiD’

‘Juist nu overheden, banken en bedrijven 
te maken hebben met cyberaanvallen en 
jongeren worden geronseld voor de jihad, 
willen VVD en PvdA een derde bezuinigen 
op de AIVD.’ Volgens SP-Tweede Kamerlid 
Ronald van Raak worden daarmee 
belangrijke internationale netwerken en 
onbetaalbare kennis en kunde wegge-
gooid. ‘Deze bezuinigingen zijn dom en 
kortzichtig en bedreigen de veiligheid van 
burgers. VVD en PvdA, die deze bezuini-

gingen in het regeerakkoord hebben 
gezet, snappen duidelijk niets van het 
inlichtingenwerk. Dat vraagt investeringen 
voor de lange termijn, om mensen op te 
leiden en netwerken op te bouwen. Het 
vraagt ook een langetermijnvisie op 
veiligheid, in plaats van hapsnapbezuini-
gingen. Het gaat in totaal om een bezuini-
ging van 68 miljoen. Dat klinkt heel veel, 
maar is voor de begroting van Binnenland-
se Zaken heel weinig.’

De SP-afdeling Rotterdam deelde, een 
paar dagen na de koninklijke lintjesregen, 
op de dag van de arbeid 500 rode lintjes 
uit aan werkende Rotterdammers. Leo de 
Kleijn, fractievoorzitter voor de SP in 
Rotterdam: ‘De mensen die hard werken 
voor de leefbaarheid van de stad verdie-
nen meer respect en waardering. De 

  > rODe LintJeSreGen

mensen die zorgen dat de straten en 
pleinen schoon zijn. De werkers in de zorg 
en het onderwijs. De schoonmaker, de 
buschauffeur, de winkelier, de schipper en 
de politieagent. De mensen die zorgen 
voor wat voor ons allen van belang is. Dat 
zijn de mensen die wat ons betreft een 
lintje verdienen!’

Alle reizen die een Europarlementariër 
maakt, moeten voortaan openbaar 
gemaakt worden. Dat heeft het Europees 
Parlement besloten. SP-Europarlementari-
er Dennis de Jong: ‘Normaal mag je als 
Europarlementariër geen giften aannemen 
van meer dan 150 euro. Voor giften in de 
vorm van vergoeding van reis- en verblijfs-
kosten geldt deze limiet niet. Gelet op de 
toch al royale vergoedingen voor Europar-

  > eurOPeSe SnOePreiSJeS 

lementariërs wijs ik reisjes op kosten van 
lobbyisten eigenlijk helemaal af.’ De 
meldingsregeling voor snoepreisjes geldt 
vanaf deze zomer. De Jong is van plan om 
het meldingsregister regelmatig te 
raadplegen. ‘Ik zal niet aarzelen verdachte 
reisjes naar buiten te brengen. Europarle-
mentariërs horen zich onafhankelijk op te 
stellen en daarbij hoort niet dat je je laat 
fêteren door lobbyisten.’
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Argentijnse ‘Dwaze Moeders’ her-
denken dat zij 36 jaar geleden, op 30
april 1977, voor het eerst samen-
kwamen op de Plaza de Mayo 
(Meiplein) in Buenos Aires. Zij 
klopten vergeefs aan bij het presi-
dentieel paleis om generaal Videla 
opheldering te vragen over hun na 
gevangenneming spoorloos ver-
dwenen kinderen. Daarop besloten 
ze zwijgend over het plein te lopen. 
Hun stille protest groeide uit tot een 
wekelijkse getuigenis. Schattingen 
van het aantal ‘verdwijningen’ tijdens 
de laatste Argentijnse militaire junta 
(1976-1983) lopen uiteen van 9.000 
tot 30.000. Via rechtszaken proberen 
nabestaanden nog steeds duidelijk-
heid te krijgen over het lot van hun 
kinderen.

tekst Daniël de Jongh
foto © Télam
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KAbinet StruiKeLt VAn 
AKKOOrD nAAr AKKOOrD’

emile rOemer OVer Het SOciaal akkOOrD

‘

Begin april tekenden de regering, de vakbonden en de werk geversorganisaties 
een sociaal akkoord. Akkoord nummer zoveel. Emile Roemer ziet positieve 
punten in het akkoord, maar zal de voorstellen één voor één beoordelen. En 
dan is er nog een zorgakkoord gesloten. Vijf vragen aan Roemer over  
de resultaten uit ‘de polder’.

 ›   Wat vind je van het sociaal akkoord?
‘Met dit akkoord geven de werkgevers en de 
werknemers de VVD en de PvdA een draai 
om de oren. Op een aantal wezenlijke on
derdelen maakt het gehakt van het regeer
akkoord. Op een aantal onderdelen is men 
flink in de richting van de SP gegaan. Dat is 
het algemene beeld. Maar wij zaten niet aan 
tafel, dus wij hoeven ook geen handteke

ning te zetten onder het hele akkoord. Wij 
gaan daarom per onderdeel kijken wat we 
ervan vinden. De afspraken moeten nog in 
plannen en wetten worden uitgewerkt. En 
dan geldt: wat goed is, is goed; dat zullen we 

omarmen. Wat niet goed genoeg is, zullen 
we proberen te verbeteren. En waar het 
slecht is, zullen wij het verzet organiseren. 
En ik geloof dat wij dat wel kunnen.’
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 ›  Wat kun je omarmen?
‘Als eerste de aanpak van de doorgeslagen 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Al onze 
SPafdelingen zijn daar de afgelopen jaren 
tegenaan gelopen en hebben er actie tegen 
gevoerd. Of het nou de vakkenvullers bij 
Albert Heijn zijn, de mensen in de tuin
bouwkassen, de aspergestekers, de mensen 
in de bouw die van het ene contract in het 
andere lopen, of mensen in de zorg die nul
urencontracten hebben; in mijn ogen is het 
niets minder dan uitbuiting van personeel. 
SPKamerlid Paul Ulenbelt maakte een initi
atiefwet – eerst nog samen met de PvdA –  
en daarvan is in het akkoord heel veel 
overgenomen. Ik kan niet anders dan daar 
heel blij mee zijn. Dat is een vooruitgang ten 
opzichte van hoe het nu is.
Daarnaast is er een aantal afspraken 
gemaakt die de slechte plannen van het 
 kabinet dwarsbomen. De nullijn voor men
sen die in de zorg, bij de overheid en in het 
onderwijs werken bijvoorbeeld. Van tafel. 
Het wordt er niet beter van, maar dat het 
niet slechter wordt is ook winst. Nog een 
voorbeeld is de verkorting van de WWduur. 
Het kabinet wilde die verkorten naar één 
jaar. Nu is het twee jaar, met mogelijkheid 
om in de cao een derde jaar af te spreken. 
Het is nog steeds slechter dan nu, maar 
beter dan het plan van de regering. Een iets
minderergeverslechtering: daarvan zeg 

Het sociaal akkoord is gesloten tussen het 
kabinet, de vakbonden en de werk gevers. 
Ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), 
Henk Kamp (Economische  Zaken) en Jeroen 
Dijsselbloem (Financiën) zaten namens het 
kabinet aan tafel; Ton Heerts (FNV), Jaap 
Smit (CNV) en Reginald Visser (MHP) zaten 
er namens de vakbonden; de werkgevers 
werden vertegenwoordigd door Bernard 

WAt StAAt er in Het SOCiAAL AKKOOrD?
Wientjes (VNONCW), Hans Biesheuvel 
(MKB Nederland) en Albert Jan Maat (LTO). 
De leden van de vakbonden zijn inmiddels 
akkoord gegaan.

In het kort is het volgende afgesproken.
•	De	doorgeschoten	flexibilisering	van	de	

arbeidsmarkt wordt aangepakt.
•	Er	komt	géén	verplicht	quotum	waarbij 

foto © David van Dam / Hollandse Hoogte

bedrijven en overheden moeten voldoen 
aan vijf procent gehandicapten in hun 
personeelsbestand. Werk gevers zeggen toe 
voor deze groep banen te creëren. Als dit in 
2017 niet blijkt te werken, wordt het moge
lijk alsnog verplicht.
•	Het	ontslagrecht	wordt	vanaf	2016	‘gemo

derniseerd’ (en niet al in 2014); iedereen 
krijgt een ontslagvergoeding, maar wel tot 
een maximum.
•	De	belastingvoordelen	bij	pensioens	paren	

worden versoberd.
•	De	WW	gaat	van	drie	naar	twee	jaar.	 

Het derde jaar kan in de cao worden gere
geld, maar dan moeten ook werk nemers 
hiervoor premie betalen.
•	De	overbruggingsregeling	voor	mensen	met	

een AOWgat wordt iets verbeterd.
•	De	aangekondigde	extra	bezuinigingsronde	

van vierenhalf miljard euro gaat niet door, 
en dus ook niet de nullijn voor de zorg, 
overheid en onderwijs. Tenzij de econo
mische cijfers tegenvallen...

je niet dat je die omarmt. Wat ons oordeel 
straks wordt, hangt helemaal af van hoe het 
uitgewerkt wordt.’

 ›  Ben je niet te positief over een akkoord 
dat slechte plannen alleen maar wat  
minder slecht maakt?
‘Ho ho, ik ben nog niet klaar. Ik kan niet 
negatief gaan zitten doen over de voorstel
len voor flexwerkers als wij zelf die voorstel
len als initiatiefwet aan het indienen waren. 
Wij gaan niet tegenstemmen alleen maar 
omdat de naam Paul Ulenbelt niet onder 
onze voorstellen staat. Maar er is genoeg in 
het akkoord om níét tevreden over te zijn. 
De ontslagvergoeding is flink naar beneden 
gegaan. Dat betekent dat de drempel om 
mensen te ontslaan verlaagd wordt. Dat ze 
de zorg niet hebben meegenomen is een ge
miste kans, ook al probeerden ze een apart 
zorgakkoord te sluiten. Nog een gemiste 
kans: er is niets afgesproken over de aanpak 
van de armoede. En van schuldsanering. 
Hoeveel mensen zitten niet in de proble
men? De schuldsanering heeft wachtlijsten. 
De bezuinigingen op de sociale werkplaat
sen, het niet verplicht stellen van quota om 
deze mensen aan het werk te krijgen. Nou 
blijven er nog wel wat banen gespaard, dat 
is dus een lichte vooruitgang. Maar over de 
bezuinigingen op de sociale werkplaatsen 
kan niemand tevreden zijn, behalve de 

politici die de sociale werkplaatsen willen 
afbreken.’ 

 ›  Het Kunduz-akkoord, het regeer-
akkoord, het woonakkoord, het zorg-
akkoord. Hoe houdbaar zijn al die afspra-
ken eigenlijk?
‘Tot het volgende akkoord. Het regeer
akkoord is bagger die ze in vijf weken tijd 
hebben afgesproken. De inkt was nog niet 
droog of de eerste wijziging moest er al 
in – de inkomensafhankelijke zorgpremie 
die de VVD toch niet wilde. Zo struikelt het 
kabinet van akkoord naar akkoord. Van een 
stabiel kabinet is geen sprake. Terwijl ze de 
mond vol hebben van vertrouwen, weet nie
mand wat er morgen nou weer voor ellende 
op je bordje komt. Die vierenhalf miljard 
bezuinigingen zijn daar een mooi voor
beeld van. Nou ja, mooi..., ik vind het een 
blunder van de bovenste plank. Werkgevers 
en werknemers adviseren het kabinet om 
niet, alleen maar om die heilige 3 procent 
begrotingstekort te halen, keihard te blijven 
bezuinigen. Dus wordt de extra bezuini
ging van vierenhalf miljard euro van tafel 
gehaald. Maar al heel snel laten VVD’ers en 
PvdA’ers van zich horen: alleen als er vol
doende economische groei is. En de cijfers 
zien er niet goed uit, weten we al.
Het akkoord moest rust en stabiliteit geven. 
Die rust en stabiliteit gooien ze met één zin 

De onderhandelaars tijdens de persconferentie op 11 april.
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weer van tafel, door te zeggen: wij blijven 
vasthouden aan die 3 procent en als in 
augustus blijkt dat we volgend jaar boven 
die 3 procent zitten, dan ligt er gewoon 
weer een bezuinigingspakket op tafel.
Dat is precies níét wat de mensen en de 
bedrijven op dit moment nodig hebben. 
PvdA en VVD volharden in het remmen 
van de economische groei, door aan een 
ergens in de jaren negentig afgesproken 
percentage vast te houden dat verder 
nergens op slaat. Alleen maar omdat Rutte 
geroepen heeft: heilig, heilig, heilig. Dat is 
ongelooflijk dom. Werkgevers willen het 
niet, werknemers  willen het niet, zelfs het 
IMF wil het niet. Alle economen van links 
naar rechts willen het niet. De helft van 
de VVDprominenten wil het niet. Maar 
het kabinet steekt de kop in het zand en 
doet het gewoon toch, met alle gevolgen 
van dien. Elke dag dat ze die onrust laten 
bestaan, levert nog meer werkloosheid op.

Want realiseer je goed: de economische 
groei, die we heel magertjes hebben, 
hebben we louter en alleen te danken 
aan groeiende export. De binnenlandse 
besteding is dramatisch slecht. Omdat 
iedereen alleen maar bezuinigingen en 
lastenverzwaringen op het bordje heeft 
gekregen. Iedereen is bang dat er nog 
veel meer aankomt; half Nederland heeft 

met een korting van salaris en pensioen te 
maken, voorzieningen worden afgebroken. 
Sterker nog, ik wed dat als je nu fors zou 
gaan investeren, je zo maar bij die 3 procent 

zou uitkomen omdat je via btw en minder 
mensen in de WW enorm veel geld terug
krijgt.’ 

‘Ze breken gewoon na de 
verkiezingen de boel af; 
dát is het eerlijke verhaal’

foto Sander van Oorspronk

Zomer 2012: SP-kamerlid Paul Ulenbelt overhandigt FNV-voorzitter  
Ton Heerts het plan ‘Zekerheid van Flex’.
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In de zomer van vorig jaar presenteerde 
 SPKamerlid Paul Ulenbelt samen met  
PvdAKamerlid Mariëtte Hamer tien voor
stellen die de kloof tussen vaste werknemers 
en flexwerkers verkleinen. Toen de PvdA 
met de VVD ging regeren, trok de PvdA de 
steun voor de wetsvoorstellen in. De SP zette 
door; nu zijn bijna alle voorstellen opge
nomen in het sociaal akkoord. Ulenbelt: 
‘De koers van steeds meer onzekerheid en 
flexibilisering is  radicaal gekeerd. Dit is een 
doorbraak voor iedereen die afhankelijk is 
van onzekere arbeidscontracten. Honderd
duizenden werknemers met een onzeker 
contract gaan de zekerheid krijgen waar zij 
naar snakken.’
Het initiatiefwetsvoorstel heette Zekerheid 
voor Flex. De volgende voorstellen zijn in 
het sociaal akkoord overgenomen.

SP-VOOrSteLLen fLexWerKen nAGenOeG OVerGenOMen 
•	 Na	twee	jaar	krijgen	flexwerkers	een	vast	

contract. Dat is nu pas na drie jaar.
•	 In	de	cao	kan	de	wettelijke	termijn	voor	

het benutten van het uitzendbeding wor
den verlengd tot ten hoogste 78 weken. 
Dat geeft uitzendkrachten meer inko
menszekerheid.

•	 Flexwerkers	met	een	contract	met	een	
duur van 6 maanden of minder krijgen 
geen proeftijd meer. Dat geldt ook voor 
een aansluitend contract.

•	 Het	concurrentiebeding	waardoor	 
flexwerkers na ontslag niet bij een  
concurrent van de werkgever mogen gaan 
werken, wordt geschrapt.

•	 Payroll-constructies	worden	tegengegaan	
en de bijzondere ontslagregels bij  
pay rolling worden geschrapt.

•	 Er	komt	een	ontslagvergoeding	voor	flex
werkers.

In het julinummer van 2012 deed de  
Tribune verslag van de presentatie van 
Zekerheid voor Flex: sp.nl/9z6gek

 ›  Na het sociaal akkoord is ook het zorg-
akkoord gesloten. Wat vind je daarvan?
‘Daar ben ik niet positief over. De kern is dat 
50.000 banen in de thuiszorg verdwijnen. 
De gemeentes worden opgezadeld met een 
bezuinigingspakket waardoor de hele zorg 
afgebroken wordt. Mensen moeten langer 
thuiswonen, maar de thuiszorg wordt  
afgebroken. Dat is niet uit te leggen.
Ook hier wordt gezegd: maar er wordt 
minder afgebroken dan eerst. Maar als 
palliatieve zorg onmogelijk wordt en als 
kortdurende revalidatie niet meer moge
lijk is, als de helft van de mensen de zorg 
gewoon kwijtraakt, dan breek je te veel 
af. Daar kán iedereen met een hart voor 
de zorg absoluut niet mee instemmen. En 
wij hebben steeds aangegeven: je moet 
niet bezuinigen op mensen. Bezuinig op 
bureaucratie, op verspilling, bezuinig op de 
enorme winsten waar zorgverzekeraars nu 
mee weglopen. Op de top salarissen in de 
zorg. De dag van dit interview verdwijnen 
er bij een grote  zorginstelling in Amster
dam 1500 mensen van de thuiszorg en de 
directeur die vertrekt, krijgt drie ton mee. 
Drie ton; dat is tien mensen in de thuiszorg. 
Dat bedrag wordt aan een directeur meege
geven, terwijl die nota bene al een nieuwe 
baan heeft. Mensen in de zorg weten overal 
waar bureaucratie is, waar verspilling is, hoe 

het goedkoper kan. Maar daar wordt niet 
naar geluisterd. Er wordt gewoon op mensen 
en op zorg bezuinigd. Weet je nog dat het 
vorige kabinet besloot dat er meer handen 
aan het bed in het verzorgingshuis moesten 
komen? Geschrapt.

De grootste zorgvakbond Abvakabo heeft 
geen handtekening gezet onder dit zorg
akkoord. Terecht. Zonder hen is er gewoon 
geen zorgakkoord. Dat betekent dan een 
heet voorjaar. Ik begreep dat de Abvakabo 
een goed bod op tafel had liggen, maar PvdA 
en VVD hebben er blijkbaar voor gekozen 
om de directe zorg bij mensen thuis gewoon 
af te breken. Nou, dan zeg ik: breek die twee 
partijen bij de volgende verkiezingen maar 
af. Daar hebben we dan samen voor op het 
Malieveld gestaan. Weet je nog? Het eerlijke 

•	 Nu	kunnen	werkgevers	een	werknemer	
ontslaan en na 3 maanden weer aan
nemen met opnieuw een tijdelijk con
tract. Om te voorkomen dat werkgevers 
hiermee proberen werknemers eindeloos 
tijdelijke contracten te geven wordt deze 
termijn 6 maanden.

•	 In	de	cao	kon	tot	nu	toe	onbeperkt	 
worden afgeweken van het maximaal 
aantal tijdelijke contracten. Dit wordt  
nu aan banden gelegd.

•	 Er	komt	een	aanzegtermijn	van	een	
maand bij het beëindigen van tijdelijke 
contracten met een duur van zes  
maanden of langer.

verhaal. Ze breken gewoon na de verkiezin
gen de boel af. Dát is het eerlijke verhaal.

Kijk, het is nog nooit gebeurd dat de oppo
sitie het kabinet naar huis stuurt; dat doen 
ze toch allemaal zelf. En als zij slechte voor
stellen naar de Kamer sturen, dan zullen 
ze op heel veel fronten geen meerderheid 
krijgen. Volgend jaar maart zijn er gemeen
teraadsverkiezingen. Laat mensen maar hun 
oordeel uitspreken over hoe goed het nu 
gaat in het land. Kunnen ze een tussenscore 
geven.’  •
tekst Diederik Olders

foto Sander van Oorspronk

‘Er is niets afgesproken  
over de aanpak van de armoede’
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overvol
Al twee jaar lang worden Syrische burgers 
gemangeld tussen aanhoudend geweld van 
zowel de regering van president Assad als de 
gewapende oppositie. De wrede burgeroor
log kostte al zeker 70.000 mensen het leven. 
Miljoenen burgers raakten huis en haard 
kwijt en sloegen op de vlucht.
‘Als de wereld tegenwoordig een dorp is, 
waarom doen we dan zo weinig tegen de 
uitslaande brand in het centrum?’ Die vraag 
stelde SPsenator Tiny Kox tijdens een debat 
van de Raad van Europa in Straatsburg op  
25 april. Hij pleit voor meer politieke pressie 
op regering en oppositie van Syrië om over 
een bestand te onderhandelen en meer 
internationale hulp voor de overvolle vluch
telingenkampen in de buurlanden, waar een 
humanitaire ramp dreigt.

In de inderhaast opgetrokken opvangkam
pen in Syrië zelf is de situatie zo mogelijk 
nog nijpender. SPleden Chris Wiggers 
en Jenita Gerrits kwamen vorig jaar via 
vrienden in Turkije in contact met Syri
sche ontheemden in het inderhaast nabij 
de Turkse grens opgetrokken kamp A’zaz. 
‘Internationale hulp is er schaars, omdat het 
vaak te gevaarlijk is’, vertelt Jenita. ‘Boven
dien zijn de grenzen steeds vaker gesloten. 
Er is een tekort aan alles. Eenvoudige goede
ren als babyvoeding, medicijnen en dekens 
zijn een zaak van leven of dood geworden.’ 
Aangedaan door de situatie, besloten zij bij 
volgende bezoeken zelf hulpgoederen aan te 
schaffen in Turkije en die mee de grens over 
te nemen. Het is voor hen als reizigers  
immers makkelijker om de grens over te 
steken dan voor een groot internationaal 
hulpkonvooi. Om de ergste nood in kamp 
A’zaz te verlichten hebben ze de Stichting 
Hulpgoederen Syrië opgericht. De door 
hen gemaakte foto’s op deze pagina’s tonen 
de benarde levensomstandigheden in het 
kamp. Jenita: ‘Met harde wind op de kale 
vlakte zijn er zandstormen. Bij regen veran
dert het terrein in een drassige modderpoel 
waardoor water de tenten binnenstroomt. 
Er is geen drinkwater, geen elektriciteit, te 
weinig sanitair. De rij bij de dokterspost is 
erg lang. Met de zomer voor de deur, stijgt 
de angst voor epidemieën. De honger en het 
klimaat lijken een nog groter gevaar te  
vormen dan de bombardementen en  
beschietingen.’  •

 www.hulpsyrie.com
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Provincies laten het breed hangen

rOePt u MAAr!
Hoezo crisis? Sommige provincies smijten momenteel met 
geld dat het een lieve lust is. Met name in Overijssel en 
Limburg gaat het d’r op. Hoe kan dat? 

foto Rozing / Hollandse Hoogte
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de Presentatie in de commissievergadering 
halverwege april was weinig opzienbarend. 
Maar SPraadslid Ronald van Hal uit Venray 
was op zijn hoede. De gemeente presen
teerde het natuurproject Maasgaard, dat 
naast natuurontwikkeling ook toerisme en 
recreatie in de NoordLimburgse gemeente 
moet bevorderen. Van Hal vindt het plan ‘op 
zich wel aardig’, maar toch is er iets vreemds 
mee. Een maand eerder had de provincie 
namelijk al aangekondigd in het kader van 
natuurontwikkeling maar liefst 7,5 miljoen 
euro te willen bijdragen aan het plan. Van 
Hal: ‘Maar de gemeente moet dan zelf ook 
een flinke duit in het zakje doen. Me dunkt 
dat de gemeente juist in deze moeilijke tij
den het wel aan andere dingen had kunnen 
besteden, als ze het geld überhaupt al heeft. 
Het is crisis; heel veel mensen in Venray 
hebben momenteel andere dingen aan hun 
hoofd dan dit project.’

tekort blijft en gaat uit van ‘gezamenlijke 
inspanning’ van landelijke en decentrale 
overheden. Met andere woorden: provin
cies, gemeenten en waterschappen moeten 
de landelijke overheid helpen om aan het 
EUdictaat te kunnen voldoen. Europees 
begrotingsfetisjisme, noemde de SPKamer
fractie dat. De Wet Hof behelst nota bene 
boetes als genoemde decentrale overheden 
de norm niet halen. De wet voorziet ook in 
het zogenaamde ‘schatkistbankieren’, dat de 
decentrale overheden verplicht om reser
ves tegen lage rente bij de Rijksoverheid te 
stallen. De rijke provincies – NoordBrabant, 
Overijssel, Friesland, Limburg en Gelderland 
– voelden zich beknot in investeringsruimte 
en trokken fel van leer tegen de wet. Van 
Limburgs PvdAgedeputeerde Kersten was 
in de regionale media de opvatting te horen 
dat het geld beter in de provincie besteed 
kan worden, zodat ‘we het niet voor een 

‘De indruk onstaat dat het gaat om 
een vriendendienst’

maar we krijgen toch geld van de provincie. 
Als raadslid overvalt het me de laatste tijd 
steeds vaker: eerst wordt bekend dat de 
provincie meebetaalt, pas daarna krijgt de 
raad de bijbehorende stukken. Lastig is dat. 
Als Overijssels gedeputeerde Rietkerk (CDA 
–red.) zegt dat de provincies hun Nuon 
en Essentgelden terug in de samenleving 
moeten investeren, dan is daar iets voor te 
zeggen. Maar wordt er vervolgens een lijstje 
met provinciale cofinancieringen bij de 
gemeenten op tafel gelegd, dan vind ik het 
lastig worden.’ Frank Futselaar: ‘Mijn kritiek 
is dat de gang van zaken voor de volks
vertegenwoordiging niet helder is. Wat je 
ziet is dat het provinciebestuur samen met 
wethouders in een hotel gaat zitten om te 
bedisselen waar het geld naar toe gaat. Dat 
betekent in mijn ogen dat Provinciale Staten 
kritischer moet zijn op de kaders die zij zelf 
stellen. In het geval van de Rode Torenbrug 
in Zwolle zag je dat er provinciaal geld is 
gebruikt om lokaal een politiek probleem op 
te lossen. Dat kan niet de bedoeling zijn.’ 

Daan Prevoo ontkent niet dat het op zich
zelf een goede zaak is dat de provinciale 
overheid de noodlijdende bouwsector een 
steun in de rug probeert te geven. Maar het 
genoemde programma Stimulering Bouw 
levert volgens hem een weinig wezenlijke 
bijdrage. Prevoo: ‘Het valt me op dat er op de 
projectenlijst erg veel onderhoud van cultu
reel erfgoed, kloosters en kerken staat. Dat 
is waar tal van gemeenten geen geld voor 
hebben. Vind je het dan gek dat bij velen de 
indruk ontstaat dat het hier in werkelijkheid 
gaat om een vriendendienst van het college 
van GS aan de gemeenten?’ 

In maart maakte CDAgedeputeerde Van der 
Broeck de provinciale bijdrage aan natuur
project Maasgaard in de gemeente Venray 
bekend. Sinds jaar en dag de grootste partij 
in Venray: het CDA. Woonplaats van de 
gedeputeerde: Venray.

Politieke rel
Hoe gevoelig het allemaal ligt, moge blijken 
uit de politieke rel die op 28 maart ontstond 
in de Provinciale Staten van Limburg. Oppo
sitiepartij PVV had twijfels over de vraag in 
hoeverre de Limburgse bouwsector daad
werkelijk van het programma Stimulering 
Bouw zou profiteren. De partij ergerde zich 
aan het feit dat gouverneur Bovens (CDA) die 
twijfels op eigen houtje had tegengesproken. 
En dus wilde de PVV Bovens aan de tand 
voelen tijdens het vragenuur. Maar de CDA
fractie rekte met steun van PvdA en VVD ter 
plekke de vergaderregels op, met het doel 
om zelf de vragenstellers te lijf te kunnen 

Limburg, een van de rijkere provincies van 
Nederland, is de laatste maanden flink met 
geld aan het strooien. Tientallen projecten 
steunt of initieert Maastricht inmiddels. 
Soms – zoals in Venray – met natuurontwik
keling als doel, maar het meest onder het 
motto Stimulering Bouw. Laatstgenoemd 
streven komt weliswaar voort uit een 
oproep van Provinciale Staten afgelopen 
najaar, maar het gemak waarmee en de 
manier waarop vervolgens miljoenen euro’s 
vloeiden verbaast velen. Ogenschijnlijk 
naar hartenlust konden gemeenten lokale 
plannen en ideeën indienen, waarna de 
provincie veelal bij wijze van cofinanciering 
de portemonnee trok. 

Smijten met essentgeld
In Overijssel, met Limburg een van de rijkere 
provincies, staat de geldkraan al langer 
open. 1,2 miljard euro moet blijkbaar op, 
tweederde daarvan gaat volgens SPStaten
fractievoorzitter Frank Futselaar in asfalt 
zitten. ‘Overijssel doet er alles aan om in vier 
jaar tijd de opbrengst van de Essentgelden 
op te krijgen’, zegt Futselaar.

Toeval of niet, op 23 april nam de Tweede 
Kamer de zogenaamde Wet Hof aan. Deze 
Wet Houdbare Overheidsfinanciën moet 
regelen dat ons land binnen de Europees 
vastgestelde norm van 3 procent begrotings

habbekrats moeten afstaan aan het Rijk’. 
‘Dat lijkt op het jongetje dat gauw de snoep
pot wil leegeten voordat de andere kinderen 
thuiskomen’, stelt Daan Prevoo, voorzitter 
van de Limburgse SPStatenfractie. 
Hoe dan ook; Limburg rolde in de maanden 
vóór 23 april een lijst met projectbijdragen 
over de provincie uit waar je u tegen zegt. En 
dat is in een gemeente als Venray te merken. 
Raadslid Ronald van Hal: ‘Eerst moest er ge
smeekt worden om wat geld, nu de provincie 
met de geldbuidel schudt is ineens van alles 
mogelijk.’ Dat lijkt prettig, wetende dat de 
financiële situatie in menig gemeente niet 
erg rooskleurig is. Maar is het alleen maar 
prettig? 

lokale besluitvorming beïnvloed 
‘De manier waarop de provincie Overijssel 
tal van lokale projecten cofinanciert be
invloedt de lokale democratie’, zegt Edwin 
Koster, SPraadslid in Zwolle. Als voor
beeld noemt hij het zwaar omstreden Rode 
Torenbrugproject, waaraan de provincie 
financieel bijdroeg. ‘Als de provincie een 
grote zak met geld bij de gemeente neerlegt 
nog voordat de raad zich over het betref
fende project heeft uitgesproken, dan weegt 
dat zeker mee in de besluitvorming door 
de raad. De échte afweging – namelijk wat 
zijn nut en noodzaak van een project – kan 
beïnvloed worden door het idee van: ja, 
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en hen zodoende de wind uit de zeilen te ne
men. De SPfractie zag hierin een verstoring 
van de democratie en verliet de vergadering, 
gevolgd door de PVV. Drie weken later kre
gen SP en PVV gelijk: de provincie past nu de 
regels aan, zodat bovengenoemd foefje niet 
nog een keer uitgehaald kan worden.

Als tegenwicht aan de provinciale geld
stroom bepleit SP’er Daan Prevoo investe
ringen die volgens hem wél toekomstgericht 
zijn en de bevolking ten goede komen. 

legde het college met het grootste gemak de 
tiende(!) reeks projecten in de kader ‘Stimu
lering Bouw’ op tafel. De kosten van deze 
reeks: 600.000 euro. 

kolderieke situatie
Het is markant: uitgerekend in crisistijd en 
uitgerekend nu Europese eisen én landelijke 
maatregelen om te bezuinigen zich opsta
pelen, weten sommige provinciebesturen 
blijkbaar niet hoe snel en flink ze met hun 
miljoenen om zich heen moeten smijten. 

investeringsgolven op gang kunnen komen 
blijft opvallend. Hetgeen de vraag oproept 
hoe het eraan toegaat in provincies die 
beduidend minder geld in kas hebben. Jerry 
Snellink is SPStatenlid in ZuidHolland, 
waar de SP deel uitmaakt van de coalitie. Hij 
uit kritiek op de Wet Hof en wijst met name 
het onderdeel van de boetes af: ‘Áls pro
vinciale overheden al kunnen investeren, 
dan moet je ze natuurlijk niet gaan afstraf
fen als ze dat doen.’ Nuchter vult Snellink 
aan: ‘Maar ZuidHolland beschikt over niet 
zoveel financiële reserves als een aantal 
andere provincies en heeft niet zoveel van 
die projecten.’ 
 
En zo doet zich de bijna kolderieke situatie 
voor dat provincies die poen zat hebben 
moord en brand schreeuwden over de Wet 
Houdbare Overheidsfinanciën, terwijl de 
provincies met wezenlijk bescheidener mid
delen verhoudingsgewijs nuchter en rustig 
bleven. Anders gezegd: als je als overheid 
veel geld hebt, heb je kennelijk een pro
bleem. Kom daar bij de gemiddelde burger 
maar eens mee aan in crisistijd. •

tekst Rob Janssen 

2009: Toenmalig voorzitter van de Limburgse SP-Statenfractie Thijs Coppus overhandigt 7000 handtekeningen aan vice-voorzitter Scheepens 
om de verkoop van energiebedrijf Essent te voorkomen.
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‘Provinciebestuur en wethouders 
bedisselen in een hotel waar het geld 
naartoe gaat’

Investeren in de bouw? Prima, maar dan wel 
gericht op de realisatie van betaalbare wo
ningen en verduurzaming van het bestaande 
woningbestand, aldus de SP’er. Ook pleitte 
Prevoo er onlangs voor dat Maastricht 
de mogelijkheden gaat onderzoeken om 
samen met gemeenten en maatschappelijke 
organisaties de groeiende armoede te helpen 
bestrijden. Hij oogstte daarmee sympathie, 
maar vooralsnog weinig concrete steun om 
het echt op te pakken. In diezelfde week 

Dat komt overigens niet alleen door de Wet 
Hof. Het voornemen om binnen de reste
rende bestuursperiode (in 2015 zijn er weer 
verkiezingen) gauw nog zoveel mogelijk 
geld uit te geven kan ook een rol spelen. 
Daarnaast is er sprake van zogenaamde 
ILGdeadlines (Investeringsbudget Landelijk 
Gebied), als gevolg waarvan investeringen 
binnen een bepaalde termijn gedaan moeten 
worden. Maar toch, het gemak en de snel
heid waarmee in rijke provincies enorme 
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het gebouW uit het midden van de negentien
de eeuw staat grotendeels leeg. Het gerinkel 
van de sleutelbos van de gevangenisbewaar
der klinkt hol tegen de prachtige gietijzeren 
trappen en lege muren. De rondleiding voert 
langs cellen waar in de Tweede Wereld
oorlog mensen op hun executie wacht
ten, langs oude en nieuwe isoleercellen, 
langs de ruimte waar vroeger gevangenen 
toneelvoorstellingen hielden en waarin later 

GeVAnGeniSPerSOneeL in VerZet 
teGen AfbrAAKPLAn teeVen
De gevangenissen moeten van het kabinet flink bezuinigen. Dat 
betekent ontslagen, gesloten gevangenissen en criminelen die thuis hun 
straf mogen uitzitten. Voor het gevangenispersoneel gaat dit veel te ver. 
Tijdens een werkbezoek in Doetinchem hoort SPKamerlid Nine 
Kooiman waarom.

experimentele zespersoonscellen zijn inge
richt om te kijken of dat te doen is voor de 
bewaarders. Het bed waarop gevangenen die 
niet te handhaven waren werden vastgebon
den om tot kalmte te komen of onder dwang 
medicatie toegediend te krijgen – en de ver
halen die erbij horen. Het is indrukwekkend, 
en dit is dan nog het oude, leegstaande deel 
van de Doetinchemse Penitentiaire Inrich
ting De Kruisberg. SPTweede Kamerlid 

Nine Kooiman is er op werkbezoek en wordt 
rondgeleid door drie leden van de onderne
mingsraad (or).

het bezoek staat in het teken van de bezui
nigingen die staatssecretaris Fred Teeven 
(VVD) wil doorvoeren – bezuinigingen 
waardoor onder andere deze gevangenis 
in Doetinchem zal moeten sluiten. Het 
‘Masterplan’ van Teeven moet 340 miljoen 

Wijnand Wijnands, Henriëtte Kelderman en Rob Visser (vlnr) praten met Nine Kooiman aan ‘de slang’, speciaal 
ontworpen om het moeilijker te maken voor bezoekers om stiekem iets aan gevangenen te geven.

foto Diederik Olders
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per jaar opleveren. Maar de gevolgen zijn 
volgens Kooiman desastreus: ‘Er worden  
26 instellingen gesloten en 3700 banen zul
len verdwijnen. Dit gaat ook ten koste van 
de veiligheid in Nederland.’ Waar moeten al 
die gevangenen naartoe? Kooiman: ‘Vol
gens Teeven kunnen er veel meer mensen 
met een enkelbandje thuis op de bank hun 
straf uitzitten. Verder moeten er veel meer 
mensen met zijn tweeën op één cel, en wil 
Teeven grootschalige gevangenisgebouwen 
gaan bouwen. En natuurlijk wordt er op 
begeleiding van en activiteiten voor gevan
genen bezuinigd.’ Kooiman heeft er zo haar 
mening over, maar ze is vooral op werk
bezoek om te luisteren. Eind maart hield 
ze een enquête onder gevangenispersoneel 
over de plannen met het enkelbandje. Bin
nen tien dagen reageerden 2500 mensen. 
Daarvan vond 90 procent het een slecht 
idee. Er zijn grote zorgen over de veiligheid, 
over het gebrek aan begeleiding, over de 
resocialisatie en over de vraag of mensen het 
wel als straf ervaren.

rob visser is voorzitter van de or in De 
Kruisberg. Hij heeft al vele jaren werkerva
ring in gevangenissen, onder andere in de 
Amsterdamse Bijlmer. Hij vertelt trots dat De 
Kruisberg een inrichting is waar hele goede 
recidivecijfers worden gehaald. Met andere 
woorden: de kans is hier kleiner dan elders 
dat een crimineel na zijn straf te hebben uit
gezeten toch weer de fout ingaat. ‘Dat komt 
vooral door heel intensieve begeleiding. We 

zijn een relatief kleinschalige gevangenis: 
118 gedetineerden, terwijl elders 300 het 
gemiddelde is. De plannen van Teeven voor 
megagevangenissen zijn niet op de feiten 
gebaseerd. Onderzoek zegt steeds weer: hoe 
grootschaliger de gevangenis, hoe hoger het 
ziekteverzuim onder personeel, hoe vaker 
incidenten voorkomen. Ik heb het zelf in de 
Bijlmerbajes meegemaakt. Daar was altijd 
wel iets aan de hand.’ 

zijn collega Wijnand Wijnands, piwer  
(penitentiair inrichtingswerker) en orlid, 
valt Visser bij: ‘Alles waar op bezuinigd 
wordt in de inrichting, wordt straks betaald 
door de samenleving. Wij proberen mensen 
die wat op hun kerfstok hebben weer regel
maat te geven. Wat het beste werkt is de
tentiefasering, oftewel: je moet mensen niet 
in één klap vanuit de cel buiten zetten na 
hun straf. Dan gaat het gegarandeerd fout. 
Je moet ze begeleiden, ook na de detentie. 
Controleren of ze een dagbesteding hebben, 
iemand om op terug te vallen, onderdak. Zo 
niet, dan vervallen ze heel snel weer in hun 
oude gewoonte. En leg dat maar eens uit aan 
het volgende slachtoffer: ja sorry, we wilden 
bezuinigen op personeel.’ Ook Wijnands is 

trots op de recidivecijfers van De Kruisberg: 
‘En dan staan wij er ook nog om bekend dat 
we hier de moeilijkst plaatsbare criminelen 
wél plaatsen.’

na de historische rondleiding gaat het verder 
in het veel modernere gebouw, waar de 
gevangenen zitten. Geen sleutels hier maar 
pasjes, camera’s, deursluizen en slim inge
richte gangen en looproutes. Even naar het 
toilet gaan als bezoeker gaat niet zomaar. 
Dan moet je, begeleid en al, door  allemaal 
deuren. Die lijken vaak vanzelf open te 
gaan, omdat de centrale bewaking al ziet 
wat er aan de hand is en de deur op afstand 
bedient. De isoleercellen blijven indrukwek
kend en je kunt je moeilijk voorstellen dat 
sommige gedetineerden vragen om ‘iso’ als 
ze het in de groep even niet trekken. Kooi
man wordt door het personeel herkend en 
gecomplimenteerd; een paar dagen eerder 
was de grote demonstratie in Den Haag van 
het gevangenispersoneel waaraan vierdui
zend mensen deelnamen. Veel collega’s van 
De Kruisberg waren present. Zij menen dat 
Kooiman op het podium de juiste conclu
sie trok: het masterplan van Teeven is een 
afbraakplan.

Dit zag staatssecretaris Fred Teeven toen hij tijdens de demonstratie het podium betreedde: het normaal zeer 
gezagsgetrouwe gevangenispersoneel keerde hem massaal de rug toe.

‘ Alles wat je nu bezuinigt, wordt straks   
 betaald door de maatschappij’
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Een kort gesprek met plaatsvervangend 
vestigingsdirecteur René Verhoeven maakt 
duidelijk dat de kritiek op de plannen 
breed gedragen wordt. Verhoeven vindt het 
onbegrijpelijk dat Teeven geen blijk van 
visie geeft bij zijn plannen. Op een vraag 
van Kooiman wat het ministerie zei dat de 
basis was voor de sluiting van De Kruisberg, 
moet ook Verhoeven het antwoord schuldig 
blijven: ‘Niks. Geen enkele onderbouwing. 
Ik zeg: reken ons maar af op de feiten. Laat 
de beste inrichtingen doorgaan. Wij hebben 
al jaren geen ontsnappingen meer, heel 
weinig incidenten en een laag ziekteverzuim 
bij het personeel. Wij zitten altijd vol, omdat 
wij elke uitdaging met moeilijk plaatsbaren 
aangaan. Je zou zeggen dat dat redenen zijn 
om een gevangenis juist niet te sluiten.’ 
Verhoeven geeft ook aan dat er heus wel 
besparing mogelijk is. De Kruisberg moet de 
huur betalen van het hele complex, inclusief 
de gebouwen die niet meer gebruikt worden. 
Die moeten ze ook nog warm stoken. Het 
zijn rijksmonumenten, dus verbouwen voor 
ander gebruik is niet eenvoudig. Zo wordt 
eigenlijk een probleem bij de Rijksgebou
wendienst door de inrichting opgelost. 
Verspilling, zeker nu er zoveel bezuinigd 
moet worden.

HeNriëtte kelDermaN werkt bij het Bureau Se
lectie en Detentiebegeleiding van De Kruis
berg, is orlid en ook nog bestuurder van de 
justitievakbond Juvox. Zij vertelt trots over 
de demonstratie in Den Haag en over het 
moment dat Teeven op het podium kwam 
staan en bijna iedereen hem de rug toekeer
de. Een erg symbolisch moment, want het 
viel veel medewerkers zwaar.  Kelderman: 
‘Gevangenispersoneel is van nature ge
zagsgetrouw. Dat bijna iedereen dit deed, 
betekent heel veel. Het was ook een reactie 
op hoe het tot nu toe is gegaan. Want er is 
absoluut niet geluisterd naar de mensen van 
de werkvloer. Deze afbraak gaat echt veel en 
veel te ver. Mensen maken zich zorgen over 

hun baan. Dat is één. Maar ze maken zich 
ook serieus zorgen over de veroordeelden 
en de gevaren voor de maatschappij als er 
alleen maar een keihard gevangenisregime 
overblijft.’ Wijnands: ‘Als je mensen in de 
gevangenis behandelt als een beest, komt 
er een beest de maatschappij in. Je móét 
investeren in een goede terugkeer.’

bij het bekijken van de cellen valt meteen op 
dat het niet bepaald ruim is. Helemaal als 
we te horen krijgen dat er steeds vaker twee 
op één cel zitten. Ook dat is een punt van 
zorg bij orvoorzitter Visser: ‘Het klinkt heel 
stoer. Maar voor heel veel gevangenen kan 
het niet. Die komen hier helemaal instabiel 
binnen, met allerlei psychische en psychi
atrische problemen. Nu nog wordt daar zo 

Jacques Poels  05-12-1949 – 12-04-2013
Tot onze verslagenheid en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten 
nemen van Jacques Poels. Bijna twee jaar geleden moest Jacques  
vanwege een slopende ziekte stoppen met zijn werk als directeur van 
Delinkwentie en Samenleving en zijn activiteiten voor de SPwerk
groep Morgen Beter. Hij maakte vanaf de oprichting in 2005 deel uit 
van de werkgroep, die zich beijvert voor de resociali satie van gede
tineerden en exgedetineerden. Jacques heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de inbreng van de SPTweede Kamerfractie over dit 
onderwerp. Wij hebben hem gekend als een warm, onbaatzuchtig en 
zeer betrokken mens en wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

boos en leuk
De boze medewerkers hebben slogans 
bedacht om hun onvrede te uiten. Een paar 
voorbeelden.
Een enkelbandje? Dat boeit me niet!
Enkelbandje van Fred, criminelen pret!
(Een verkiezingsposter van de VVD:) Op 
veiligheid moet je niet bezuinigen
Fred, wij willen ook niet aftreden maar 
optreden
Masterplan? Disasterplan!
Moeten wij nu op water en brood?

Kooiman spreekt ook met wat gevangenen. 
Zij legt twee van hen de vraag voor wat ze 
van het idee vinden om meer mensen met 
een enkelbandje thuis te zetten. Ze reageren 
enthousiast: ‘Dat zou ik wel willen! Wie wil 
dat nou niet.’ Toch zien ze ook nadelen: ‘Je 
bent dan wel lastig voor je familie. Als je niet 
weg mag, moeten zij alles voor je regelen.’ 
‘Dan worden zij meer gestraft dan jij’, vult 
zijn celgenoot lachend aan.

ViSSer eN zijN cOlleGa’S zijn bereid voor goe
de gevangenissen te strijden, maar hij is ook 
somber: ‘Ik denk wel eens, misschien is het 
maar beter om ontslagen te worden. Want 
ik kan dit werk niet meer doen als het alleen 
maar de celdeur op slot draaien betekent. 
Als je je meer varkenshouder voelt dan dat je 

‘ Behandel je mensen als een beest, dan    
 komt er een beest de maatschappij in’

goed mogelijk op geselecteerd en worden 
mensen waarbij het niet kan gewoon in hun 
eentje op een cel gezet. Maar als nu – alleen 
maar om het geld – het aantal mensen dat 
met z’n tweeën op één cel zit wordt ver
hoogd, dan krijg je meteen meer problemen. 
En wie mogen dat oplossen? Het personeel. 
Waar er ook nog eens minder van is.’ Vol
gens Wijnands zijn er ook problemen die je 
niet kunt voorzien: ‘We hadden van de week 
een bijnagevecht op een cel. Daar zat een 
jongen van Syrische afkomst, die op televisie 
de oorlogsbeelden uit Syrië wilde volgen. 
Maar zijn celgenoot is een voormalige 
kindsoldaat, die van die beelden helemaal 
doordraaide. Als we dit steeds meer gaan 
doen, krijg je het omgekeerde van wat je zou 
willen. Namelijk dat mensen redelijk stabiel 
de cel ingaan en helemaal instabiel de maat
schappij in worden gestuurd.’

doet waar je goed in bent: criminelen straf
fen maar ze ook stabiliseren en klaarstomen 
om veilig terug te keren in de maatschappij; 
veilig voor henzelf en voor de maatschap
pij.’ Kelderman laat het er niet bij zitten 
en stond ook in Doetinchem in boevenpak 
aan het winkelend publiek uit te leggen wat 
er staat te gebeuren. De handtekeningen 
stromen binnen. SPKamerlid Nine Kooiman 
gebruikt de periode dat de Tweede Kamer 
vakantie heeft om heel veel werkbezoeken 
te doen in gevangenissen, om nog meer  
munitie te verzamelen voor de debatten 
over het afbraakplan van Teeven.  •
tekst Diederik Olders
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LinKSVOOr ‘Geen HALf WerK’
Deniz Bozkurt (20) uit Uden is 
een halfjaar lid van de SP en al 
voortvarend bezig een lokale 
ROODgroep op te zetten. 
Wat hij aanpakt, doet hij 
goed: ‘Half werk, daar heeft 
niemand iets aan. Ik maak 
altijd een plan A, B en C.’

tekst Daniël de Jongh 
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer ben je lid geworden van de SP?
‘Kort na de Tweede Kamerverkiezingen van 
2012. Ik vond politiek altijd al leuk en inte
ressant. Ik maak me al heel lang druk om de 
tweedeling en armoede in de samenleving, 
wereldwijd maar ook dichtbij. Veel mensen 
beseffen niet eens hoeveel kinderen in  
armoede leven, daar wil ik iets aan doen.’

 › Hoe wil je daar iets aan doen?
‘In Uden ben ik met andere SPjongeren een 
ROODgroep aan het opzetten. We zijn al 
langs de scholen gegaan om actie te voeren 
voor de studiefinanciering. Studeren moet 
ook mogelijk blijven voor mensen die niet 
in een gouden wieg geboren zijn. Daarnaast 
ben ik voorzitter van Ensar, een jongeren
vereniging van de moskee. We organiseren 
allerlei uitstapjes, bijvoorbeeld naar Walibi, 
maar ook politieke discussies en een voet

baltoernooi voor kinderen uit heel Uden. 
Kortom, ik doe van alles.’

 › Kom je nog wel aan ontspanning toe?
‘Ja hoor, ik doe aan fitness, voetbal en zaal
voetbal. Maar ik vind het ook gewoon heel 
relaxed om samen met anderen dingen te or
ganiseren. Met mijn hele familie barbecueën 
vind ik bijvoorbeeld ook heel gezellig. Als ik 
dan al die genietende gezichten zie, heerlijk, 
dan ben ik helemaal tevreden.
Ik zou wel graag verder willen komen in de 
politiek. Ik volg nu een cursus over gemeen
teraadswerk en bij ROOD heb ik nog geen 
kaderscholing gemist. Daarnaast studeer 
ik voor assistentaccountant en misschien 
ga ik wel doorleren om zelf accountant te 
worden.’ •
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 › Wat is het?
‘Een prachtige speelfilm over een jongen 
die zijn droom nastreeft en stiekem naar 
balletles gaat. Het is al een wat oudere film, 
die zich afspeelt tijdens de grote Engelse 
mijnwerkersstaking van 1984. De film is nu 
weer actueel, vanwege het overlijden van 
de toenmalige premier Margaret Thatcher, 
vorige maand.’

 › Wat heb jij er zelf mee?
‘Het gaat over de ambitieuze arbeiderszoon 
Billy Elliot. Hij groeit op in een mijnwer
kersgemeenschap. Omdat Thatcher ze 
doelbewust in diepe armoede liet vervallen, 
hing er destijds een grimmige sfeer in de 
mijnwerkersgemeenschappen. Mijnwerkers 
die protesteerden tegen de massale sluiting 
van de Engelse mijnen liepen het risico bont 
en blauw geslagen te worden door de politie. 
Die trieste realiteit ken ik zelf van de voed
seltransporten die we als SP organiseerden 
voor de stakende mijnwerkers.’

 › Vertel eens iets over die voedsel- 
transporten.
‘De mijnwerkers hadden veel steun onder 
de bevolking, maar werden in de steek 
gelaten door de andere vakbonden en de 
Labourpartij. Thatcher had alle hulp aan de 
stakers verboden, waarmee ze kinderen als 
Billy Elliot tot armoede veroordeelde. Hun 
ouders kregen geen enkele uitkering en geld 

geven was verboden. Maar Thatcher moest 
vanwege internationale regels voedsel wel 
toelaten, dus stond ons partijkantoor maan
denlang vol etenswaar. Vooral heel veel 
blikken bonen. Haha, zeiden die Engelsen 
na een tijdje: dankjewel, maar we hebben nu 
wel genoeg bonen hoor.’

 › Hoe is het uiteindelijk afgelopen met 
zulke mijnwerkersgemeenschappen?
‘Iedereen, van de bakker tot het café, was 
afhankelijk van het inkomen van de mijn
werkers. Er was een gemeenschapsleven om 
je vingers bij af te likken, maar dat is uitein
delijk allemaal naar de klote gegaan door 
de brute en massale sluiting van de mijnen. 
Alles wat collectief georganiseerd was, 
moest volgens Thatcher zo snel mogelijk 
geprivatiseerd worden. Ze heeft doelbewust 
de bodem onder het bestaan van deze men
sen weggeslagen en de mijnwerkersvakbond 
kapotgemaakt.’

 › In Engeland werden straatfeesten georga-
niseerd vanwege Thatchers dood, terwijl 

ze door politiek leiders als Mark Rutte 
juist geroemd werd als voorbeeld. 
‘Die straatfeesten zijn wel wrang. Maar ik 
kan me wel voorstellen dat je je hele leven 
woedend blijft, als je zo hard geraakt bent 
door die dame. Zij heeft de grondslag gelegd 
voor alle armoe die er nu nog is in Groot
Brittannië. En politiek leiders als Mark Rutte 
bootsen nog steeds haar beleid na; alsof 
we in Nederland niet ook allang de bittere 
vruchten plukken van alle privatiseringen. 
Verder was Thatcher ook nog eens degene 
die de regels voor de banken in de Londense 
City afschafte. Ze was al jaren niet meer 
actief in de politiek, maar haar beleid heeft 
nog altijd desastreuze gevolgen voor de kan
sen van arbeiderskinderen als Billy Elliot.’ •
tekst Jola van Dijk

Zie voor een uitgebreidere bespreking van de 
Engelse mijnwerkersstakingen de Spanning 
van februari 2010, sp.nl/9z6bek. 

HAnS KiJKt

WIE: Hans van Hooft sr. (1941), oud-voorzitter SP 
en oud-wethouder van Nijmegen

KIJKT: Billy Elliot (regie Stephen Daldry, 2000),
uitgebracht op dvd (Universal Pictures).

biLLy eLLiOt,
bALLetJOnGen 
OnDer tHAtCHer
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KLOKKenLuiDerS
Met verbazing, en eigenlijk ook weer 
niet, het artikel gelezen over Marcel 
en Memet: de klokkenluiders die de 
verspilling en een onzinnige verzelfstan-
diging van de Leidse Dienst Stedelijk 
Beheer aan de kaak hebben gesteld. 
Hoe komt het toch dat deze mensen (zij 
zijn niet de eersten en zullen ook niet 
de laatsten zijn!) zo ‘afgestraft’ worden? 
Misbruik maken van je macht omdat 
je op je nummer bent gezet! Hoe klein 
kan een mens zijn. Maar intussen zitten 
deze twee mensen wel in de shit.

Mirjam Kervers, Leiden

De ZAAK-DOLMAtOV
Dat een tweederde meerderheid van 
de Tweede Kamer geen bezwaar ziet 
in het aanblijven van staatssecretaris 

brieven

PriKbOrD@SP.nL

Teeven van Justitie in de vreemdelin-
genzaak-Dolmatov, zegt iets over de 
deplorabele morele attitude van politiek 
Nederland. Ons land een prachtland? 
Je zou het vurig wensen. Het aftreden 
van de staatssecretaris had daartoe een 
stap kunnen zijn. Jammer, alweer een 
gemiste kans.

E. Spindler-Bindler, Heerlen

HOnGerStAKerS
Het aantal hongerstakers in de Ame-
rikaanse Guantánamo-gevangenis op 
Cuba is afgelopen dinsdag 23 april 
groter geworden. Van de 166 gevange-
nen nemen nu 92 aan de hongerstaking 
deel. Zeventien van hen worden onder 
dwang gevoed (via een slang door 
de neus naar de maag). De meeste 
gevangenen zitten er al meer dan elf 
jaar gevangen. Ze zijn nooit in staat van 

beschuldiging gesteld en nooit voor een 
rechter gebracht. Obama is vergeten dat 
hij tijdens zijn eerste verkiezingsactie 
beloofd heeft Guantánamo op te heffen. 
Welke Amerikaan durft nog over men-
senrechten te spreken?

Maurice Ferares, Amsterdam

Javier Guzman @JavierGuzman_
9 april 2013 
‘Gevangenissen moeten de deuren 
sluiten’, lees ik in de krant.  
Noem me naïef maar ik was in de 
veronderstelling dat ze dat altijd al 
deden.

  > DAt Je  
 ’t Weet
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CRYPTOGRAM

Diagram

1 2

3 4 5

6 7 

8

9  

10 11  

12 13 14  

15  16 17  

18 19  

20

21 

22

Henry en Lucas, © FLW 2013 

Horizontaal
3 Voorbeeldig onderhoud van de website (3, 6 en 9)
6 Hieruit groeien bomen (10) - 9 Voor een kauw, om op  
te kauwen (9) - 11 ‘Ga jij op de driewieler?’ (5,2 en 7)  
12 Is ook honingdrank (4) - 14 Is ‘t glad? Het is me om  
het even (5) - 15 Eigen stek voor slagbaljongeren (4) 
17 Borstbeeld, met boezem (5) - 18 Bron? Zeker! (3)
19 Snel aangebrand karakter (11) - 21 Abonnees van 
het muziekgezelschap (11) - 22 Behoeft (economisch) 
antwoord (5)

Verticaal
1 Helemaal ontdaan door blikseminslag (8) - 2 Onnodig 
grof over de wijnoogst (3) - 4 Drugskoerier is zelf verslaafd 
aan kadetjes (16) -5 Klinkt saai... (8)  - 7 Komt goed uit,  
die ontmoe ting (7) - 8 Vrucht is een stúk explosiever dan  
de Goudreinet  (12) - 10 Uil roept om aandacht (5) 
13 Nederlandse zangeres kent maar één toon (2) 
14 Geen bedrijf voor ‘n vrouw (11)  - 16 Gaapt tussen 
bergen én politieke tegenstanders (5) - 17 Pinnige 
informatie-eenheden (4) - 20 Japanse multinational 
sponsor van eredivisieclub? (3, afk.)

SPirAALtJe

De winnaar van maart is Maurice Baaten uit Eindhoven. 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 29 mei naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CryPtOGrAM

He
nr

y 
en

 L
uc

as
, ©

 F
LW

 2
01

3

OPLOSSinGen APriL

CryPtOGrAM
Horizontaal
4) Pardon 7) Ondergeschikte 8) zeeregister 10) Neonvisje 11) Ontzet  
12) kistjes 13) ererede 15) akkoorden 16) inpakken 17) Geel.

Verticaal
1) mooipraters 2) Hindernisbaan 3) Beroepsbevolking 4) Prediker 
5) rechtdoorzee 6) Stalgeld b9) leek 14) Broekje.

Anagrammatica! Hoe het werkt:  
begin linksboven. Vind eerst een 10-letter woord dat samengesteld kan worden 
uit alle individuele letters van de omschrijving onder ‘1’ en plaats dit in de 
linkerbalk. Plaats vervolgens een woord van 11 letters op de onderste regel, 
volgens de omschrijving onder ‘2’. Volg de spiraal: het derde woord gaat van 
onder naar boven, het vierde van rechts naar links etc. Iedere laatste letter 
van een woord is de beginletter van het volgende woord. De 4 ‘hoekletters’ 
zijn al ingevuld. Het is niet uitgesloten dat u een ander woord vindt dan wij als 
oplossing geven: zolang het een correct Nederlands woord is en u alle letters uit 
de corresponderende omschrijving gebruikt, mag dat natuurlijk. Veel plezier!
Noot: de ‘lange ij’ is altijd 1 letter.

AnAGrAAf

Omschrijvingen
1 Tamme Denen - 2 Gewone turbo - 3 Lange dwang - 4 Mag legaal - 5 Of nog lol
6 Net verf - 7 Te fair - 8 U lift - 9 Kant - 10 Ank - 11 An
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‘de deltacommissie had in bangladesh moeten zitten’

zes op de tien truckers zien geen toekomst
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ook huub oosterhuis  
op rood zomerschool!
Huub Oosterhuis, theoloog, dichter en 
voormalig priester zal aanwezig zijn op de 
ROOD Zomerschool. Oosterhuis was in 
2006 kandidaat voor de Tweede Kamer-
verkiezingen namens de SP. Oosterhuis is 
vooral erg bekend doordat hij als moderne 
priester een duidelijke verbinding weet te 

creëren met politiek activisme. Ook het 
neoliberalisme en het huidige vreemde-
lingenbeleid zijn thema’s waar Oosterhuis 
een duidelijke mening over heeft. 

Ben je geïnteresseerd in wat Oosterhuis  
te zeggen heeft? aarzel dan niet en meld je aan 
door 75 euro over te maken op rekeningnummer 
321512812 t.n.v. Rood jongeren in de SP.  
De zomerschool is van 13 tot en met 18 juli. 
Vragen? rood@sp.nl
   facebook.com/ROODjongSP

Tijdens campagnes zijn SP’ers extra 
zichtbaar met T-shirts, petten en jassen. 
Maar wie het daarna subtieler wil aanpak-
ken, laat met deze kleine tomaatspeldjes 
zien trots te zijn op de SP.  
Bij een mini-tomaatje hoort een  
mini-prijs: € 0,30.

minitomaatje

  www.sp.nl/shop  bij Gadgets, onderaan
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Zorgfraude
U lost het zelf maar op

4

in dit nummer

Jan Marijnissen en  
Salomon Kroonenberg
‘Jammer dat de klimaatdiscussie zo 
gepolitiseerd is geraakt’

6

Belastingcarroussel
‘Perverse rol van Nederland 
moet stoppen’ 

18 

Lobby-magneet Brussel
Mysterieuze affaire legt gebrek  
aan transparantie bloot

24

‘Moderniseren, maar  
geen Big Brother’
Mag de politie terughacken?

29

17 Uitgelicht: Natuur in Daarle verkocht

26 Chauffeurs-enquête: Truckers luchten hun hart

27 Ronald van Raak leest ‘Tegendenken’ 

28 Linksvoor: Fenna Veenstra is geen druktemaker

column
De VVD-doctrine

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

Het is de hoogste tijd om eens af te rekenen 
met een hardnekkig misverstand. NRC 
 Handelsblad onderzocht vorig jaar welke 
partijen het beste op de centen letten. En wat 
bleek? Van de 38 jaar dat de VVD de afgelo-
pen decennia regeerde, zaten we 29 jaar met 
een begrotingstekort.

We hoeven natuurlijk niet zo ver terug om 
te zien dat de VVD-doctrine van plat bezui-
nigen een vernietigend effect op onze eco-
nomie en samenleving heeft. Al jaren wordt 
er nu snoeihard bezuinigd en de koopdracht 
van mensen verlaagd. De tekorten worden  
amper kleiner, de staatsschuld niet lager en 
economische groei niet hoger. Daartegen-
over worden wel de solidariteit in de zorg, 
onze sociale voorzieningen en de publieke 
sector afgebroken. Precies het omgekeerde 
beleid is nodig om ons land er bovenop te 
helpen, al hebben we een kabinet dat dit als 
laatste in de wereld niet lijkt te zien.

Wat opvalt is hoe diep de VVD-doctrine ook 
is doorgedrongen in het denken bij andere 
politici. PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem 
is dezer dagen een geharnaste aanbidder van 
de 3-procentnorm geworden. Terwijl pro-
minente VVD’ers als Wiegel en Bolkestein 
waarschuwen voor té hard bezuinigen, doen 
hij en Diederik Samsom er nog een schepje 
bovenop. Nog eens zes miljard euro willen 
de heren volgend jaar bezuinigen.

Wat ik zie is dat Rutte en Samsom zich van 
de samenleving hebben afgekeerd. Het anti-
crisisbeleid van Rutte komt niet verder dan 
kansloze oproepen om auto’s te kopen. En 
Diederik Samsom? Hij lijkt in slaap gevallen 
onder een deken van statistieken en cijfers. 
We zien hem op tv even de 3 procentnorm 
in twijfel trekken, om daarna snel weer een 
sprintje naar het VVD-standpunt te trekken. 
Ondanks het historisch falen en de gevolgen 
in de samenleving van dit VVD-beleid, kiest 
hij ervoor om er blind achteraan te blijven 
lopen.

12, 13, 14, 15, 16, 22, 23 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel 
32 Theo de buurtconciërge
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De SP wil een parlementaire enquête naar de zorgfraude. 
Minister Schippers schuift echter de schuld in úw schoenen 
en de bestrijding op úw bordje. 

‘dit zorgstelsel lokt fraude uit’ 

Stel, u heeft eeN autO van de zaak. Die auto 
heeft een onderhoudsbeurt gehad en u 
haalt ’m op bij de garage. Daar krijgt u de 
rekening mee en daar staat op: olie ververst, 
fuseekogel vervangen, transmissievloeistof 
bijgevuld, filter aircosysteem vervangen, 
ABS-module uitgelezen/gecodeerd. Vraag: 
gelooft u het wel en geeft u de rekening 
netjes aan uw baas? Of gaat u die punten 
één voor één controleren en kijken of het 
niet goedkoper had gekund, en of dat een en 
ander überhaupt nodig was? 

In de denklijn van zorgminister Schippers 
zou het dat laatste moeten zijn. Zij wil de 
fraude in de zorg namelijk gaan aanpakken 
door de patiënt een ‘begrijpelijk kostenover-
zicht’ te geven na een behandeling in bij-

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers en SP-Kamerlid Renske Leijten 
tijdens het debat in de Tweede Kamer over fraude in de zorg.

voorbeeld het ziekenhuis of bij de fysiothe-
rapeut. Op die manier moeten frauderende 
zorgverzekeraars en zorginstellingen dus 
bang worden. Met andere woorden: degenen 
die bezuiniging na bezuiniging, premiever-
hoging, na premieverhoging voor hun kie-
zen krijgen moeten Sherlock Holmes gaan 
spelen om het systeem waaronder ze gebukt 
gaan in stand te houden. Een soortgelijke 
redenering is te zien bij de fraude met per-
soonsgebonden budget (pgb). De regering 
kondigde grootschalige controles bij mensen 
thuis aan. Leuk om inspecteurs over de vloer 
te krijgen als u in goed vertrouwen met een 
‘bemiddelingskantoor’ in zee bent gegaan, 
maar er inmiddels achter gekomen bent dat 
de zorg die u nooit kreeg wél door dat kan-
toor gedeclareerd werd. SP-Kamerlid Renske 

Leijten: ‘De minister zegt eigenlijk: iedereen 
mag rijk worden in de zorg, maar de patiënt 
is de schuld van de kostenstijging.’ 

Geen belang bij controle
Fraude mag niet. En dus moet je ertegen 
optreden. Maar volgens Renske Leijten is dat 
te weinig. ‘Dit zorgstelsel lokt fraude uit. De 
manier van het financieren van de zorg ligt 
ten grondslag aan de fraude-misstanden.’ 
Het systeem van betalen per verrichting 
maakte het voor ziekenhuizen en GGZ-
instellingen lucratief om bijvoorbeeld de 
duurste behandeling uit te voeren, of deze 
níét uit te voeren maar wel in rekening te 
brengen, of meer dan noodzakelijke zorg 
aan te geven. Zorgverzekeraars hadden 
geen belang bij controle van de ingediende 
declaraties; zagen die controle zelfs als kos-
tenpost, zo toont onderzoek van een werk-
groep aan waarin nota bene het ministerie 
vertegenwoordigd is. Datzelfde onderzoek 
constateert dat er noch bij zorginstellingen, 
noch bij verzekeraars een prikkel bestaat om 
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Sorrydemocratie
En weer blijft een falend bewindspersoon 
gewoon aan. Aangetoonde laksheid en 
incompetentie, verloren gezag binnen 
en buiten het ministerie en verloren 
vertrouwen bij vrijwel de gehele oppositie 
in de Tweede Kamer; voor de VVD en de 
PvdA allemaal geen reden het ambt van 
staatssecretaris van Financiën van alle 
blaam te zuiveren. Hoe kunnen mensen 
nog vertrouwen houden?
Formeel heeft een bewindspersoon het 
vertrouwen van de Staten-Generaal totdat 
het tegendeel is gebleken. Dat is de zoge-
noemde vertrouwensregel. Maar wanneer 
is de Kamer bereid haar vertrouwen in een 
bewindspersoon op te zeggen? Complice-
rende factor hierbij is het gegeven dat de 
meerderheid van de Kamer (de coali-
tiefracties) willen dat het kabinet blijft 
zitten waar het zit. Het opzeggen van het 
vertrouwen in een van de bewindsperso-
nen leidt vrijwel automatisch tot schade 
voor de partij waar de persoon lid van is 
en daarom kan het naar huis sturen van 
een minister of staatssecretaris leiden tot 
spanningen in het kabinet en de coalitie. 
Wanneer niet een van de partijen die 
deelnemen in de regering echt behoefte 
heeft aan vervroegde verkiezingen, zal 
men uiteindelijk altijd proberen de onder-
linge verhoudingen zo goed mogelijk te 
houden.

Sinds Paars is er een dubieuze kijk in 
zwang geraakt op het ambt, de verant-
woordelijkheid van een bewindspersoon 
en de vertrouwensregel. Zeg ‘sorry’, haal 
diep adem en beloof beterschap. Veel 
bewindslieden zijn er sinds de kabinetten- 
Kok mee weggekomen. In het normale 
intermenselijke verkeer is het aanbieden 
en aanvaarden van excuses de normaalste 
zaak van de wereld. Maar dat normale in-
termenselijke verkeer is niet te vergelijken 
met het verkeer tussen Kamer en kabinet. 
De Kamer, de volksvertegenwoordiging, 
is immers controleur van de regering en 
dient er op te kunnen vertrouwen dat be-
windslieden capabel en betrouwbaar zijn. 
Hier gaat het niet primair om de goede 
bedoelingen van de persoon 
in kwestie, het gaat om de 
zuiverheid, betrouwbaar-
heid en geloofwaardigheid 
van het ambt. 
 
Jan Marijnissen

onjuiste declaraties tegen te gaan. Want ach, 
de samenleving draait er door middel van 
stijgende premies toch wel voor op.

Sinds de invoering van dit zorgstelsel in 
2004 trok de Kamer aan de bel over de ex-
cessen. Maar de achtereenvolgende kabinet-

column

Georganiseerde 
zorgfraude

ten deden niets. Het klinkt vreemd, maar die 
houding is te begrijpen. Omdat het geen ex-
cessen zíjn; het is het systeem zelf. Vandaar 
dat de SP een parlementaire enquête naar 
de georganiseerde zorgfraude wil. Een zwaar 
middel, geeft Renske Leijten toe. ‘Maar het 
gaat dan ook niet alleen om fraude. Het 
gaat ook om het zorgstelsel zelf en hoe het 
zo kon ontsporen. En om de vraag hoe het 
declaratiegedrag de algehele zorgkostenstij-
ging heeft beïnvloed. De parlementaire en-
quête is een bijzonder geschikt instrument 
om daar een vinger achter te krijgen, temeer 
daar het om zo’n groot belang gaat. Voordeel 

van een enquête is tevens dat je mensen 
onder ede kunt verhoren.’ 

Leijten zei het in het Kamerdebat als volgt: 
‘Hoe gaan wij een zorgstelsel opzetten dat 
fraude bestrijdt, in plaats van dat fraude 
daarvan een integraal onderdeel is?’ Ze 
bepleit  een zorgstelsel waarin in ieder geval 
‘gewoon met elkaar wordt afgesproken wat 
de zorgbehoefte is’ in plaats van een sys-
teem waarin ‘zorgproductie’ de winstmarge 
uitmaakt. Verder op haar verlanglijst: artsen 
in loondienst en een stop op de winstmaxi-
malisatie in ziekenhuizen.

‘topprioriteit’
Minister Schippers reageerde tijdens ge-
noemd debat door te stellen dat bestrijding 
van zorgfraude wat haar betreft ‘toppriori-
teit’ heeft. Leijten is daar weinig van onder 
de indruk: ‘Dat komt dan negen jaar na de 
invoering van dit stelsel.’ Daarbij zinspeelt 
het Kamerlid op de vele malen dat haar par-
tij al die jaren alarm sloeg over fraude met 
bijvoorbeeld de pgb’s. Ook het genoemde 
rapport werd niet met de Kamer gedeeld en 
bleef een jaar lang bij de minister in een bu-
reaulade liggen. Vooralsnog steunde alleen 
GroenLinks het voorstel voor een parlemen-
taire enquête. Wel wil de Kamer de capaci-
teit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
indien nodig uitbreiden om de fraude aan te 
pakken. Hetzelfde geldt voor het Openbaar 
Ministerie en de FIOD. Een betere indicatie 
voor de omvang en ernst van het probleem 
is er niet.       

Toeslagenfraude door Bulgaren en nu weer 
fraude in de zorg. In beide gevallen waren 
het VVD-bewindslieden (Teeven, Schippers) 
die onder vuur kwamen te liggen. Het was 
vervolgens VVD-fractievoorzitter Halbe Zijl-
stra die in de media een pleidooi hield voor 
vrijwillige in plaats van opgelegde solidari-
teit, voor een verder terugtredende overheid 
enzovoorts. Renske Leijten: ‘Flauwekul. Er 
is wel degelijk solidariteit onder de mensen. 
Ze willen alleen niet dat er zo met hun geld 
gesmeten wordt.’ 

Het is dan ook typisch: de partij die het 
hardst heeft getrokken aan de invoering van 
marktwerking in tal van sectoren schuift 
de schuld voor de gevolgen daarvan in de 
schoenen van de overheid en de mensen die 
op basis van hun situatie ergens recht op 
hebben.•

tekst Rob Janssen
foto Phil Nijhuis / ANP



jan marijnissen in geprek met salomon kroonenberg 
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OVeR De aaRDe eN het klimaat, De meNS eN De NatuuR

‘ de aarde heeft geen thermostaat die we   
 een graad hoger of lager kunnen zetten’

‘Wie zegt dat de aarde eraan gaat, bedoelt niet de aarde maar de 
mensheid. Een kleinzielig antropocentrisch wereldbeeld dat geen 
recht doet aan het feit dat de mens voor de aarde, zoals Mark Twain 
het zegt, niets meer is dan het likje verf op het topje van Eiffeltoren.’ 
Aldus emeritus hoogleraar Salomon Kroonenberg in zijn bekroonde 
boek De menselijke maat. Zijn onze zorgen overbodig? Tijd voor 
een gesprek over de aarde, de mens en het klimaat.

haaRlem iS eeN mOOie StaD. Ze heeft veel te 
bieden aan kunst en cultuur. Het is zo’n stad 
waarvan ik steeds denk: waarom horen we 
er zo weinig over? Waarom weten zo weinig 
mensen van de mooie, oude binnenstad en 
de prachtige musea? Onderweg naar mijn 
gesprekspartner passeer ik een standbeeld 
van Frans Hals, de wereldberoemde schilder 
die zijn hele arbeidzame leven in deze stad 
aan het Spaarne doorbracht.
Op het afgesproken tijdstip zwaait de voor-
deur open en word ik met een gulle lacht 
ontvangen door de man die vanwege zijn 
onverzettelijke nuchterheid niet bij iedereen 
warme gevoelens schijnt op te roepen. Ten 
onrechte. Tegenover mij zit een toegewijd 
wetenschapper, die zoals een goed weten-
schapper betaamt de feiten volgt en niet de 
mode. De ruime woning is uiterst smaakvol 
ingericht en ademt liefde voor de kunsten. 
Wat ook opvalt: dit is een bereisd man. Zo 
laat hij mij theeglashouders zien die hij in de 
USSR op de kop heeft getikt, met symbolen 
verwijzend naar het geboortejaar van Lenin, 
1870, en naar het vijftigste congres van de 
KPdSU. Op de piano staat de partituur van 
een serenade.

 › Ik wil graag beginnen met een paar 
weetjes die aan de lezer meteen duide-
lijk maken dat dit een bijzonder gesprek 
wordt. Heeft Nederland echt ooit op de 

plek gelegen waar nu Suriname ligt?
‘Jazeker, dat klopt. Nederland is geleidelijk 
naar het noorden verschoven. Dat geldt 
overigens voor het hele Europese continent. 
We hebben ook gelegen waar je nu de Sahara 
vindt.’

 › Hebben we ooit helemaal onder water 
gestaan met tweehonderd meter water 
boven ons?
‘Inderdaad. Ook tweehonderd meter ijs. Al-
lebei is waar.’

 › Ligt er echt een vulkaan onder de Wad-
denzee bij Vlieland?
‘Dat hebben ze bij het doen van olieboringen 
ontdekt. Het is bij toeval gevonden. Ze wa-
ren op zoek naar gesteente waar olie in zit, 
maar stootten op vulkanisch gesteente.’

 › Heeft Amersfoort al een keer aan zee 
gelegen?
‘Nou en of. In de vorige warme tijd, hon-
derdtwintigduizend jaar geleden, was de 
zeespiegel wereldwijd zo’n zes meter hoger. 
Toen waren er nog geen mensen die extra 
CO2 in de atmosfeer brachten. Als je in 
Amersfoort gaat boren dan kom je vanzelf 
bij de resten uit die tijd. Trouwens, vergele-
ken met toen is dit stukje aarde twaalf meter 
gezakt.’

 › Je zegt: ‘We kijken door een sleutelgat 
naar de tijd.’ De aarde bestaat 4.500 mil-
joen jaar. Het jaar nul van onze jaartelling 
is 2.000 jaar geleden. Dat is een factor 
2.250.000. Onze geschiedschrijving is 
in dat perspectief inderdaad wel heel erg 
kort.
‘In twee miljoen jaar hebben we twintig 
ijstijden meegemaakt. Dat zijn cycli van 
honderdduizend jaar. Die cycli worden door 
een aantal factoren bepaald. Iedereen weet 
dat de aarde om de zon draait. De baan die 
de aarde beschrijft is niet altijd cirkelvormig 
maar soms meer een ellips. Dat komt door 
de invloed van de andere planeten. Die 
cyclus duurt honderdduizend jaar. Dan is er 
nog de cyclus waarbij de stand van de aardas 
een beetje varieert, tussen 21,5 graad en 24,5 
graad. Deze cyclus duurt veertigduizend 
jaar. Tot slot verplaatst de aardas zich ook 
ten opzichte van het heelal. Nu wijst hij naar 
de Poolster, maar ook dat is niet altijd zo 
geweest. Hij maakt een soort tolbeweging. 
Dat gebeurt in een cyclus van ongeveer 
twintigduizend jaar. Deze drie cycli tezamen 
maken dat er steeds variaties optreden in de 
hoeveelheid energie die de aarde van de zon 
ontvangt. Het effect is dat de winter in de ijs-
tijd zeven dagen langer is dan de zomer, en 
in de warme tijden is de winter zeven dagen 
korter dan de zomer. Kleine verschillen met 
heel grote gevolgen dus.’
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 › Maar waarom is het negentigduizend 
jaar van de honderdduizendjarige cyclus 
koud?
‘Dat komt door het zelfversterkend effect. 
Wanneer er eenmaal ijskappen zijn ont-
staan, dan gaat de groei daarvan langzaam 
maar gestaag door. Maar wanneer de omslag 
richting warmere tijden is bereikt, gaat de 
afsmelting van de ijskappen razendsnel. Het 
verloopt als een zaagtandcurve. Het speelt 
zich overigens helemaal af op het noordelijk 
halfrond. Nu is tien procent van het aardop-
pervlak met ijs bedekt, in de ijstijden is dat 
ongeveer vijfentwintig procent.’

 › Welke globale stadia heeft de aarde in die 
vierenhalf miljard jaar doorlopen?
‘De allergrootste cyclus die we kennen is 
er een die tweehonderdvijftig miljoen jaar 
duurt. In deze cyclus schuiven de conti-
nenten naar elkaar toe en drijven weer uit 
elkaar. Dat is dus al meerdere keren gebeurd. 

De plaattektoniek voltrekt zich overigens 
niet volgens een vast scenario. De continen-
ten komen elke keer weer op een andere 
manier aan elkaar vast te zitten.’

 › De ontdekking van de plaattektoniek 
heeft pas laat plaatsgevonden, in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Waarom pas zo 
laat?
‘Veel van de inzichten met betrekking tot 
onze aarde, ontstaan en wording, maar 
ook met betrekking tot natuur en klimaat, 
het menselijke lichaam en ziekte zijn van 
recente datum. Voor de ontwikkeling van 
de plaattektoniek is het onderzoek naar 
de bodem van de oceanen heel belangrijk 
geweest.’

 › Waardoor wordt die plaattektoniek ver-
oorzaakt?
‘De aardkorst waarop wij leven drijft min of 
meer op de aardmantel. De warmte die van-

uit het binnenste van de aarde naar boven 
wil, doet de aardkorst op de bodem van de 
oceanen uiteenwijken, en daardoor bewegen 
de continenten uit elkaar, en elders weer 
naar elkaar toe. Deze zogenoemde convec-
tiestroming veroorzaakt de plaattektoniek. 
Dit weten we trouwens ook pas sinds kort.’

 › Net als het verband tussen die plaattekto-
niek en klimaat?
‘Ja, dat inzicht kwam weer daarna. Je kunt je 
daar alles bij voorstellen. Bijvoorbeeld: drie 
miljoen jaar geleden was er nog een brede 
zeestraat tussen Noord- en Zuid-Amerika 
waardoor de oceaanstromen de warmte 
anders over de aarde verdeelden. We weten 
nu dat de ontwikkeling van het klimaat in 
belangrijke mate afhankelijk is van de bewe-
ging van de continenten.’

 › Welke invloed heeft de zon op de  
ontwikkeling van het klimaat?
‘Dat zit ’m vooral in de zogenoemde zonne-
vlekken, vlekken op het zonoppervlak die 
duiden op extra activiteit. Er is een verband 
tussen veel zonnevlekken en een warmer 
klimaat, en omgekeerd, weinig zonnevlek-
ken en een kouder klimaat. Maar hoe die sa-

‘We kunnen geen voorspellingen doen over hoe 
het klimaat er in de toekomst uit zal zien’

 ‘De aarde, het klimaat en de natuur veranderen altijd; wij moeten ons daaraan aanpassen.’
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menhang precies in elkaar zit, weten we nog 
niet. Er zijn verschillende theorieën over.’

 › Dit alles is een mooie illustratie van hoe 
alles met alles samenhangt.
‘Inderdaad, en daarom is het zo jammer 
dat de klimaatdiscussie zo gepolitiseerd is 
waardoor vaak geen recht wordt gedaan aan 
de feiten.’

 › Klopt het dat er periodes op aarde zijn 
geweest met veel meer CO2 in de atmo-
sfeer dan nu?
‘Tot twintig keer zoveel zelfs. In de periodes 
die we broeikasaarde noemen. Interessant 
is de vraag: hoe gevoelig is het klimaat voor 
CO2? Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van 
CO2 in de atmosfeer de temperatuur op 
aarde? Dat er een verband bestaat staat vast, 
maar over de mate waarin lopen de menin-
gen uiteen.’

 › Het heersende frame is: hoe meer CO2 in 
de atmosfeer, hoe hoger de temperaturen, 
hoe hoger de zeespiegel en plotseling staat 
Bangladesh onder water. Klopt dat?
‘Het zogenoemde broeikaseffect als gevolg 
van de aanwezigheid van de zes broeikasgas-
sen in de atmosfeer bestaat. Broeikasgassen 
absorberen de infraroodstraling van het 
door de aarde teruggekaatste zonlicht. Maar 
dat is iets anders dan de angstverhalen die je 
vaak hoort over grote gevolgen van de CO2-
uitstoot. Alleen al de helft daarvan wordt 
opgenomen door de oceanen, en veel wordt 
opgenomen door de planten. De gevoelig-
heid in de discussie over de klimaatontwik-
keling gaat precies hierover. Hoe belangrijk 
is de CO2-uitstoot van de mens voor het 
klimaat?’

 › Het IPCC, het klimaatpanel van de VN, en 
ook Al Gore komen met het hockeystick-
model dat laat zien dat sinds de industri-
ele revolutie de gemiddelde temperatuur 
op aarde gigantisch is gestegen door de 
uitstoot van broeikasgassen. 
‘Er is onenigheid over de gegevens die voor 
dat model zijn gebruikt. Zijn ze juist, zijn ze 
compleet en zijn ze juist geïnterpreteerd?’

 › Is het niet raar dat over zo’n belangrijk 
onderwerp, gezien de enorme implica-
ties van deze of gene conclusie, geen 
overeenstemming te bereiken valt in de 
wetenschappelijke wereld? En niet alleen 
geen inhoudelijke overeenstemming, ik 
hoor ook vaak van beide kanten complot-
theorieën.
‘Ik betreur het zeer dat de klimaatdiscussie 
zo gepolitiseerd is geraakt. Daarom hou ik 
me ook steeds meer op de vlakte. Uitein-

delijk geeft de natuur het antwoord. Het 
IPCC zegt dat de laatste vijftig jaar bepalend 
zijn. Maar in die periode van vijftig jaar is 
gedurende vijfentwintig jaar de tempera-
tuur gedaald terwijl de hoeveelheid CO2 is 
gestegen.’

 › Hoe kijk je als wetenschapper naar de 
polarisatie in deze discussie?
‘Ik vind het erg moeilijk om niet ook zelf be-
vooroordeeld te raken. Dagelijks volg ik alle 
relevante websites en lees ik de relevante 
wetenschappelijke artikelen, van zowel de 
ene kant als van de andere kant. Ik zie dan 
hoe men elkaar over en weer bejegent en 
elkaars artikelen aan stukken scheurt. Mijn 
voorlopige conclusie: We weten het gewoon 
nog niet. We kunnen geen voorspellingen 
doen over hoe het klimaat er in de toekomst 
uit zal zien. Er wordt erg veel nuttig onder-
zoek gedaan. Het systeem is zo complex dat 
het moeilijk is te doorgronden, laat staan 
dat we voorspellingen kunnen doen. Je ziet 
het ook bij economen. Ook zij houden zich 
bezig met uitermate ingewikkelde proces-
sen en zijn eveneens niet in staat tot het 
doen van betrouwbare voorspellingen. Van 
hen wordt dan ook wel gekscherend gezegd 
dat ze vooral goed zijn in vandaag uitleggen 
waarom hun voorspellingen van gisteren 
niet zijn uitgekomen. Dat geldt ook voor 
klimatologen.’

 › Waarom is de discussie zo ontaard?
‘Het gaat om verschillende wereldbeelden. 
Aan de ene kant heb je mensen die zeggen: 
we maken de wereld kapot. Zij spelen erg in 
op het schuldgevoel van de mensen. En aan 
de andere kant zijn er mensen, die ongetwij-
feld soms ook betaald worden, die kritische 
geluiden laten horen. Heel betreurens-
waardig vind ik dat er ook een links-rechts-
spagaat van gemaakt is. Links zou staan voor 
‘alarm voor de opwarming’, en rechts niet. 
Met name in de VS zie je dat schematische 
denken heel sterk. Ik voel er weinig voor on-
derdeel te zijn van deze discussie. Te weinig 
mensen zijn nog bereid te luisteren naar de 
argumenten van de tegenstander.’

 › Grappig trouwens dat we ons tot de 
jaren tachtig juist druk maakten over een 
nakende ijstijd.
‘Dat zou nu best ook weer de stemming, 
kunnen worden, aangezien de temperatuur 

de laatste zeventien jaar niet meer gestegen 
is, ondanks de toename van de uitstoot van 
CO2. We denken allemaal een beetje als de 
beursspeculant die, wanneer de koersen stij-
gen, denkt dat ze wel zullen blijven stijgen.’

 › Vaak hoor je zeggen: de klimaatverande-
ring is om allerlei redenen ongewenst. Eén 
reden is de natuur die de snelle verande-
ring niet kan bijhouden.
‘Op het eind van de laatste ijstijd zijn planten 
en dieren elke honderd jaar honderdvijftig 
kilometer naar het noorden opgeschoven. 
De natuur heeft veel snellere veranderingen 
meegemaakt dan die we nu beleven. Het 
feit dat dieren het moeilijk hebben is veel 
meer terug te voeren op het feit dat wij hun 
habitat vernietigd hebben.’

 › Veronderstelt het als ongewenst bestem-
pelen van klimaatverandering niet dat er 
een optie zou zijn dat we die ontwikkeling 
kunnen stilzetten?
‘Dat is ook precies waar het misgaat. De 
mens kan het klimaat niet reguleren. De aar-
de heeft geen thermostaat die wij een graad 
hoger of lager kunnen zetten. We moeten in 
ons achterhoofd houden dat de aarde, het 
klimaat en de natuur altijd veranderen; en 
dat wij ons daaraan moeten aanpassen.’

 › Maar we kunnen toch CO2 onder de 
grond stoppen?
‘Niet doen dus. Je kunt proberen zo min 
mogelijk CO2 in de atmosfeer te brengen en 
je kunt CO2 produceren die je in de grond 
stopt. Dat zijn twee totaal verschillende za-
ken. Het eerste is prima. Dat doe je bijvoor-
beeld door middel van energiebesparing 
en het inzetten van alternatieve energie-
bronnen. Het blijven opstoken van fossiele 
energiebronnen is eigenlijk het domste wat 
je kunt doen omdat je daarmee ook belang-
rijke grondstoffen verbrandt. Het onder de 
grond stoppen van CO2 kóst energie. Als we 
vijf energiecentrales bouwen, hebben we de 
capaciteit van één energiecentrale nodig om 
het CO2 de grond in te krijgen. Dat is geen 
energiebesparing, dat is precies het tegen-
overgestelde. Het kost een hoop geld en het 
kost een hoop energie.
Ik ben niet zo bang dat we het technologisch 
niet kunnen. Angsten zoals bij de mensen in 
Barendrecht heb ik niet. Natuurlijk, er kan 
altijd iets gebeuren, want dat geldt voor 

‘Wat mij betreft had de Deltacommissie in 
Bangladesh moeten zitten’
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alles wat je doet. Dat is dus het punt niet. 
Het punt is dat je iets doet dat veel geld en 
energie kost en waarschijnlijk totaal geen 
effect heeft.’

 › Waar haal je je data vandaan?
‘Ik haal veel uit boeken, maar die zijn 
meestal al verouderd als ze uitkomen. Dus 
haal ik ook veel van internet. Een aanrader 
is het boek De staat van het klimaat, van 
klimaatjournalist Marcel Crok. Hij heeft ook 
een website, www.staatvanhetklimaat.nl. 
Aanbevelenswaard is zeker de site  
www.wattsupwiththat.com van Anthony 
Watts. En dan heb je nog www.realclimate.
org. Allemaal erg de moeite waard.’

 › Lange tijd zijn we bang gemaakt met de 
veronderstelling dat onze energiebron-
nen zouden opraken. En plotseling is daar 
schaliegas, waarmee de VS van energie-
importerend een energie-exporterend 
land schijnen te gaan worden. Hoe kan 
dit?
‘We wisten wel dat het er zat, maar we 
hadden geen idee over hoe je het er uit kan 
halen. Het gaat om kleirijke gesteenten met 
heel kleine poriën. Je snapt hoe moeilijk 
het is om het er uit te krijgen. Het gaat dan 
ook niet meteen overal goed. Je kent vast de 
verhalen uit de VS over de drinkwaterkraan 
die plotseling ook gas levert. Het is daar echt 
Wild West. Vooral omdat in de VS mensen 
eigenaar zijn van de inhoud van de grond 
onder hen. Hier is dat anders geregeld.’

 › Schaliegas komt bijna overal op de wereld 
voor, ook in ons land. Is dit de oplossing 
voor het energievraagstuk?
‘Ik ben hierover een beetje voorzichtig, want 
ik opereer ook als onafhankelijk deskun-
dige. Zo ben ik lid van de klankbordgroep 
die zich buigt over het onderzoek dat nu 
wordt uitgevoerd naar de risico’s voor mens 
en milieu. Het ministerie van Economi-
sche Zaken heeft me daarvoor gevraagd. 
Ik heb laten weten dat ik niet voor of tegen 
schaliegaswinning ben, maar dat eerst nader 
onderzoek moet uitwijzen of het op een 
verantwoorde manier kan.’

 › De praktijk in de VS is onvoldoende 
behulpzaam bij het bepalen van je stand-
punt?

‘De situatie hier is anders; hier zit het dieper. 
Het probleem is vooral: hoe bescherm je het 
grondwater? Voor het antwoord op die vraag 
kunnen we leren van ervaringen elders, in 
de VS maar ook in Polen waar ze er al ver 
mee zijn. In ons land zie je toch weer snel 
dat de angst voor het nieuwe overheerst. 
Trouwens wel grappig: de tegenstanders 
hebben zich verenigd onder de titel Scha-
liegasvrij Nederland. Maar het schaliegas 
zit al in de ondergrond, dus als je Nederland 
schaliegasvrij wilt maken zal je het er uit 
moeten halen! Een verkeerd gekozen naam 
dus.’

 › Wat zeg je tegen de mensen in Friesland 
en Groningen die hun grond steeds verder 
zien dalen?
‘Zij worden geconfronteerd met de nade-
len van de gas- en zoutwinning, en krijgen 
daar compensatie voor. Ik stel voor het wat 
creatiever aan te pakken door de mensen 
een aandeel in de productie te geven. Laat 
die mensen toch meedelen in de winst die 
gemaakt wordt. Nu zijn die mensen slachtof-
fer van iets waar ze helemaal niets aan kun-
nen doen. Ik zou ze een keuzemogelijkheid 
willen bieden. Nu stoppen met winnen zal 
niet helpen omdat de werking van de onder-
grond voorlopig nog wel door zal gaan.’

 › Hoe ontstaan die gaten die overal op de 
wereld plotseling en ogenschijnlijk zonder 
aanleiding ontstaan en waarbij huizen en 
auto’s in het niets verdwijnen?
‘Dat komt door de oplossing van kalksteen 
door regenwater. Als het dak van zo´n 
kalksteengrot instort kan dat leiden tot een 
gat aan de oppervlakte, een doline of sink 
hole. Wereldwijd is het al lang een bekend 
verschijnsel. In onze kalkgebieden in Zuid-
Limburg speelt het nauwelijks een rol omdat 
er meestal nog een laag grind boven ligt.’

 › Wanneer kunnen we eindelijk eens aard-
bevingen voorspellen?
‘Voorlopig niet, denk ik. Het is lastiger dan 
het voorspellen van vulkanische erupties. 
Tegenwoordig kun je met behulp van satel-
lieten zien of een vulkaan aan het opzwellen 
is. Je kunt de gassen die er uitkomen in de 
gaten houden. Maar aardbevingen voorspel-
len blijft lastig. De dieren snappen het nog 
altijd beter dan wij. Dat is echt zo. Je ziet 

dieren vaak verdwijnen uit een gebied waar 
later een aardbeving plaats heeft. Je ziet ze 
onrustig worden, zelfs voordat de seismo-
grafen iets signaleren.’

 › Verandering is van alle tijden en uni-
verseel. Maar waarom heeft de mens de 
neiging om dat niet te aanvaarden?
‘Hoe kun je mensen minder bang maken 
voor aardbevingen? Lees over plaattekto-
niek, over breuken. Snap hoe het werkt. 
Je bent vooral bang voor de dingen die je 
niet kent, die je niet begrijpt. Het is niet zo 
moeilijk om de dingen enigszins te kunnen 
plaatsen. Hoe meer je ergens vanaf weet, 
hoe minder je erdoor verrast wordt. Kennis 
maakt dat je vastere grond onder de voeten 
hebt.
Tijdens de kleine ijstijd in de zestiende eeuw 
wist men niet wat er gebeurde en hebben ze 
heksen verbrand omdat men dacht dat zij de 
hagelstenen uit de lucht lieten vallen.’

 › De zeespiegel stijgt onmiskenbaar.
‘Al jaren, al eeuwen.’

 › Moeten we blij zijn met de  
Deltacommissie en haar adviezen?
‘Ik heb de voorzitter, Cees Veerman, eens 
gevraagd uit te leggen hoe zijn commissie 
erbij komt een scenario te schetsen waarbij 
de zeespiegel met 1,60 meter stijgt. Zijn 
antwoord was dat hij het anders niet op 
de agenda kreeg. Je kunt natuurlijk allerlei 
scenario’s schetsen, maar ik vind dat je je 
ook moet afvragen welk scenario de meeste 
realiteitswaarde heeft, vooral omdat er zo 
ontzettend veel gemeenschapsgeld mee 
gemoeid is. De Deltacommissie is uitgegaan 
van de meest dramatische verwachtingen en 
het zwartste scenario.
Wat we nu voor de kust gedaan hebben, het 
aanleggen van een zandmotor, is prima. 
Daar werken we met de natuur mee zodat de 
natuur met ons meewerkt. Dat is de manier. 
Maar nu willen ze de dijken rond het  
IJsselmeer met anderhalve meter verhogen, 
en dat is precies het omgekeerde. Het is mijn 
indruk dat dat meer wordt ingegeven door 
de angst voor gebrek aan zoet water en veel 
minder door de vrees voor de zeespiegel-
stijging. Ondanks alle CO2 is er geen enkele 
aanwijzing dat de zeespiegel steeds sterker 
stijgt. Het gaat nog steeds met de snelheid 
van twintig tot dertig centimeter per eeuw.’

 › Eigenlijk zeg je dat we heel veel niet 
begrijpen en dat we daarom niet te veel 
definitieve uitspraken moeten doen. En, 
zoals mijn moeder het zou zeggen: laten 
we met de genade meewerken. Laten we 
met de natuur meewerken. Maar veel 

‘Economen kunnen heel goed uitleggen waarom 
hun voorspellingen van gisteren niet zijn 
uitgekomen, net als klimatologen’
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mensen op deze aarde kunnen zich die 
luxe niet veroorloven. Wat zeg je tegen de 
boeren in Bangladesh die nu al elke drie 
jaar te maken hebben met een alles vernie-
tigende overstroming?
‘Met hun blote handen leggen ze daar dijkjes 
aan, terwijl wij voor de kust van Dubai 
palmeilanden aan het opspuiten zijn. Waar 
ligt nu onze prioriteit? Als ik de Deltacom-
missie hoor praten over een scenario waarbij 
we een kans op een overstroming hebben 
van eens in de honderdduizend jaar, dan zeg 
ik: we hebben veertig van dit soort delta´s 
in de wereld en er is er geen een die zo goed 
beschermd is als de onze: tegen stormvloe-
den die maar eens in de tienduizend jaar 
voorkomen! Als het dan een wereldwijd 
probleem is, waar liggen dan onze prioritei-
ten? In Gouda of in Dacca? Ik zou zeggen in 
dat arme Bangladesh. Wat mij betreft had de 
Deltacommissie daar moeten zitten.’

 › Denk je niet dat volksverhuizingen op 
termijn onvermijdelijk zijn?
‘De Vesuvius staat regelmatig op uitbarsten 
en toch wonen daar mensen. Wat hebben ze 
daar op verzonnen? Elk dorp op of rond de 
Vesuvius heeft een tweelingdorp in de ber-
gen waar mensen naartoe gaan wanneer het 
spannend wordt. Dat zouden we in Neder-
land ook moeten doen. Zo zou bijvoorbeeld 
Gouda als tweelingstad Apeldoorn kunnen 
hebben. Over dat soort dingen zouden we 
nu na moeten denken, voor het geval dat. 
Dat is ene kant van het verhaal; de andere 
kant is dat woonboten op termijn een oplos-
sing zijn. Die stijgen en dalen immers met de 
waterspiegel. Dat is een flexibele oplossing, 
net als de zandmotor voor de kust bij Den 
Haag.’ 

 › Kunnen we nog wel bouwen in en om het 
Groene Hart waar het zes meter onder 
NAP is?
‘Ik acht de risico’s daarvan nu niet zo groot. 
Ik zou wel willen stoppen met het bouwen 
in de uiterwaarden. Het overstromingsrisico 
is daar al groot en wordt nog steeds groter.’

 › We kunnen tegenwoordig allemaal gratis 
reizen, naar elke bestemming die we ons 
maar kunnen bedenken. Met dank aan 
Google Earth. Naar welke drie plekken 
op aarde moeten we zeker even gaan om 
bijzondere geologische verschijnselen te 
kunnen aanschouwen?
‘Op de grens van Venezuela en Brazilië ligt 
een met tropisch regenwoud bedekt plateau 
van de twee miljard jaar oude Roraima 
zandsteen. Daar zijn bij Sarisariñama door 
oplossing van regenwater oplossingsgaten in 
ontstaan, net als bij de kalkstenen, maar wel 

driehonderd meter diep. Daar speelt Arthur 
Conan Doyles boek Lost world: er zouden 
voorwereldlijke monsters inzitten. Dat is 
weliswaar niet zo – er zijn al expedities in 
afgedaald – maar het is toch een fascine-
rende wereld (kijk voor de coördinaten naar 
het kader, jm).
En ik wil ook wel naar Kamtsjatka, dat Rus-
sische schiereiland ten noorden van Japan 
met zijn prachtige vulkanen. Ik wil vooral 
de vulkaan Bezymjannyj zien, dat betekent 
‘Zonder naam’, want hij is in 1956 uitgebar-

sten terwijl men niet eens wist dat het een 
vulkaan was. De natuur levert altijd verras-
singen op.
Maar het liefste zou ik naar Babylon gaan, 
aan de Eufraat in Irak. Het is nu een ruïne, 
verpest door Saddam Hoessein en door het 
Amerikaanse leger in de Irak-oorlog. Maar 
mijn volgende boek gaat over de toren van 
Babel, ik wil ’m graag met eigen ogen zien.’ •
tekst Jan Marijnissen
foto’s Suzanne van de Kerk
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Delft. In 2009 ging hij met emeritaat.
Kroonenberg heeft veel publicaties op zijn naam 
staan: wetenschappelijke artikelen, columns en 
boeken. Bekende boektitels zijn: De menselijke 
maat, de aarde over tienduizend jaar en Waarom 
de hel naar zwavel stinkt, mythologie en geologie 
van de onderwereld. Voor het eerste boek ontving 

hij in 2007 de Eurekaprijs. Hij heeft ook hoorcol-
leges opgenomen, samengebracht onder de titel 
Aarde en klimaat. Ze zijn op cd verkrijgbaar. Brede 
bekendheid heeft Kroonenberg verworven met zijn 
columns, onder andere in Intermediair, en met zijn 
optredens op tv waar hij vaak wordt uitgenodigd 
om uitleg te geven over aardbevingen of vulkanen.
De coördinaten van de door Kroonenberg in het 
interview aanbevolen plaatsen om te bezoeken zijn:
•  De twee miljard jaar oude Roraima-zandsteen 

op de grens van Venezuela en Brazilië: 4º30’N, 
64º15W.

•  De vulkaan Bezymjannyj in Kamtsjatka, Rusland: 
55º59’N, 160º35’O.

• Babylon aan de Eufraat in Irak: 32º32’N 44º25’O.
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  > natuur (©)

Van wie is de natuur? Het recht om de 
zaden van gewassen zelf weer te gebruiken 
om nieuwe te planten of ze te kruisen om 
nieuwe soorten te laten ontstaan, wordt 
ook wel het kwekersrecht genoemd. Bedrij-
ven als het gigaconcern Monsanto vinden 
dat hun octrooi op genetisch gemodificeer-
de planten én op bepaalde planteigen-
schappen breed uitgelegd kan worden. Zo 
klagen zij onder andere in de VS met 
succes boeren aan die gemodificeerde 
zaden ‘hergebruiken’, oftewel het zaad dat 
groeit aan een plant weer planten. Een 
soort kopieerverbod zoals in de muziekin-
dustrie dus, maar dan voor planten. Kleine 
boeren, vooral ook in arme landen, worden 
zo volledig afhankelijk van het bedrijf. 
SP-Kamerlid Henk van Gerven pleit er al 
jaren voor het kwekersrecht te bescher-
men. Op 25 mei demonstreerden duizen-
den mensen overal ter wereld – onder 
andere in Amsterdam (foto) en Wageningen 
– tegen de praktijken van Monsanto.

•  SP Tholen vraagt op 10 mei de bewo-
ners van Tholen om hulp omdat de 
SP-promotiecaravan gestolen is uit de 
tijdelijke stallingsplaats. 

•  Een dag later, op 11 mei, verschijnt de 
SP-afdeling Rotterdam voor het eerst 
met een een hulpdienstcaravan op de 
markt. Hulpdienstmedewerkers en 
SP-gemeenteraadsleden Leo de Kleijn 
en Josine Strörmann kunnen ondanks 
het slechte weer rustig met marktbezoe-
kers in gesprek gaan over de problemen 
waar zij tegenaan lopen. 

•  SP Tholen bericht op 12 mei dat de 
promotiecaravan terecht is. Helaas is 
deze wel dusdanig gestript teruggevon-
den, dat hij niet meer bruikbaar of 
verrijdbaar is. 

•  Bij navraag blijkt het om twee verschil-
lende caravans te gaan.

•  Dankzij een weldoener beschikt de SP in 
Tholen inmiddels weer over een caravan, 
die binnenkort ‘promotieklaar’ gemaakt 
wordt. De SP Rotterdam toert de 
komende maanden met haar eigen 
caravan langs de markten in de stad.

  > toeval?

Doordat tegenwoordig 41 bedrijven en 
instellingen proefdieren fokken, in plaats 
van alleen TNO, sterven steeds meer 
proefdieren ongebruikt. SP-Tweede 
Kamerlid Henk van Gerven: ‘Het aantal 
proefdieren in Nederland is gestegen naar 
582.000. De helft van de dieren die sterft, 
overlijdt ongebruikt. Zo ga je niet met 
dieren om. Wij willen dat de regering zowel 
het gebruik als de verspilling van proefdie-
ren te lijf gaat.’ 

Proefdierentaks
Volgens Van Gerven moet het verspillende 
systeem met 41 organisaties die proefdie-

  > ‘helft proefdieren sterft ongebruikt’ 

ren fokken aangepakt worden. ‘Al deze 
instellingen houden grote voorraden 
dieren aan, waardoor onnodig vaak dieren 
doodgaan. Laat ze samenwerken in plaats 
van concurreren. Dan heb je maximaal vijf 
van dit soort bedrijven nodig, met dus veel 
minder overleden proefdieren. Er zou ook 
een zogenaamde proefdierentaks inge-
voerd kunnen worden waarvan de 
inkomsten gebruikt worden voor onder-
zoek naar vermindering van dierproeven. 
Door die proefdierentaks wordt het ook 
minder aantrekkelijk om nog meer 
bedrijven in de proefdierenindustrie op te 
richten.’
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SP’ers tijdens een Roze Zaterdag in Den Bosch.

DOORDat De ecONOmie krimpt, heeft het Rijk 
vorig jaar ruim 11 miljard euro minder aan 
belasting op kunnen halen. Mede 
daardoor is het begrotingstekort op  
24 miljard euro uitgekomen.

SP-tweeDe kameRliD Harry van Bommel 
heeft deze maand samen met andere 
parlementariërs een bezoek gebracht 
aan China. Hij sprak onder meer met de 
bekende dissident Ai Wei Wei en vroeg 
aandacht voor de mensenrechtenschen-
dingen door China.

SP-tweeDe kameRliD Manja Smits wordt 
sinds 14 mei in verband met gezond-
heidsproblemen vervangen door Eric 
Smaling. Arda Gerkens, oud-Tweede 
Kamerlid voor de SP, vervangt Smaling in 
de Eerste Kamer.

jelle brandt corstius tweet naar aanlei-
ding van het debat binnen de PvdA over 
de strafbaarstelling van illegalen: ‘De 
mensen die er nu pas achter komen dat 
de PvdA geen linkse partij meer is, 
zouden die ook denken dat MTV nog 
steeds videoclips uitzendt?’ 

loPers van de sP hebben 3200 euro 
opgehaald voor het opruimen van 
landmijnen in Zuid-Soedan door in de 
Nacht van de Vluchteling (9 op 10 mei) 
van Rotterdam naar Den Haag te lopen.

  > ‘stop discriminatie homoseksuele leraren’

De SP heeft samen met GroenLinks, 
PvdA, D66 en VVD een wetsvoorstel 
ingediend dat een einde gaat maken aan 
de discriminatie van homoseksuele 
leraren door scholen.

Scholen voor bijzonder onderwijs mogen 
op dit moment op grond van artikel 23 van 
de Grondwet namelijk nog medewerkers 
ontslaan of weigeren als zij openlijk homo 
zijn of een homoseksuele relatie hebben. 
Het gaat dus niet om het enkele feit dat 
iemand homo is, maar wel als er ‘bijko-
mende omstandigheden’ zijn. 

Roze stembusakkoord
SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Nu 
is het beleid onduidelijk, waardoor nog wel
eens problemen ontstaan, met name op 

orthodox-christelijke en -islamitische 
scholen. Artikel 23 van de Grondwet stamt 
uit 1917 en is echt niet meer van deze tijd.’ 

Het wetsvoorstel kan op een ruime 
meerderheid in de Eerste en Tweede 
Kamer rekenen dankzij het zogenaamde 
‘roze stembusakkoord’. Van Dijk: ‘Onder 
meer Emile Roemer heeft voorafgaand aan 
de verkiezingen van afgelopen september 
zijn handtekening gezet onder een akkoord 
om de wetgeving ten aanzien van weiger-
ambtenaren, voorlichting over seksuele 
diversiteit op scholen, lesbisch ouder-
schap en gender-identiteit te wijzigen. 
Hierdoor zullen deze belangrijke onderwer-
pen voor lesbiennes, homo’s, bi’s en 
transgenders eindelijk aangepakt worden.’
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SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut 
(foto) zegt te worden platgemaild door 
jonggehandicapten met vragen naar 
aanleiding van het sociaal akkoord. Zij 
moeten namelijk ineens allemaal 
herkeurd worden en vallen daardoor 
straks misschien onder het regime van 
de bijstand. De aankondiging van deze 
plannen heeft tot veel onrust onder 
jonggehandicapten geleid.

 › Wat zou dat bijstandsregime beteke-
nen voor jonggehandicapten?
‘Volgens het sociaal akkoord komen alleen 
nog maar volledig afgekeurde arbeidson-
geschikten in aanmerking voor een 
Wajong-uitkering. Jonggehandicapten die 
ook maar iets kunnen, krijgen daardoor 
geen Wajong-uitkering meer. Zij zullen 
afhankelijk worden van de bijstand, 
waarvoor veel strengere normen gelden. 
Jongeren die bij een partner of ouders met 
een inkomen wonen, komen niet meer in 
aanmerking voor een uitkering. Jongeren 

onder de 27 jaar krijgen sowieso de eerste 
vier weken geen bijstandsuitkering. Ook 
zullen zij eerst hun eventuele spaargeld en 
huis op moeten eten voordat ze een 
bijstandsuitkering kunnen krijgen.’

 › De regering en de sociale partners 
vinden de bijstand goed genoeg  
omdat jonggehandicapten best  
zouden kunnen werken?
‘Zij gaan ervan uit dat iedereen een 

werkplek krijgt, ook mensen die 80 procent 
arbeidsongeschikt zijn. Alleen blijven er 
door alle bezuinigingen op sociale werk-
plaatsen maar 30.000 beschermde 
werkplekken voor mensen met een 
beperking over. Dat is never nooit genoeg. 
Men wil op lange termijn 1,1 miljard 
bezuinigen op de uitkering voor jongge-
handicapten. Alleen vergeet men even dat 
de wereld daardoor niet ten goede 
verandert, en er dus niet ineens passende 
opleidingen en banen beschikbaar zijn 
voor jonggehandicapten.’

 › Kan hier nog iets aan gedaan worden?
‘Natuurlijk! Het hele wetsvoorstel moet nog 
in de Kamer behandeld worden. Nu begint 
pas duidelijk te worden wat het effect van 
het sociaal akkoord is voor mensen met 
een arbeidshandicap. Binnenkort komen er 
dus weer volop nieuwe acties aan.’

  > onrust onder jonggehandicapten

‘er zijn niet ineens passende 
opleidingen en banen beschikbaar’
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In een opiniestuk in NRC Handelsblad 
toont SP-Tweede Kamerlid Sadet 
Karabulut de hypocrisie van het 
kabinetsbeleid over emancipatie aan.

‘Ernst en omvang van de crisis lijken nog 
niet tot minister Bussemaker te zijn 
doorgedrongen. In de week dat onze 
werkloosheid een nieuw record bereikt, 
roept zij vrouwen op meer aan het werk te 
gaan. Behalve dat dit een nogal naïeve 
oproep is, gaat ze hiermee recht tegen de 
daden van enkele van haar collega’s in het 
kabinet in.

Minister Bussemaker zou zich om te 
beginnen kunnen richten op die vrouwen 

die nu al zelf dolgraag meer willen werken 
en economisch zelfstandiger willen 
worden. Bijna een kwart van de alleen-
staande moeders leeft in armoede met de 
kinderen. Van alle vrouwen die lager zijn 
opgeleid, heeft maar de helft een betaalde 
baan. En vrouwen met een kleinere 
deeltijdbaan leven vaak in voortdurende 
onzekerheid: ‘Wordt mijn contract de 
volgende keer nog wel verlengd?’ Het zijn 
juist deze vrouwen die arbeid en zorg niet 
kunnen combineren. Het zijn juist deze 
vrouwen die niet de kans hebben om zich 
verder te ontwikkelen en door te stromen 
naar betere – en beter betaalde – functies. 
En het zijn juist deze vrouwen die door dit 
kabinet in de kou worden gezet.

  > sadet karabulut: ‘arme vrouwen juist minder zelfstandig’

Richt je op vrouwen die dolgraag 
economisch zelfstandiger willen worden
Ten eerste blijft de werkloosheid onnodig 
lang onnodig hoog, omdat het kabinet 
weigert de broodnodige investeringen in 
de economie te doen. Ten tweede wordt 
het voor vrouwen die willen werken, maar 
een uitkering hebben, steeds lastiger om 
aan de armoede te ontsnappen. Ze 
moeten werken voor behoud van uitkering, 
maar hier staat geen extra geld tegenover. 
Een opleiding of een taalcursus – aantoon-
baar werkende instrumenten voor een 
betere positie op de arbeidsmarkt – zit er 
niet meer in. Ten derde wordt kinderop-
vang voor moeders met een lager inkomen 
steeds onbereikbaarder. De alleenstaande 
oudertoeslag wordt fors gekort en de 
uitkering verder verlaagd. Voor kinderen 
met ouders met een smalle beurs wordt 
studeren straks ontmoedigd door de 
introductie van een schuldenstelsel en het 
afschaffen van de studiefinanciering. 
Duurdere zorg, hogere huren, minder 
inkomensondersteuning, al deze maatre-
gelen raken juist die vrouwen met een lager 
inkomen, die niets liever zouden willen dan 
zich aan deze armoede te ontworstelen.

Dit kabinet belemmert emancipatie
Minister Bussemaker wil dat vrouwen 
economisch zelfstandiger worden, maar 
voert een beleid dat juist vrouwen in 
kwetsbare posities alle mogelijkheden 
hiertoe ontneemt. Niet de vrouw die zich 
elke dag inzet voor een beter leven voor 
haarzelf en haar omgeving zou zich 
schuldig moeten voelen, maar de vrouw 
die als minister in dit kabinet medeverant-
woordelijk is voor dit beleid dat emancipa-
tie belemmert.’ 

  Lees hier het hele artikel: sp.nl/9z7k9e
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  > ‘toename examentrainingen door falend onderwijsbeleid’

‘Als scholen bureaus inhuren voor exa-
mentraining, waar hebben we dan nog 
leraren voor’, vraagt SP-Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk in Kamervragen aan 
staatssecretaris Dekker. Uit een artikel in 
Trouw blijkt dat minstens 160 middelbare 
scholen particuliere bureaus inhuren voor 
examentrainingen. Scholen hebben te 
weinig middelen om leerlingen goed voor 

te bereiden op het examen. Daarnaast 
willen scholen hun examenresultaten 
opkrikken, omdat zij daar steeds harder op 
worden afgerekend.’ 

afhankelijkheid particuliere  
bureaus onaanvaardbaar
Van Dijk: ‘De regering is verantwoordelijk 
voor het onderwijs. Het is dan ook onaan-

vaardbaar dat leerlingen steeds meer 
afhankelijk worden van particuliere 
bureaus. Per vak kost een tweedaagse 
training honderden euro’s, dat kan niet 
iedereen betalen.’ Van Dijk vindt dat de 
regering alles moet doen om deze ontwik-
keling te keren: door investeringen in 
onderwijs en door scholen niet genadeloos 
af te rekenen op examenresultaten.
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  > sadet karabulut: ‘arme vrouwen juist minder zelfstandig’ sP goes is opnieuw een meldpunt over de 
Wmo-regiotaxi in de Oosterschelderegio 
gestart omdat er de laatste tijd weer 
geluiden binnenkomen bij de lokale 
SP-fractie dat het nog niet altijd goed 
gaat. Hetzelfde onderzoek twee jaar 
geleden leverde veel verbetervoorstellen 
op die inmiddels in het nieuwe taxicon-
tract opgelost zijn.

SP-leiDeR ROemeR vraagt het kabinet 
afstand te nemen van de Brusselse 
aanbeveling om komend jaar zes tot 
zeven miljard extra te bezuinigen. 
Daaraan meedoen staat volgens Roemer 
gelijk aan economische kamikaze-
politiek. Dan stevenen ze volgens hem 
doelbewust af op meer werklozen, 
uitkeringen en hogere tekorten en kan het 
kabinet beter opstappen.

de dreigende bezuiniging van 110 
miljoen euro op het Openbaar Ministerie 
is voor SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit 
onaanvaardbaar. Een kwart van het 
budget afhalen brengt volgens hem grote 
risico’s met zich mee voor de opsporing 
van strafbare feiten en de geloofwaardig-
heid van onze rechtsstaat. 

miNiSteR OPStelteN heeft het voorstel van 
SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven 
voor een brancheverbod voor nalatige 
leidinggevenden in de chemiesector 
overgenomen. Zo wordt, net zoals nu al in 
de zorg, voorkomen dat dezelfde mensen 
dezelfde fouten kunnen blijven maken.

SP-tweeDe kameRliD Harry van Bommel 
heeft de regering om opheldering 
gevraagd over het bericht dat Syrië in 
ieder geval tot en met 2010 grondstoffen 
uit Nederland heeft geïmporteerd waar 
mogelijk chemische wapens mee 
geproduceerd zijn. 

de sP in veenendaal heeft een protestmani-
festatie tegen de explosieve stijging van 
de sociale huren door het Woonakkoord 
georganiseerd. De opkomst van ruim 150 
personen was voor Veenendaalse 
begrippen historisch hoog.

uit een zwartboek van de Hoornse en 
Enkhuizer SP blijkt dat intimidatie en 
chantage van medewerkers aan de orde 
van de dag zijn bij de West Friese sociale 
werkplaats Op/Maat. Volgens de SP 
moeten de West Friese gemeenten de 
verantwoordelijke managers nu zo snel 
mogelijk tot de orde roepen. 

‘De WW-regeling voor musici en artiesten 
zou ineens afgeschaft worden terwijl het 
overgrote deel van de musici en artiesten 
volgens SP-Tweede Kamerlid Paul 
Ulenbelt geen WW-uitkering meer zou 
kunnen ontvangen. ‘Door hun onzekere 
werk en kortlopende contracten kunnen zij 
amper voldoen aan de algemeen gestelde 
eisen voor de WW.’ Om de consequenties 
van dit slecht doordachte plan duidelijk te 

krijgen vond vorige maand op initiatief van 
Ulenbelt een rondetafelgesprek plaats. Met 
resultaat, want de popsector krijgt nu de 
tijd van de minister om over een alternatief 
na te denken.
Ulenbelt: ‘Ik had liever gezien dat de WW 
toegankelijk gehouden werd voor deze 
groep. Maar het is in ieder geval goed dat 
de sector de tijd krijgt om over een 
alternatief na te denken.’ 

  > ‘culturele sector krijgt ruimte  
voor alternatief ww’

  > ‘amersfoortse psychiatrisch  
patiënten worden op straat gezet’

Omdat de psychiatrische instelling Zon 
en Schild uit Amersfoort 3,5 miljoen 
moet bezuinigen, wordt een deel van de 
patiënten feitelijk op straat gezet. 

Rob Molenkamp van SP Amersfoort: 
‘Patiënten krijgen de komende tijd een 
andere indicatie waardoor zij niet meer op 
het terrein kunnen wonen, maar gedwon-
gen onder begeleiding in de stad moeten 
gaan wonen. Hun woningen op het terrein 
worden ontruimd.’ 

Geen extra bescherming
‘De gemeente zou de zorg dan over 
moeten nemen, alleen is er tot nu toe geen 
enkele aanwijzing dat de gemeente dat 
ook daadwerkelijk zal doen.’ Ook het 
antwoord van de gemeente op vragen van 
de lokale SP-fractie geven Molenkamp 
weinig vertrouwen. ‘De gemeente zegt dat 
de uitgeplaatste patiënten door nog te 
vormen teams worden begeleid. In de 
praktijk zal dat er op neerkomen dat eens 
in de week een hulpverlener komt kijken of 
de patiënt nog leeft. Patiënten die tot 
vandaag niet sterk genoeg waren om in 

een beschermde woonomgeving in de 
stad te leven, moeten nu zelf hun leven 
vorm zien te geven. Er komen namelijk 
geen beschermde woningen in de stad bij. 
Eenzaamheid, de grootste vijand van een 
psychiatrisch patiënt, ligt daardoor op de 
loer. Als SP doen we er daarom ook alles 
aan om de huisuitzettingen samen met de 
cliënten en de cliëntenraad te voorkomen.’ 

Vermissingen
Saillant detail: Zon en Schild kwam 
afgelopen maand ook nog op een andere 
manier in het nieuws. Molenkamp: ‘Het AD 
berichtte dat vorig jaar 141 patiënten uit 
de gesloten afdeling werden vermist, 
terwijl de vermissingen uit het UMC op de 
vingers van één hand te tellen zijn. Als 
patiënten uit gesloten afdelingen verdwij-
nen kan dat een gevaar voor henzelf of 
hun omgeving betekenen. Ook moet er 
iedere keer een beroep op de politie 
worden gedaan om de betreffende patiënt 
te zoeken. Als de politie het sluitstuk van 
het zorgbeleid in Amersfoort gaat worden, 
is er iets goed mis!’
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  > ‘spookfacturen ook europees aanpakken’

MKB-Nederland en het Steunpunt 
Acquisitiefraude juichen het initiatief 
van SP-Europarlementariër Dennis de 
Jong toe om spookfacturen Europees 
aan te pakken.

Els Prins van MKB-Nederland: ‘Dit is 
belangrijk voor alle ondernemers, er gaat 
alleen al in Nederland zeker 400 miljoen 
euro verloren en dat kan beter in groei en 
banen gestoken worden!’ Fleur van Eck 
van het Steunpunt Acquisitiefraude: ‘In 
Nederland zijn we al heel succesvol in het 
tegengaan van deze criminelen. We geven 
bijvoorbeeld juridische hulp aan kleine 
ondernemers en zetten het grootste deel 
van alle foute bedrijven online. Alleen werkt 
tachtig procent van de fraudeurs vanuit het 

buitenland dus het is de hoogste tijd om 
achter deze criminelen aan te gaan zodat 
we ook boven tafel krijgen hoe de internati-
onale structuren lopen.’ 

Grensoverschrijdende criminaliteit
De Jong (foto): ‘Europese lidstaten moeten 
de samenwerking verbeteren, om deze 
grensoverschrijdende criminaliteit aan te 
pakken via een meldpunt per lidstaat. Dan 
weten ondernemers waar ze moeten 
aankloppen. De meldpunten in Europa 
kunnen de gegevens dan ook makkelijker 
uitwisselen en geslaagde werkwijzen 
delen.’ Volgens De Jong moeten alle 
landen ook meewerken aan een openbaar 
Europees register, aangesloten op 
openbare bronnen zoals het handelsregis-

ter. ‘Via deze Europese database moet 
worden bijgehouden welke nepbedrijven 
en personen zich bezighouden met 
acquisitiefraude zodat ze niet ongestraft 
van land naar land kunnen trekken.’ De SP 
loopt overigens ook op nationaal niveau 
voorop in de bestrijding van spookfactu-
ren. Zo diende SP-Tweede Kamerlid 
Sharon Gesthuizen bijvoorbeeld al samen 
met de VVD een initiatiefwetsvoorstel in 
om de Nederlands wetgeving op dit punt 
te verbeteren.

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut eist 
van minister Asscher dat er eindelijk 
fundamenteel iets gedaan wordt aan de 
segregatie en gettovorming in Nederlandse 
buurten en wijken. Een artikel van Trouw 
over de Schilderswijk in Den Haag 
benadrukt volgens Karabulut dat de 
overheid al jaren wegkijkt. ‘Het rapport en 

  > ‘actie tegen segregatie en gettovorming’

de voorstellen die wij in 2010 gemaakt 
hebben na een onderzoek in de Schilders-
wijk, zijn nog steeds actueel. Bewoners 
willen dat er ingegrepen wordt zodat de 
voorwaarden geschapen worden die nodig 
zijn voor veiligheid in de wijk, dat mensen 
in ieder geval kunnen verhuizen of de 
kinderen in een andere wijk op school 

kunnen doen. Volgens Asscher zijn zwarte 
en witte scholen geen probleem als de 
kwaliteit maar goed is. Hij bewijst daarmee 
het probleem van segregatie en gettovor-
ming niet te begrijpen. Vrouwen en meisjes 
moeten altijd zichzelf kunnen zijn zonder 
zich onder druk gezet te voelen.’
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  > sociale werkplaats regio weert
‘wegbezuinigde werknemers alsnog vast contract’

‘Waarom zou je iemand met een arbeids-
handicap een tijdelijk arbeidscontract bij 
een sociale werkplaats geven? Die 
handicap is toch ook niet tijdelijk? Die 
mensen horen ook gewoon een vast 
contract te krijgen’, aldus Paul Lempens 
(foto) van de SP in Weert. Begin vorig jaar 
zette De Risse, de sociale werkplaats van 
de regio Weert, nog massaal werknemers 
op straat. ‘Men wilde vooruitlopen op de 
wetswijziging en de rijksbezuinigingen op 
gemeenten. We hebben toen samen met 
de vakbond, cliëntenraden, PvdA en 
GroenLinks een actiecomité opgezet en 
direct voor elkaar gekregen dat de 
werknemers goed begeleid zouden 
worden naar werk of uitkering. Sindsdien 
hebben we de vinger constant aan de pols 
gehouden, met resultaat.’ 

aandacht blijven vragen
De volharding van het actiecomité heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat De Risse alle 
werknemers met een tijdelijk contract een 

vast contract gegeven heeft en de ontsla-
gen werknemers kregen alsnog een vast 
contract. Een mooier antwoord had 
Lempens zich tijdens de laatste commis-
sievergadering voor zijn afscheid als 
SP-gemeenteraadslid niet kunnen wensen 
op een rondvraag over de tijdelijke 
contracten bij De Risse. Lempens is elf jaar 
gemeenteraadslid geweest, en houdt zich 
als SP’er al achttien jaar bezig met De 
Risse, ook toen hij voor de SP in de 
Tweede Kamer zat. ‘In 1995 stond ik direct 
aan de poort actie te voeren. Toen ik in 
2002 in de gemeenteraad kwam, heb ik het 
onderwerp ook echt op de agenda weten 

te krijgen. Voor die tijd werd er alleen over 
de centen gesproken, daarna ook over de 
mensen.’

tot inzicht gekomen
De wethouder uit Weert is volgens Lem-
pens het afgelopen jaar tot een inzicht 
gekomen waar de werknemers van De 
Risse nu van profiteren. ‘Het is zo mooi om 
te zien dat de De Risse nu, ondanks de 
boze plannen die nog boven de sociale 
werkplaatsen hangen, besloten heeft om 
iedereen het contract te geven dat ze 
verdienen. Andere gemeenten hebben dit 
al eerder gedaan, en ik hoop dat de rest 
snel zal volgen. De plannen van het Rijk 
voor sociale werkplaatsen zijn al heel lang 
bar en boos, alleen realiseert de wethouder 
in Weert zich nu ook dat deze mensen altijd 
afhankelijk zullen blijven van de gemeente. 
Nu kunnen ze in ieder geval de komende 
jaren blijven werken. Thuis laten zitten is 
niet goed, en kost de maatschappij 
misschien nog wel meer.’
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vogelvrij

‘Het is idioot dat dit kabinet het tafel- 
zilver voor een habbekrats verkoopt.’ 
Dat zegt SP-Tweede Kamerlid Henk 
van Gerven over het kabinetsstreven 
om eenmalig 100 miljoen euro op te 
halen met de verkoop van stukken na-
tuur van Staatsbosbeheer. De eerste 
verkoop is inmiddels een feit: in het 
Overijsselse Daarle (foto) is 34 hectare 
natuurgrond via een internetveiling van 
de hand gedaan. Opbrengst: 516.000 
euro. Op 4 mei nam Van Gerven deel 
aan een demonstratief bezoek een 
het gebied. ‘Het is verbazingwekkend 
mooie natuur’, zag hij. ‘In de te verko-
pen gebieden leven bijzondere soorten 
vogels zoals de IJsvogel, de Wielewaal 
en de Spotvogel. Ook zijn er dassen-
burchten in het gebied waargenomen. 
Maar er is geen enkele garantie dat de 
percelen na verkoop natuurgebieden 
blijven en er is ook geen garantie dat de 
natuurgebieden goed onderhouden blij-
ven.’ Mede vanwege de vele protesten 
is de verdere uitverkoop van natuur-
gebieden voorlopig opgeschort tot na 
evaluatie van deze eerste stap.

foto Marcel van den Bergh /Hollandse Hoogte

uitgelicht
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eN DaN maaR klaGeN over de kille, natte 
lente in Nederland. Op vrijdag 24 mei is in 
Amsterdam-Zuid bij het World Trade Center 
alles zonnig, zorgeloos en lekker. Caribische 
muziek, een cocktailbar, lachende mensen 
in hawaïbloesjes, kraampjes met rieten 

belastingparadijs 
nederland
Van sommige politici mag je het nog steeds niet zeggen, maar Nederland is  
een belastingparadijs. De SP bekritiseert die dubieuze rol al veel langer en gaat 
nu voorop in de bestrijding van grootschalige belastingontwijking door 
multinationals.

daken. En een heuse limbo-stok: hoe laag 
kun je gaan? Welkom in Belastingparadijs 
Nederland.
Bij het woord ‘belastingparadijs’ denken 
we in eerste instantie aan oorden als de 
Kaaimaneilanden, Guernsey of een ander 

bounty-eiland. Maar nu de crisis een steeds 
zwaardere wissel op de nationale econo-
mieën begint te trekken, nu tal van westerse 
staatskassen akelig leeg beginnen te raken, 
begint het bestaan van de fiscale oases in 
Europa de nodige landen te irriteren. SP-

vrijdag 24 mei, zaterdag 15 juni en zaterdag 24 augustus 2013  
Locatie: Hoek van de gustav maHLerLaan en  
de Leonard Bernsteinstraat in amsterdam

nederland  
belastingparadijs

taX Free
tOUrFinancieel geograaf Rodrigo Fernandez geeft uitleg in de bus over belastingontwijking in Nederland.
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ROOD-jongeren zorgden voor een paradijselijke sfeer met fruitige cocktails tussen de palmbomen.

belastingparadijs 
nederland

Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Zelfs 
belastinginspecteurs pikken het nu niet 
meer dat gewone burgers en het mkb het 
volle pond betalen terwijl multinationals 
nauwelijks of geen belasting betalen.’ De 
EU-lidstaten hebben na scherp aandringen 
van zowel de Europese Commissie als het 
Europees Parlement aangekondigd werk te 
gaan maken van concrete maatregelen tegen 
belastingontwijking.

‘Perverse rol Nederland’
En dat lijkt alleszins de moeite waard. 
Volgens schattingen van de Europese Com-
missie lopen de EU-lidstaten jaarlijks een 
biljoen (duizend miljard) euro mis door 
belastingontwijking en -ontduiking. En Ne-
derland speelt bepaald geen bijrol in het mo-
gelijk maken daarvan. SP-Tweede Kamerlid 
Arnold Merkies: ‘Met meer dan twintigdui-
zend zogeheten brievenbusmaatschappijen 
en een bedrag van meer dan achtduizend 
miljard euro dat jaarlijks door Nederland 
stroomt, is Nederland een waar belastingpa-
radijs voor multinationals om de belasting 

Ook in de Verenigde Staten is de overheid 
wakker aan het worden. In het kader van 
de voorgenomen hervorming van de ven-
nootschapsbelasting neemt een Senaats-
commissie een aantal grote bedrijven 
onder de loep. Een daarvan is Apple. Uit 
het rapport van de onderzoekscommis-
sie blijkt dat dochteronderneming Apple 

vrijdag 24 mei, zaterdag 15 juni en zaterdag 24 augustus 2013  
Locatie: Hoek van de gustav maHLerLaan en  
de Leonard Bernsteinstraat in amsterdam

nederland  
belastingparadijs

taX Free
tOUr

 Operations International , gevestigd in 
Ierland, tussen 2009 en 2012 bijna dertig 
miljard dollar verdiend heeft. Het bedrijf 
wordt echter aangestuurd vanuit de VS en 
daarom heft Ierland geen belasting. Maar 
omdat het bedrijf tegelijkertijd niet in de 
VS geregistreerd staat, betaalt het ook daar 
geen belasting. Zo simpel is het. En het is 
nog legaal ook. En dat laatste is misschien 
nog het ergste.

In het midden Apple-baas Timothy Cook die tegenover de Amerikaanse Senaat  
verklaart dat zijn bedrijf zich aan de regels houdt.

apple: think different!
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te ontwijken. Crisisgetroffen landen als 
Portugal en Griekenland maar ook ontwik-
kelingslanden lopen daardoor miljarden mis 
aan belastinginkomsten, omdat bedrijven 
uit die landen hun geld wegsluizen via 
Nederland. Los nog van de grote maatschap-
pelijke schade in die landen zelf heeft ook 
de Nederlandse belastingbetaler last van 
dit soort praktijken. Deze perverse rol van 
Nederland moet daarom direct stoppen.’
Weekblad Der Spiegel betitelde Nederland 
vorige maand als “bijzonder populair” voor 
Duitse concerns. Zo heeft chemiereus BASF 
volgens het blad vijf productielocaties met 
meer dan duizend werknemers in ons land, 

1 pak brievenbusmaatschappijen aan
 De belastingdienst moet niet in zee 

gaan met bedrijven die alleen op 
papier bestaan en geen echte bijdragen 
leveren aan de economie. 

2 maak belastingafdracht bedrijven 
transparant

 Verplicht bedrijven om in hun jaar-
verslag aan te geven hoeveel belasting 
zij per land afdragen, zodat in de toe-
komst makkelijker kan worden bezien 
of bepaalde wetgeving of verdragen 
zouden moeten worden aangepast.

3 scherp de internationale definitie van 
belastingparadijs aan

 Stel een échte definitie vast van het   
begrip belastingparadijs; de definitie 
van de OESO (Organisatie voor Eco-
nomische Samenwerking en Ontwik-
keling) is zo zwak dat er geen enkel 
land op de lijst staat.

4 herzie de nederlandse belasting-
verdragen

 Nederland moet stoppen met het 
sluiten van verdragen met belasting-
paradijzen.

naar een meer rechtvaardige  
belastingheffing voor iedereen

en daarnaast 21 holdingsmaatschappijen 
veelal zonder personeel. “Ook Volkswagen is 
in Nederland niet alleen actief om er auto’s 
te verkopen”, aldus Der Spiegel. En dat zijn 
dan firma’s die tenminste nog productie, res-
pectievelijk verkoop bedrijven in ons land. 
‘Er zijn genoeg andere Duitse bedrijven, die 
hier alleen zitten voor het ontwijken van de 
belasting’, weet Arnold Merkies.
Recente Nederlandse krantenkoppen logen 
er evenmin om, bijvoorbeeld: “Nederland is 
een topplek voor belastingontwijking” (Het 
Parool) en “Zuid-Europese bedrijven druk-
ken belasting met Nederlandse postbus-
firma’s” (De Volkskrant).

fantasieloos de gebouwen, 
adembenemend de bedragen
Intussen loopt onder grote belangstelling 
van de media de SP-touringcar vol voor de 
eerste  SP Tax Free Tour. Deze voert langs 
diverse locaties in Amsterdam-Zuid waar 
banken, belastingadviseurs, trustkantoren 
en multinationals zijn gevestigd die een 
rol spelen bij internationale belastingont-
wijking.

Deskundige sprekers als Gaby de Groot 
(redacteur bij het Financieele Dagblad), 
Rodrigo Fernandez (financieel geograaf) en 
Henk Willem Smits (een van de schrijvers 

  Het volledige 8-puntenplan is te lezen  
en te downloaden op de SP-site:  
sp.nl/9z7pak

Tussen de glimmende gebouwen spreken SP-Tweede Kamerlden Arnold Merkies en  
Emile Roemer over het plan voor rechtvaardige belastingheffing.
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www.stributiewerkers.nl

vrijdag 24 mei, zaterdag 15 juni en zaterdag 24 augustus 2013  
Locatie: Hoek van de gustav maHLerLaan en  
de Leonard Bernsteinstraat in amsterdam

nederland  
belastingparadijs

taX Free
tOUr

naar een meer rechtvaardige  
belastingheffing voor iedereen

van de bestseller ‘Het Belastingparadijs’) 
laten hun licht schijnen op de omvang en de 
wijze waarop belastingontwijking via Ne-
derland in zijn werk gaat. Fantasieloos zijn 
de gebouwen die de Tour passeert, adem-
benemend de bedragen waar het om gaat. 
Aan de linkerkant alweer een ‘ontwijkfirma’ 
van een Portugese multinational, en daar 
rechts zit een Griekse miljardair die vanuit 
Amsterdam belasting ontwijkt. Portugal en 
Griekenland, jaja... Hoeveel miljard waren 
we met z’n allen ook alweer kwijt aan red-
dingspaketten?
Dan is het woord aan SP-Kamerlid Arnold 
Merkies, die acht voorstellen doet om de 

5 beëindig het bankgeheim
 Voer in internationaal verband de  

druk op landen op die het bankgeheim 
in stand houden.

6  stop belastingroof ontwikkelings-
landen.

 Nederlandse belastingverdragen 
 moeten worden getoetst op de impact 
die ze hebben op ontwikkelingslanden 
en daarop worden aangepast.

7 stop belastingconcurrentie door 
internationale samenwerking

 Belastingconcurrentie maakt dat lan-
den zich tegen elkaar laten uitspelen 
door het internationale bedrijfsle-
ven, hetgeen maakt dat overheden 
uiteindelijk moeten bezuinigen op 
belangrijke voorzieningen, zoals zorg, 
onderwijs en sociale zekerheid.

8 richt een internationaal centrum  
voor belastingconcurrentie op

 Een internationaal, onafhankelijk  
kenniscentrum kan schadelijke 
belastingconstructies onderzoeken, 
alsmede de gevolgen van internatio-
nale belastingconcurrentie.

internationale belastingontwijking door 
multinationals aan te pakken (zie kader). 
Daarmee wil de SP bereiken dat onderne-
mingen zich niet alleen maar in Nederland 
vestigen om de belasting te ontwijken. 
Belastingontwijking moet internationaal 
aangepakt worden, aldus de partij.

Eerder dit jaar heeft de PVV-Kamerfractie 
een motie ingediend waarin de regering 
wordt opgeroepen de kwalificatie van Ne-
derland als belastingparadijs ‘te verwerpen 
en waar mogelijk in de discussie erop aan 
te dringen deze kwalificatie achterwege te 
laten’. De motie werd gesteund door VVD, 

PvdA, CDA, 50+, SGP en D66 en kreeg een 
meerderheid... •

tekst Rob Janssen, Rob Mollink en  
Alexander van Steenderen
foto’s Sander van Oorspronk

Ook Emile Roemer las de bijgeleverde grafieken met aandacht.

de sp neemt je mee op tax free tour
Altijd al willen weten waar die bedrijven zit-
ten die nauwelijks belasting betalen? De SP 
neemt je deze zomer mee op Tax Free Tour 
door Amsterdam.

 Meld je aan op: sp.nl/9z7nwz 

De volle bus geïnteresseerden 
werd langs ‘hoogtepunten’ van 
belastingontwijking gereden.
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nieuws

  > sp zorgt zelf wel voor raadszetels

De SP heeft eigenhandig vier zetels 
toegevoegd aan de raadszaal van Alphen 
aan den Rijn en zo de gemeente een hoop 
geld bespaard. Harre van der Nat, lijst-
trekker voor de SP bij de komende 
herindelingsverkiezingen komende 
november: ‘Vanwege de herindeling 
komen er vier extra raadszetels bij. 
Daardoor zijn er straks te weinig stoelen in 
de kring om ook de wethouders een plaats 
te geven in de zaal. Daarnaast is de niet 
lang geleden aangeschafte geluidsinstal-
latie ook al aan vervanging toe. Nog steeds 

heeft een meerderheid van de politiek het 
niet begrepen. In dezelfde maand een half 
miljoen euro uitgeven aan het opleuken 
van de raadszaal en daarnaast aankondi-
gen dat er helaas twee buurthuizen en een 
bibliotheek moeten sluiten.’ Voor de zetels 
is nu gezorgd. De geluidsinstallatie behoeft 
volgens de SP wel verbetering. Het is voor 
de inwoners die thuis de debatten volgen 
niet te verstaan. Al vraagt de SP zich af of 
er vanuit de bevolking nog genoeg 
interesse is in de lokale politiek na weer 
een misser. 
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Volgens SP-Tweede Kamerlid Jasper van 
Dijk (foto) moet het budget voor ontwikke-
lingshulp ook daadwerkelijk voor ontwik-
kelingshulp gebruikt worden. ‘Het geld 
voor onderwijs aan meisjes in Somalië kan 
nu via een bedrijvenfonds van 750 miljoen 
euro worden ingezet voor steun aan 
Heineken in Georgië. Dat is geen hulp aan 
arme landen, dat is exportsubsidie aan 
multinationals.’ Van Dijk stelt ook voor om 
de 250 miljoen voor ‘internationale 
veiligheid’ anders te besteden. Dit budget 
is bedoeld voor militaire missies en zou 
volgens Van Dijk dus niet vanuit ontwikke-
lingssamenwerking betaald moeten 
worden. 

  > ontwikkelingshulp?!
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Door een meerderheid in de Tweede 
Kamer is het statiegeldsysteem afgeschaft. 
Volgens SP-Tweede Kamerlid Henk van 
Gerven onder druk van de lobby van de 
frisdrankindustrie en verpakkingsprodu-
centen. Van Gerven vreest dat hierdoor 
meer plastic in het milieu belandt terwijl de 
oorzaak van de afvalberg niet wordt 
aangepakt. ‘Laat Coca-Cola eerst haar 
plastic soep opruimen voordat ze zich 
weer met ons afvalbeleid gaat bemoeien.’

  > meer plastic in milieu

  > ‘masterplan gevangenissen kan prullenbak in’

‘Staatssecretaris Teeven kan terug naar de 
tekentafel. Niemand steunt zijn plannen 
nog. Na de rechters, de reclassering, 
diverse burgemeesters, wetenschappers en 
de belangrijke adviesraad, hebben nu ook 
de echte praktijkexperts dit plan verwezen 
naar de enige plek waar het thuishoort: de 
prullenbak.’ Tot die conclusie komt 
SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman op 

basis van een groot SP-onderzoek onder 
2.700 mensen die werkzaam zijn in het 
gevangeniswezen. 

Vernietigend
Het oordeel van het gevangenispersoneel 
is ronduit vernietigend over de plannen om 
vaker een enkelband in plaats van gevan-
genisstraf op te leggen, op de forensische 
zorg te bezuinigen, gevangenissen en 
tbs-klinieken te sluiten en gevangenissen 
te privatiseren. Men vindt de plannen slecht 
voor de gedetineerden, slecht voor het 
personeel en slecht voor de veiligheid in 
onze samenleving. Teeven heeft al toege-
geven dat de enige reden voor deze 
plannen zit in een beoogde geldbesparing. 
Nu uit onderzoek van gemeentes en uit 
antwoorden van Teeven zelf blijkt dat ook 
die besparing niet meer blijkt te kloppen, 
kan dit plan definitief van tafel.’

  Het hele rapport vind je hier: sp.nl/9z7pdw

Nine Kooiman, Tweede Kamerlid
Michiel van Nispen, Beleidsmedewerker SP Tweede Kamerfractie
Mei 2013

GEVANGENISPERSONEEL 
SPREEKT ZICH UIT
ONDERZOEK ONDER PERSONEEL VAN DE DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN 
OVER HET ‘MASTERPLAN DJI 2013-2016’

gevangenispersoneel_notitie3.indd   1 27-05-13   12:50
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nieuws

Als je een e-mailtje stuurt naar de SP, 
wie leest dat dan?

Meltem Okcu is 27 jaar en studeert 
Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam. Ze is al jaren 
actief in de SP-afdeling Capelle aan den 
IJssel, waarvan ze in 2007 mede-oprichter 
was. Sinds 2009 werkt ze op het partijkan-
toor van de SP: zij is degene die de 
e-mailtjes naar het algemene SP-adres 
sp@sp.nl beantwoordt. Zo’n vijftig tot 
honderd per dag, in campagnetijd nog veel 
meer.

Okcu werkt een dag per week in het 
partijkantoor in Amersfoort: ‘Maar de mail 
bijhouden doe je zeven dagen in de week. 
Ook in het weekend dus. Natuurlijk werk ik 
niet zeven dagen continu, maar voor 
spoedgevallen is het belangrijk dat ik wel 
regelmatig in de inbox kijk.’

 › Wat voor mensen sturen e-mailtjes 
naar sp@sp.nl?
‘Echt allerlei mensen. Leden met vragen, 
sympathisanten die willen weten wat ons 
standpunt op een bepaald onderwerp is, 
niet-sympathisanten die het ergens niet 
mee eens zijn, mensen met een groot 
probleem die hulp nodig hebben, organisa-
toren van debatten die een Kamerlid willen 
uitnodigen, noem maar op. En natuurlijk 
leerlingen en studenten die met een 
werkstuk of een scriptie bezig zijn. Die 
komen meestal binnen via werkstuk@sp.nl. 
Dan heb je nog info@sp.nl.’

 › Beantwoord je alles zelf?
‘Nee, dat kan niet. Veel vragen om stand-
punten of punten van kritiek kan ik prima 
zelf beantwoorden. Maar als mensen heel 
specifieke vragen hebben, stuur ik mailtjes 
door naar bijvoorbeeld de Tweede Kamer-
fractie, zodat zij het kunnen afhandelen. En 
juist mensen die bijvoorbeeld hulp vragen 
bij financiële problemen, kan ik vaak goed 
doorverwijzen naar de SP-Hulpdienst bij 
hun in de buurt. Sommige mensen willen 
ellenlange discussies houden via sp@sp.nl, 
en dat gaat gewoon niet.’

 › Wat doe je met scheldmails?
‘Dat hangt ervan af. Als het te gek is, dan 
antwoord ik gewoon niet. Maar als er een 
te beantwoorden vraag in zit, dan kan ik 
– rustig, altijd netjes blijven – antwoorden. 
Als het gescheld dan nog doorgaat, dan 
stop ik ermee. ’

 › Je krijgt ook veel mensen met proble-
men. Is dat niet zwaar om te doen?
‘Nou, niet zo zwaar als voor die mensen 
zelf. Je krijgt inderdaad soms heel schrij-
nende verhalen, dat kan heel emotioneel 
zijn. Stel je voor dat je een e-mailtje krijgt 
met daarin een noodkreet van een meisje 
dat is verkracht en nergens hulp krijgt. Dat 
is maar één voorbeeld. De tranen staan me 
soms in de ogen.’

 › Krijg je een goed beeld van wat er 
speelt in Nederland?
‘Wat je in elk geval goed doorkrijgt is waar 
mensen die de SP willen mailen mee bezig 
zijn. De laatste maanden zie je twee 
dingen. Veel ouderen die het allemaal niet 
meer kunnen betalen. De zorg, de huurstij-
ging. Ze stellen zich de vraag: heb ik 
hiervoor al die jaren keihard gewerkt? Om 
nu aan de kant gezet te worden als een 
kostenpost? En het tweede grote thema is 
de enorme ontevredenheid met het 
kabinet. Nog meer dan met Rutte 1. Ik lees 
heel vaak dat de mensen zo teleurgesteld 
zijn in de PvdA; zij hoopten dat een stem 

Meltem Okcu: ‘Altijd netjes blijven.’

  > dit is sp@sp.nl

op die partij het beleid zou veranderen. “Ik 
heb zó’n spijt van mijn stem op de PvdA”, 
hoe vaak ik dát niet gelezen heb!’

 › Het klinkt allemaal erg negatief.
‘Oh nee hoor, er valt ook veel te lachen. Er 
zijn mensen die zelfgemaakte spotprentjes 
opsturen. Soms van onze Kamerleden; die 
stuur ik dan lachend door naar collega’s. 
Sommige gaan echt veel te ver, dan durf ik 
ze bijna niet door te sturen. Heel grappig. 
Er zijn ook steunmailtjes, vriendelijke 
woorden voor Emile Roemer, bedankmail-
tjes en complimenten na een tv-optreden. 
En voor mij persoonlijk zijn al die mailtjes 
heel leerzaam. Als je zoals ik een abstracte 
rechtenstudie doet, helpen al die honder-
den mailtjes met vragen, problemen, 
opmerkingen en zelfs de scheldpartijen 
van echte mensen je heel goed om te 
onthouden waar het in de echte wereld 
over gaat.’

tekst Diederik Olders
foto Bas Stoffelsen

23tribune juni 2013



brieven

waaROm mOeSt euROcOmmiSSaRiS JOhN Dalli 

weG? De commissaris voor Gezondheid en 
Consumentenbescherming uit Malta werd 
afgelopen najaar uit z’n ambt gezet omdat 
hij betrokken zou zijn bij een corruptie-
schandaal. In mei vorig jaar diende Swedish 
Match, een Zweedse fabrikant van tabak en
lucifers, een klacht tegen Dalli in. De per-
soonlijk assistent van Dalli, Silvio Zammit, 
ook uit Malta, zou ineens bij het bedrijf 
op de stoep hebben gestaan en aangebo-
den hebben om voor 60 miljoen euro de 
Eurocommissaris wel even te bewerken. In 
Brussel ging namelijk het gerucht dat Dalli 
het type pruimtabak met de naam ‘snus’ in 

Zweden wilde gaan verbieden en dat zou de 
producent ervan, Swedish Match, natuurlijk 
niet zo leuk vinden. Barroso, de voorzitter 
van de Europese Commissie, stuurde John 
Dalli na de klacht spoorslags naar huis, om-
dat deze van het voornemen van Zammit ge-
weten zou hebben zonder ertegen te hebben 
opgetreden. Dossier gesloten? Nee, want wat 
later lekte op Malta een e-mail uit, waaruit 
zou blijken dat een Brusselse tabakslobby-
organisatie met de naam European Smo-
keless Tobacco Council (Estoc) via Silvio 
Zammit een lijntje had willen leggen met 
Dalli. Voorman van Estoc is Patrik Hidings-
son, tevens topman van… Swedish Match! 

Dat is gek: het Zweedse bedrijf zou dus aan 
Dalli’s stoelpoten gezaagd hebben, maar 
de lobby die door een bobo van datzelfde 
bedrijf geleid wordt, zou Dalli juist hebben 
willen paaien.

Volstrekt gebrek aan transparantie
Wat is hier gaande geweest? Wat wist Dalli? 
Vloeide er geld? Speelde Swedish Match een 
spelletje, zo ja welk? Is de tabakslobby erin 
geslaagd om de nieuwe Tabaksrichtlijn waar 
Dalli aan werkte te vertragen? EU-fraude-
waakhond OLAF stelde naar aanleiding van 
genoemde klacht tegen Dalli een rapport op, 
maar dat stuk werd aanvankelijk niet naar 
het Europarlement gestuurd. Dit rapport 
lekte onlangs echter uit. Erin staat onder 
meer dat Dalli een aantal ontmoetingen 
had in het kader van de snus-affaire en deze 
tegen de regels in niet meldde. Het rapport 
is inmiddels doorgestuurd naar justitie in 
Malta, waar Dalli momenteel voor de rechter 
staat.

rookgordijnen
Een geheimzinnige affaire rondom de Europese tabakslobby 
laat zien dat transparantie in Brussel nog niet met 
hoofdletters geschreven wordt. SP-Europarlementariër 
Dennis de Jong schakelt nog een tandje hoger in de strijd 
voor openbaarheid.

24 oktober 2012. John Dalli geeft een persconferentie over zijn gedwongen vertrek uit het Europees Parlement.
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SP-Europarlementariër Dennis de Jong 
houdt zich vanuit de begrotingscontrole-
commissie intensief bezig met de kwestie. 
Op de vraag of Dalli volgens hem schuldig 
is, antwoordt hij nuchter: ‘Dat is aan de 
rechter.’ De Jong sluit dan ook niet uit dat 
Barroso correct en doortastend handelde. 
De Jong wijst er daarbij op dat, als Barroso 
níéts had gedaan, en de vermeende contac-
ten tussen Dalli en Zammit met de  
tabakslobby waren uitgekomen, het Euro-
pees Parlement ongetwijfeld op zijn achter-
ste benen had gestaan. Wel is gebleken dat 
OLAF bij het onderzoek niet erg netjes te 
werk is gegaan. Allerlei regels die verdachten 
moeten beschermen tegen willekeur van de 
opsporingsdienst, lijken niet of niet geheel 
te zijn nageleefd. Daarom is er nu een lange 
vragenlijst opgesteld, waarin alle stappen 
in het onderzoek kritisch worden door-

Daarnaast werd er al enkele jaren geleden 
een transparantieregister ingesteld, dat 
gegevens bevat over de achtergrond en acti-
viteiten van de tienduizenden lobbyisten in 
Brussel. Zo’n 5.500 lobbykantoren staan erin 
geregistreerd, en het moet de contacten van 
de Europese politiek en ambtenarij met bui-
tenparlementaire pleitbezorgers inzichtelijk 
maken. Toch is De Jong nog niet tevreden. 
Naar schatting lopen er in Brussel 15.000 tot 
30.000 lobbyisten rond en er zijn dan ook 
nog steeds lobbykantoren die niet zijn inge-
schreven. Bovendien kloppen de gegevens 
lang niet altijd. Dit jaar moet het register 
worden geëvalueerd en dat biedt mogelijk-
heden om een aantal zaken te verbeteren. 
Dennis de Jong: ‘Allereerst doet de Europese 
Raad (die bestaat uit de regeringsleiders van 
de EU-lidstaten –red.) nog niet mee en ook 
de ambtenaren die op het Raadssecretariaat 
werken, krijgen te maken met lobbyisten. 
Daarom moeten we samen met de Commis-
sie de druk op de Raad opvoeren om alsnog 
mee te doen. In de tweede plaats moeten 
we steeds meer deuren gaan sluiten voor 
ongeregistreerde lobbyisten: nu is de enige 
sanctie op niet-registratie dat je geen
permanente toegangspas meer krijgt voor 
het EP. Op afspraak kom je echter alsnog 
overal binnen. Bij de Europarlementariërs 
werken we aan een actie waarin we van 
iedereen vragen geen ongeregistreerde 
lobbyisten te ontmoeten, maar je kunt dat 
niet afdwingen. Bij ambtenaren kan dat wel. 
Ik hoop dan ook dat we van de evaluatie 
gebruik kunnen maken om te komen tot een 
dergelijk verbod voor ambtenaren bij alle 
Europese instellingen. Hebben ze dan toch 
nog contacten met ongeregistreerde lobbyis-
ten, dan kun je disciplinaire sancties nemen. 
De druk onder lobbyisten om zich dan toch 
maar te registreren, zal daarmee flink toe-
nemen. Tenslotte moeten we maatregelen 
nemen die ervoor zorgen dat de gegevens 
in het register volledig zijn en regelmatig 
worden geactualiseerd. Doen lobbyisten 
dat niet, dan moeten ook daar sancties op 
volgen, bijvoorbeeld tijdelijke uitschrijving 
zodat ze de privileges die registratie met zich 
meebrengt verliezen.’

letterlijk dezelfde amendementen
Maar ook in het Europarlement zelf 
gebeuren vreemde dingen. Begin dit jaar 
werd bijvoorbeeld bij toeval ontdekt dat 
bij de behandeling van een richtlijn voor 
gegevensbescherming een aantal Europarle-
mentariërs uit verschillende fracties met let-
terlijk dezelfde amendementen aan kwamen 
zetten. Toeval? Nader onderzoek leverde 
op dat de inhoud van de amendementen 
overeenkwamen met teksten van lobbyis-

Geheim agent
Dennis de Jong trok onlangs in Brussel aan de 
bel over het voornemen van de Europese Com-
missie om de handel in zaden van onder meer 
groente en fruit te beperken. Zelfs hobbytuin-
ders met bijvoorbeeld volkstuintjes zouden in de 
toekomst geen zaden van traditionele gewassen 
mogen ruilen of verkopen. De Jong: ‘Dit is na-
tuurlijk al een voorbeeld van verwerpelijke be-
moeizucht, maar het wordt nog erger nu blijkt 
dat de chemische industrie, die beschikt over 
patenten voor genetisch gemodificeerde zaden, 
hier achter zou zitten.’
Het gerucht gaat dat de Franse regering een 
soort geheim agent naar Brussel stuurde die bij 
de Europese Commissie als ‘nationaal expert’ 
optrad. Deze agent zou werken voor GNIS, de 
lobby-organisatie van de Franse zaden- 
industrie.

ten. Genoemde namen daarbij waren onder 
meer Amazon en eBay, die een dikke vinger 
in de pap gehad zouden hebben.

Het staat parlementariërs overigens vrij 
hun voorstellen te baseren op teksten die 
lobbyisten aanleveren. De Eurofractie van 
de SP maakt regelmatig gebruik van voor-
stellen die bijvoorbeeld de consumenten-
organisaties of de vakbeweging toesturen, al 
gebeurt het zelden dat deze letterlijk worden 
overgenomen. Ook hier geldt echter dat het 
transparant moet zijn. De SP wil dan ook dat 
een Europarlementariër die namens het par-
lement een rapport opstelt over een bepaald 
onderwerp bij dat rapport aangeeft welke 
lobbyisten hij of zij heeft ontmoet, en tevens 
de input die zij geleverd hebben openbaar 
maakt. Bij de opstelling van de gedrags-
code over Europarlementariërs is hierover 
gesproken. Een voorstel van De Jong om dit 
verplicht te maken haalde het niet, maar 
wel moet er een speciaal formulier komen 
dat iedere parlementariër automatisch krijgt 
toegestuurd als hij of zij een rapport schrijft. 
Als dit gaat werken, wordt het mogelijk om 
deze gegevens te vergelijken met die in het 
transparantieregister. Als daarin niet staat 
dat de lobbyist zich met bepaalde wetgeving 
heeft beziggehouden en de rapporteur in het 
Europarlement geeft aan juist van die lob-
byist voorstellen te hebben gekregen, dan 
is duidelijk dat de informatie in het register 
niet klopt en kun je dit aanpakken. •

tekst Rob Janssen
foto ZUMAPRESS.com / Hollandse Hoogte

‘Europa houdt 
zich niet aan de 
gedragscode’

gelopen. Als de Commissie hier niet goed 
op antwoordt, zo is de inschatting, zal het 
Europarlement zeker eisen dat OLAF strak-
ker wordt gecontroleerd en de regels worden 
aangescherpt.

Wat de De Jong nog meer zorgen baart, 
is het volstrekt gebrek aan transparantie 
over contacten tussen de tabaksindustrie 
en de Europese Commissie . ‘Medewerkers 
van de Europese Commissie houden zich 
duidelijk niet aan de door de Wereldgezond-
heidsorganisatie opgestelde en wereldwijd 
geldende gedragsregels over de omgang met 
tabakslobbyisten. De Europese Commissie 
dient deze contacten openbaar te maken 
op haar website. Dat is hier niet gebeurd en 
daarom heb ik hierover ook ook aan de bel 
getrokken.’

Naar schatting 15.000 tot 30.000 
lobbyisten in Brussel
De Jong heeft samen met een groep gelijk-
gezinde Europarlementariërs belangrijke 
stappen gezet op weg naar meer transparan-
tie. Zo worden de talloze adviesgroepen van 
de Commissie evenwichtiger samengesteld 
en komt er op een speciale website van de 
Commissie steeds meer informatie over wat 
daar allemaal besproken wordt. Ook is er 
een nieuwe gedragscode voor Europarle-
mentariërs.
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“Mijn werkgever gaf aan door minder werk 
mijn salaris niet te kunnen garanderen. Ik 
ben teruggezet in loonschaal, maar vervol-
gens werden er wel buitenlandse charters 
aangetrokken waardoor ik ook nog minder 
uren kon werken.” 

Een veelzeggende reactie van een vracht-
wagenchauffeur op het truckersmeldpunt 
van de SP. Binnen een paar weken vulden 
meer dan drieduizend Nederlandse truckers 
de enquête in. Vanwege de onverwacht hoge 
respons werd het meldpunt zelfs langer 
opengehouden dan gepland. Het zit onze 
vrachtrijders hoog.

Bingo voor de Bulgaar?
De Nederlandse vrachtwagenchauffeur is 

uitbuiting en oneerlijke concurrentie vrachtrijders

het zit ze hoog
Zes op de tien Nederlandse vrachtwagenchauffeurs ziet het niet meer 
zitten in het transport, als oneerlijke concurrentie en uitbuiting van 
buitenlandse collega’s niet aangepakt wordt. Dat blijkt uit een onlangs 
gehouden SP-enquête. 

van oudsher de beste trucker van Europa. 
Mag je dat zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeg-
gen als je kijkt naar het opleidingsniveau, 
de ervaring en de kwaliteit van het rollend 
materieel. Maar die nummer 1-positie op 
de Europese wegen doet hem bizar genoeg 
steeds meer de das om. De reden daarvan 
is even simpel als droevig: hij is te duur. Of 
beter gezegd: zijn vakgenoten uit met name 
Oost-Europese landen zijn veel goedkoper. 
In de sector is een wedloop naar de bodem 
gaande zonder weerga (zie ook de Tribune 
van april). Onder het motto ‘het kan altijd 
nóg goedkoper’ krijgen tal van Nederlandse 
chauffeurs financieel de duimschroeven 
aangedraaid (zeven van de tien chauf-
feurs melden in de enquête dat ze er in het 
afgelopen jaar financieel op achteruit zijn 

gegaan), of worden ze simpelweg aan de 
kant geschoven. Bingo voor de Roemeen, 
Pool of Bulgaar? Vergeet het maar, want zij 
worden vervolgens schaamteloos uitgebuit. 
Bijna 90 procent van de respondenten ziet 
bij Oost-Europese collega’s die bij Neder-
landse bedrijven rijden een lager loon, geen 
sociale zekerheid, geen pensioen en/of geen 
ziektekostenverzekering. En handhaving 
dan? Over de handhaving van de regels om-
trent postbusbedrijven, bescherming van de 
binnenlandse markt en inzet van goedkope 
chauffeurs is 84 procent zeer ontevreden. 
Het truckersmeldpunt geeft onmiskenbaar 
het beeld dat de Nederlandse chauffeur zich 
anders behandeld voelt (75 procent) en tot in 
het absurde gecontroleerd (bijna 50 procent) 
op bijvoorbeeld rijtijden, terwijl genoemde 
misstanden letterlijk vrij baan krijgen. De 
meeste chauffeurs geven dan ook aan dat 
het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ 
leidend zou moeten zijn bij de handhaving. 

‘kop te lang in het zand gestoken’
De resultaten van de enquête worden gebun-
deld in een zwartboek dat aangeboden zal 
worden aan Eurocommissaris Siim Kallas. 
Die heeft namelijk afgelopen najaar truc-
kend West-Europa op de kast gejaagd door 
voor te stellen het zogenaamde cabotage-
verbod op te heffen. Hierdoor zouden de 
binnenlandse transportmarkten gelibera-
liseerd worden, wat de genadeklap zou zijn 
voor talloze Franse, Duitse, Nederlandse en 
Belgische bedrijven en chauffeurs. Kallas 
schrok echter van de protesten en trapte 
op de rem, waarna SP-Europarlementslid 
 Dennis de Jong samen met collega’s van 
andere Europese fracties beloofde hem   
een goed inzicht te verschaffen in de alar-
merende situatie in de wegtransportsector. 
De Jong: ‘Ik zal hem naast het zwartboek 
ook een lijst met concrete aanbevelingen 
doen voor de nu geldende Europese regels 
en voor mogelijke nieuwe normen. Onder 
meer de door Brussel opgestelde regels over 
cabotage – het aannemen van een binnen-
landse rit door een buitenlandse chauffeur – 
moeten worden aangescherpt en zeker niet 
verruimd, zoals Kallas eerder nog wilde.’ 

Op 14 mei vond in Den Haag een demonstra-
tie plaats van truckers die de noodklok luid-
den. SP-Kamerleden Emile Roemer en Paul 
Ulenbelt deden mee. Roemer riep Kallas 
op om te stoppen met de liberalisering. ‘De 
kop is te lang in het zand gestoken. Het hele 
wegtransport gaat ten onder als de proble-
men niet aangepakt worden.’ •
tekst Rob Janssen
foto Sander van Oorspronk
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 › Wat heb je gelezen?
‘Een bundel interviews van Trouw-journalist 
Peter Henk Steenhuis met de filosoof Hans 
Achterhuis. Ze spreken over alle discussies 
die Achterhuis de afgelopen twee jaar als 
Denker des Vaderlands gevoerd heeft.’

 › Een van die discussies gaat over de SP.
‘Die discussie loopt al sinds 2003. Ik vond 
het jammer dat Achterhuis de SP beschul-
digde van naïef en zelfs gevaarlijk utopisme. 
Maar het mooie is dat hij heel serieus de dis-

cussie aangaat en oprecht geïnteresseerd is 
in waarom iemand anders denkt. Ik heb in-
gebracht dat niet zozeer de SP, maar juist de 
andere, neoliberale, partijen utopisch zijn. 
Zij hebben één antwoord voor alles: meer 
marktwerking. Neoliberalen gaan uit van 
een mens die op basis van volledig inzicht 
in de markt rationeel handelt. Maar als je je 
beleid afstemt op een beeld van mensen dat 
helemaal niet klopt, ga je brokken maken. 
Dat noem ik een utopie. En dat is heel iets 
anders dan SP’ers die mensen opzoeken om 
samen praktische oplossingen te bedenken 
voor praktische problemen. Ik denk dat Ach-
terhuis daar uiteindelijk zelf ook verder over 
heeft nagedacht. Hij heeft in ieder geval in 
2010 het boek De utopie van de vrije markt 
geschreven. Dat vond ik heel leuk.’

 › Wat vind je van dit boek,  Tegendenken?
‘Ik vind het goed dat Achterhuis een 
tegendenker probeert te zijn, er andere 
meningen op na wil houden. Achterhuis is 
niet iemand die zijn gelijk probeert te halen 
maar hij probeert te leren van de discussies. 
Doordat het allemaal korte interviews zijn 
over de verschillende discussies, krijg je een 
tijdsbeeld van de publieke discussies die de 
afgelopen jaren in Nederland zijn gevoerd. 
Alleen blijft hij in dit boek ook weer iemand 
met een mening. Achterhuis vertelt dat hij 
zo druk was met commentaar leveren op 
de actualiteit, dat hij nauwelijks tijd had om 
er boeken op na te slaan en zorgvuldig denk-
werk te verrichten. Je bent niet Denker des 

Vaderlands vanwege je mening, maar juist 
om een analyse te maken van hoe debatten 
verlopen. Dat kun je als filosoof toevoegen 
aan het publieke debat, en dat mis ik erg in 
dit boek.’

 › Je bent zelf ook filosoof, wat is jouw 
analyse?
‘Heel veel discussies gaan over de crisis, 
over de politiek die geen verantwoordelijk-
heid durft te nemen en het verlies van de 
menselijke maat in de samenleving. Het 
boek laat zien dat er echt een andere manier 
van denken aan zit te komen. De tijd van 
alleen aan jezelf denken en alles overlaten 
aan de markt, is geweest. Onder de intel-
lectuele elite ontstaan nu dezelfde ideeën 
als de meeste mensen de afgelopen jaren al 
hebben gekregen. Dus als dit boek één ding 
leert, is het wel dat de mensen die voorop 
lopen in het publieke debat, een beetje 
achterlopen in hun opvattingen. De meeste 
ideeën die ik nu in dit boek lees, hoorde ik 
tien jaar geleden al in de kroeg.’

 › Zijn er mensen aan wie je Tegendenken 
zou aanraden?
‘Niet zozeer aan mensen die geïnteresseerd 
zijn in filosofie, wel aan mensen die geïnte-
resseerd zijn in maatschappelijke discussies. 
Maar als mensen zouden moeten kiezen 
tussen dit boek en De utopie van de vrije 
markt, Achterhuis’ boek uit 2010, zou ik 
toch dat laatste aanraden. De analyse die hij 
in dat boek geeft is heel interessant en nog 
steeds actueel.’ •
tekst Jola van Dijk

WIE Ronald van Raak (1969), SP-Tweede Kamerlid 
en voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van 
de SP

LEEST Tegendenken, Hans Achterhuis en Peter 
Henk Steenhuis, uitg. Lemniscaat (2013)

‘de ideeën uit dit boek hoorde ik  
tien jaar geleden al in de kroeg’
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linksvoor ‘ ik ben wel een doener,  
 maar geen druktemaker’

Fenna Feenstra (42) uit 
Sneek is voorzitter van de 
SP Súdwest Fryslân, lid van 
Provinciale Staten in Friesland 
en regiovertegenwoordiger. 
Ze heeft twee kinderen en is 
als docent en onderzoeker 
verbonden aan de technische 
hogeschool in Assen, 
het Hanze Institute of 
Technology.

tekst Daniël de Jongh 
foto Rob Voss

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2002, kort na de moord op Pim Fortuyn. 
Het stoorde me hoe alles wat links was in 
die tijd in een kwaad daglicht werd gesteld, 
ik wilde tegenwicht bieden. De SP sprak me 
aan vanwege de pacifistische opstelling, het 
was de enige partij die zich duidelijk uitsprak 
tegen de militaire interventies in Afghani-
stan en Irak.’

 › Waar komt je gedrevenheid vandaan?
‘Ik was al heel vroeg maatschappelijk 
bewust. Terwijl klasgenoten spreekbeurten 
hielden over hun konijn, ging de mijne over 
Amnesty International. Verontwaardiging 
over immoreel en asociaal beleid en anderen 
willen overtuigen dat het ook anders kan, 
menselijker, dat heeft er altijd al ingezeten.’

 › Kan je dan je ei wel kwijt in  
de Provinciale Staten?
‘Jazeker! In de debatten, maar ook door 
bewust naar buiten te treden. We hebben 

bijvoorbeeld eens geldzakken voor het 
Provinciehuis gezet. Zakken met 50 en 60 
miljoen voor prestigeprojecten en een lege 
zak voor sociaal beleid. Zo kan je voor ie-
dereen zichtbaar maken waar het over gaat. 
Momenteel voeren we geketend en protest-
liederen zingend actie tegen de gedwongen 
tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden. 
Daarmee zwengelen we de discussie over 
eerlijk loon voor eerlijk werk aan.’

 › Heb je hobbies?
‘Ik hou van fietsen en lezen en ik werk graag 
in de moestuin. Lekker buiten, tussen het 
groen, even mijn hoofd leeg maken. Het 
hoeft allemaal niet spectaculair te zijn. Ik 
ben wel een doener, maar geen druktemaker. 
Gezellig koekjes bakken met de kinderen 
vind ik ook fijn.’ •

28 tribune juni 2013



‘hackeN’ BetekeNt in de internetwereld (on-
der andere) het inbreken in een computer, 
bijvoorbeeld om gegevens op die computer 
te bekijken, ze te veranderen of om de com-
puter te gebruiken voor een zogenoemde 
DDoS-aanval. Bij zo een aanval worden 
heel veel computers gehackt en  ingezet om 
allemaal tegelijk naar een bepaalde website 
te gaan, zodat deze in de problemen komt. 
Dat is wat onder andere de ING-bank en 
de Belastingdienst afgelopen maanden 
overkwam. Minister Opstelten van Justitie 
heeft een voorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd om de politie meer mogelijkheden 
te geven om hackers aan te pakken. Door 
bijvoorbeeld terug te hacken. 

SP-Tweede Kamerlid erkent het probleem: 
‘Criminelen halen van alles uit op het inter-
net; allemaal dingen die de politie niet mag. 
Dat bemoeilijkt de bestrijding. De politie 
zegt: we kunnen er niet bij. Dus daar moet 
je een oplossing voor bedenken. De opspo-
ringsmogelijkheden moet je dus moderni-
seren, aanpassen aan de huidige tijd.’

de politie  
als hacker
Minister Opstelten wil dat de politie kan gaan ‘terughacken’. 
Mag de politie straks zomaar inbreken op je computer?  
SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen over de plannen:  
‘Ik geloof meer in bescherming.’

eerst toestemming rechter
Gesthuizen maant echter tot voorzichtig-
heid. ‘Wat heel erg belangrijk is, is dat je 
inbreken in iemands computer ongeveer 
hetzelfde behandelt als een huiszoeking. 
Dus alleen als er eerst een rechter naar heeft 
gekeken en toestemming heeft gegeven. 
 Niemand wil een politie die lukraak bij  
iedereen in de computer kan kijken. Het 
blijft een heel flinke inbreuk op je privacy.’ 

Vertrouwen in verzameld bewijs
Volgens Gesthuizen is hacken meer dan een 
kwestie van even meekijken op de computer: 
‘Hacken betekent ingrijpen op andermans 
computer. Alleen al door binnen te komen, 
verander je iets op de computer. Dat heeft 
een belangrijk gevolg. Het móét na te gaan 
zijn wat de hackende rechercheur allemaal 
doet op die computer. Want een bestandje 
is zo gewist of veranderd. Ik heb daarom 
voorgesteld dat er bij terughacken een an-
dere computer meedraait die een gedetail-
leerd log maakt; die precies bijhoudt wat de 
politie-hacker allemaal doet op de gehackte 

computer. Alleen zo is eventueel verzameld 
bewijs betrouwbaar te noemen. De rechter 
moet erop kunnen vertrouwen dat er geen 
bewijs geplaatst wordt, bijvoorbeeld.’

‘mag china dat dan ook bij ons?’
Het internet trekt zich weinig aan van gren-
zen. Zo ontstaat de vraag welk land bepaalde 
internetcriminaliteit moet aanpakken. Als 
regel wordt nu vaak aangehouden: het land 
waar de server staat. Minister Opstelten 
wil dat de politie ook kan gaan ingrijpen 
als bijvoorbeeld een Nederlandse overheid 
wordt aangevallen, terwijl de server in het 
buitenland staat. Daar zet Gesthuizen grote 
vraagtekens bij: ‘Ik begrijp dat hij het wil, 
maar de gevolgen zijn ingewikkeld. Als wij 
mogen inbreken op servers in bijvoorbeeld 
China, mag China dat dan ook bij ons? Onze 
eigen mogelijkheden vergroten betekent ook 
een rechtvaardiging van inbraken op Neder-
landse servers door andere landen. Ik pleit 
ervoor dat we dit internationale probleem 
ook internationaal aanpakken. Dus op 
Europees niveau en nog breder zorgen voor 
goede verdragen hierover. ’ 

Big Brotherstaat
Maar wat als er vanuit het buitenland een 
terroristische aanval komt waarmee bijvoor-
beeld wordt geprobeerd het treinverkeer te 
ontregelen, met mogelijk doden tot gevolg? 
Gesthuizen: ‘Dat komt neer op oorlogs-
handelingen. Als onze overheid zoiets kan 
voorkomen, moeten ze dat vooral doen; 
oorlogsrecht biedt daar natuurlijk ruimte 
voor. Maar je moet niet je normale opspo-
ringsmogelijkheden uitrekken om dat soort 
extreme situaties te voorkomen. Want dan 
ga je naar een Big Brotherstaat toe.’

Beter beschermen
Gesthuizen pleit voor investeren in bescher-
ming: ‘Experts zeggen over die DDoS-aan-
vallen: terughacken is niet de oplossing. Je 
kunt veel beter zorgen dat je er beter tegen 
beschermd bent. En zorgen dat je als land 
minder afhankelijk bent van infrastructuur 
die zo gemakkelijk aangevallen kan worden.’ 
Na de zomer worden de uitgewerkte plan-
nen van Opstelten in de Kamer verwacht. 
Gesthuizen: ‘We hebben in de Tweede 
Kamer duidelijk gemaakt dat hij niet te ver 
mag gaan. Ik ga ervan uit dat hij naar die 
Kamerbrede wens luistert. En anders wordt 
dat een stevige discussie.’ •
tekst Diederik Olders

29tribune juni 2013



brieven

melkpoeder-
chinezen
Een nieuw woord in de media: 
melkpoederchinezen. Hollandse 
handelaren komen voor spoedoverleg 
bij elkaar voor een lucratieve handel, 
de prijs van melkpoeder op de 
Nederlandse markt gaat in China  
 2,5 keer over de kop. En de baby’s die 
overleden aan giftig melkpoeder vallen 
bijna weg in een bijzin van een verslag 
over handel en de correcte spelling van 
een woord. Melkpoederchinezen als 
stille getuigen van een menselijk drama, 
duizenden kilometers verderop. 

Henry van Beek, Metslawier 

geld uitgeven
Het afgelopen jaar is de huurtoeslag 
verlaagd en de eigen bijdrage voor 
zorg verhoogd. Bijna de helft van mijn 
vakantiegeld moet ik nu bewaren voor 

brieven

prikbord@sp.nl

die eigen bijdrage. De energierekening 
viel hoger uit, de zorgverzekering 
werd duurder, de huur ging omhoog, 
de dagelijkse boodschappen werden 
duurder. En dan heeft premier het lef om 
te zeggen dat we moeten stoppen met 
somberen en geld moeten uitgeven.

Dominique Marijnus, Hoorn

asielbeleid
Als tolk voor Franstalige asielzoekers 
sinds 1999 heb ik geen goed woord 
over voor het Nederlandse asielbeleid. 
Meermalen heb ik melding gemaakt van 
suïcides door vreemdelingen die tot het 
uiterste waren getergd, en ook diverse 
keren van dood door nalatigheid van 
de medische opvang in azc’s. Diverse 
zaken hebben het nieuws gehaald, ook 
al doet de IND er alles aan om de feiten 
te verdraaien. Denk maar terug aan de 
Schipholbrand in oktober 2005. Mensen 
afkomstig uit andere culturen die arm 

zijn, hebben dankzij hun omgeving 
toch nog eigenwaarde. Maar tijdens 
hun asielprocedure in ons beschaafde 
Nederland wordt die eigenwaarde 
systematisch afgebroken en worden 
ze gereduceerd tot nummers. Het is 
die intrinsieke vernedering die hen tot 
wanhoopsdaden drijft.

Truus Jonker, Nijkerk

vvd en pvda:  
water en vuur
Twee partijen vechten om de macht
Hopelijk behoudt de oppositie nog wat 
kracht
Water blust het vuur en vuur verdampt 
het water
Blijft er nog wel iets over voor later?

I.O.A. van Wageningen, Leidschendam
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puzzel

horizontaal
1 Gokt maar wat, tijdens het bakken (4) - 6 Versiering is 
geknipt voor hemelse kerstboom (11) - 8 Rondreizende 
knol staat nu voor de kar (9) - 9 Is bandeloos de strijd 
aangegaan (en ontsnapt) (12 en 3,9) - 13 “Pas op! We 
verdienen geld” (17) - 15 Handbeweging is een aardige 
geste (6) - 17 Is ook behoorlijk financieel verlies voor donor 
(10) - 19 Over deze snelweg stroomt het levenssap van de 
economie (12)
 
Verticaal
1 Die daar heeft last van schaamte (4) - 2 Onmisbaar 
lichaamsdeel voor een politiehond (9) - 3 (g)Een dos om je 
voor te generen (10) - 4 Uit een bloemkroon kun je drinken 
(4) - 5 Medium vertelt de juiste locatie (11) - 7 Vervoert 
afval én journalisten (9) - 10 (niet) In hoge mate vet slim (5)
11 Niets gegeten of gedronken? Dat houdt een mens 
helder (7) - 12 Kleding voor eilandenvakantie, in de Stille 
Oceaan (6) - 14 Erfgenamen die elkaar achtervolgden (7) 
- 16 De veerkracht van een stellingkast (3) - 17 Zonder dit 
blijft het een gebed zonder eind (4) - 18 Doet men met lege 
karren & pistolen (5)

nummerplaatje

CRYPTOGRAM

Diagram

1 2 3

4 5

6 

7 8  

9 10 

11 12

13  14  

15 16 17  18  

19 

Henry en Lucas, © FLW 2013 

...-stedentocht
Safe from without
Aantal kisten zilver aan boord van de ‘Amsterdam’
Gekkengetallen op vergadering
Leden van de BeNeLux
Coupletten in het Wilhelmus
Air Force ...
Bus in de lucht
Hoeveel rondjes voor de dames & heren  
op de 5km?

opdracht
Safe from within
Nu nog AOW
Zitjes in de Eerste
Afsluitdijk
Permanente leden VN veiligheidsraad
Downing Street ...
De ... Provinciën
Dat gaat niet zo ...

De winnaar van mei is Els van der Markt uit Zoetermeer. 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 3 juli naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

cryptogram

He
nr

y 
en

 L
uc

as
, ©

 F
LW

 2
01

3

oplossingen mei

cryptogram
horizontaal
3) Netbeheer 6) Stamcellen 9) Vogelvoer 11) Fietsje 12) Mede 14) Egaal 15) 
Honk 17) Buste 18) Wel 19) Ontvlambaar 21) Orkestleden 22) Vraag.

Verticaal
1) Geschokt 2) Cru 4) Bolletjesslikker 5) Eentonig 7) Treffen 8) Granaatappel  
10) Oehoe 13) Do 14) Eenmanszaak 16) Kloof 17) Bits 20) NEC.

De puzzel bevat een aantal ‘cellen’ in een tabel, en een aantal vragen die naar getallen 
(ook jaartallen, telefoonnummers etc.) verwijzen. Slechts een deel van alle getallen is 
nodig om de puzzel op te lossen: maak de cellen van de correcte getallen zwart, en 
uiteindelijk zal een symbool verschijnen. Dit symbool vormt de oplossing. Omschrijvingen 
zijn veelal opzettelijk beperkt, en het zwartmaken van de verkeerde cellen zal het nóg 
lastiger maken. Veel plezier!

NUMMERPLAATJE
 
De puzzel bevat een aantal ‘cellen’ in een tabel, en een aantal vragen die 
naar getallen (ook jaartallen, tel. nummers etc.) verwijzen. Slechts een deel 
van alle getallen is nodig om de puzzel op te lossen: maak de cellen van de 
correcte getallen zwart, en uiteindelijk zal een symbool verschijnen. Dit 
symbool vormt de oplossing. 
Omschrijvingen zijn veelal opzettelijk beperkt, en het zwartmaken van de 
verkeerde cellen zal het nóg lastiger maken. Veel plezier! 
 
 
 
Tabel
 

7 5 MI5 MI6 65+ 12.5

50 75 K3 4x4 1100 13 

-32 150 1-2-3 5’en & 
6’en 2.0 552 

90ste 0.00 AK47 11 1940-
1945 3% 

701F 0808 1 -1 Q3 1-3-
5-7 

99% 27 16P 111 6- -6 

11-11 15 A-380 10 3 32km

 
Henry & Lucas,  © FLW 2013 
 
 

Amendement 
Torengebouw 
Wandelgang 
Galgemaal 
Loongolf 
Fervent 

de volgorde van de  
gezochte woorden in het spiraaltje is: 

Tarief
Fluit
Tank
Kan
Na.
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ben jij een jonge sp’er, maar geen rood-lid? sluit je nu gratis aan en 
steun de meest actieve politieke jongerenorganisatie van nederland!

Zomer komkommertijd? Niet voor ROOD! 
Na de zomer zullen zo’n vijftigduizend jon-
geren voor het eerst gaan studeren. Velen 
zullen deelnemen aan een introductiepro-
gramma van de hogeschool of universiteit. 
Hét moment om te laten zien dat ROOD de 
leukste en actiefste politieke jongerenorga-
nisatie van Nederland is. Wil jij je steentje 
bijdragen in deze tijd? Neem dan contact 

op met een ROOD-groep bij jou in de buurt 
of met de SP-afdeling in jouw gemeente. 
Samen kun je een plan maken hoe de SP 
en ROOD van zich kunnen laten horen op 
de introductiemarkt. Voor tips & tricks kun 
je altijd terecht bij het ROOD-bestuur, via 
rood@sp.nl.  

rood.sp.nl  

laat je zien bij de  
studentenintroducties!

Het rapport is hier te vinden: sp.nl/9z9bqn

Het rapport ‘De vrachtwagenchauffeur aan 
het woord’ is verschenen. Op basis van de 
SP-enquête onder bijna 3000 vrachtwagen-
chauffeurs is een reeks voorstellen gedaan 
om een einde te maken aan misstanden 
als brievenbus-bv’tjes om een lager loon te 
betalen of het rommelen met opleidings-
certificaten en vergunningen. SP-Europar-
lementariër Dennis de Jong heeft het eerste 
exemplaar van het rapport overhandigd aan 
Kallas, de Eurocommissaris van Transport, 
die beloofde er werk van te maken.

morgen moet het beter

De vrachtwagenchauffeuraan het woorD
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Bezuinigingen
‘Gif voor onze economie’ 

4

 

in dit nummer

Interview
Nederland op z’n Smalingst

10

Decentralisatie
Zorgtaken bij de gemeenten 
over de schutting

20

Ivania
Portret van een vrouw van de wereld

24

Steingrímur
‘Trots op wat wij voor IJsland 
hebben bereikt’

38

column
Totale isolatie

Je hoeft de krant maar open te slaan om de 
spagaat te zien waarin dit kabinet terecht is 
gekomen. In één krant las ik de volgende   
berichten.
Pagina 4: mensen die in de bijstand belan-
den, krijgen de eerste vier weken helemaal 
niks. Ze zoeken het maar uit. Pagina 6: het 
kabinet wil de pensioenopbouw verlagen, 
onze kinderen bouwen fors lagere pensi-
oenen op dan hun oudere collega’s. Pagina 
7: nieuwe armoede onder kinderen. Een op 
de negen kinderen moet het doen met één 
maaltijd per dag, of loopt ’s winters  
op  zomerschoenen.
In diezelfde krant lezen we een interview 
met Diederik Samsom, met als motto dat het 
geld weer moet rollen. Het is de wanhoops-
taal die we kennen van premier Rutte. Loze 
woorden die de vertwijfeling bloot leggen 
over de mislukte politiek die dit kabinet 
voert. 
Dit kabinet dreigt te ontsporen omdat zijn 
crisispolitiek haaks staat op wat Nederland 
nodig heeft. In plaats van nog harder bezui-
nigen, moeten we juist gericht investeren. 
En in plaats van de lasten te verzwaren  
moeten we juist de koopkracht van men-
sen herstellen. Dat zegt inmiddels iedereen 
die een beetje verstand heeft van economie. 
Alleen Rutte en Samsom zien het niet:  
zij hebben zichzelf totaal geïsoleerd van  
de samenleving. 
Het verzet onder de bevolking groeit met 
de dag. Wij zullen dat verzet helpen orga-
niseren. Met vakbonden, patiëntenvereni-
gingen, huurders en iedereen die gezamen-
lijk een vuist wil maken. Ons werk ligt deze 
 zomermaanden niet stil. Een kabinet dat 
weerstand oproept, verdient het ook om dat 
van ons te krijgen. 

Ik wens u een hele fijne zomer! 

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

 14  Thuiszorg: Strijdbaarheid noodzaak

 18  BAM: Zwarte lijst vakbondsleden?

19  Uitgelicht: Bevrijdingsplein Egypte

 30  Gelderland: Bouwsector omarmt SP-plan

34  Slot Schaesberg: Klok terug naar 1650

  42 LinksVoor: Frank van den Heuvel treedt buiten gebaande paden  

43  Paul Ulenbelt kijkt: Veerboot naar Holland

  44 Turkije: ‘Veel hangt af van houding Erdogan’

6, 7, 8, 9, 31, 32, 33 Nieuws 45 Prikbord 46, 47 Zomerpuzzel  
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dit kabinet ís een crisis’
Nederland zucht onder de bezuinigingen. Tegelijkertijd raakt 
de economie steeds verder in het slop. Het kabinet komt meer 
en meer alleen te staan. Emile Roemer stroopt zijn mouwen 
op.

SomS lijkt de berichtgeviNg over de economi-
sche vooruitzichten op een spelletje poker: 
wie zet het hoogste in? In maart becijferde 
het Centraal planbureau (CPB) nog dat de 
Nederlandse economie dit jaar een half 
procent zou krimpen; vorige maand maakte 
datzelfde CPB bekend dat de krimp een 
vol procent zal zijn. Hetzelfde geldt voor 
de werkloosheid. Raamde het kabinet de 
werkloosheid voor 2013 eerder dit jaar op 
520.000; het CPB gaat in de jongste bereke-
ningen uit van 600.000 werklozen dit jaar, 
met een verdere groei tot 635.000 in 2014. 
En dan het aantal bedrijven dat failliet gaat. 
Honderden ondernemingen leggen er iedere 

maand het loodje. Maar afgelopen mei werd 
een triest record gevestigd: bijna 800 bedrij-
ven gingen binnen een maand failliet. 
In feite gaat het met de bezuinigingen van 
het kabinet al net zo. Begin dit jaar werd 
er nog van uitgegaan dat het om een extra 
bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro zou 
gaan, welteverstaan bovenop de 16 miljard 
aan bezuinigingen die het kabinet-Rutte II 
al in het regeerakkoord had vastgelegd. Dat 
voornemen werd naar aanleiding van het 
gesloten Sociaal Akkoord tussen werk-
nemers en werkgevers dit voorjaar ‘even’ 
in de ijskast gelegd. Nu blijkt dat de Neder-
landse economie er nog slechter voor staat 

dan verwacht en nu Eurocommissaris Rehn 
snoeihard roept dat ons land ‘harder moet 
bezuinigingen en meer hervormen’, komt 
het extra te bezuinigen bedrag uit op een 
schrikbarende 6 miljard. Maar het kan altijd 
nóg sterker: volgens De Nederlandsche Bank 
zijn er volgend jaar bezuinigingen nodig tot 
8 miljard.

bijtend sarcasme
Pas in augustus komt er meer duidelijk-
heid over hoe het kabinet de bezuinigingen 
wil gaan invullen. Ondertussen brokkelt 
de steun voor het kabinet zienderogen af. 
Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie 
VNO-NCW kraakte de bezuinigingsdrift 
van Rutte II al, evenals FNV-voorman Ton 
Heerts en Hans Biesheuvel van MKB- 
Nederland. Dat verbaast Emile Roemer maar 
weinig. ‘Ik heb vanaf het begin gezegd dat 
dit kabinet van VVD en PvdA een zinloze 

‘
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exercitie is. Het gebrek aan steun voor deze 
regering wordt met de dag dramatischer; in 
de Kamer, onder de bevolking, bij de sociale 
partners en ook onder tal van vooraanstaan-
de economen. Het feit dat de werkgevers 
het nu blijkbaar ook zat zijn, toont aan dat 
de roep om te stoppen met bezuinigingen 
zeer breed gedragen wordt. Steeds meer 
groeit het besef dat de kabinetsmaatregelen 
averechts werken op de koopkracht, op het 
economisch herstel en op het vertrouwen 
van de mensen.’ 
Wat dat laatste betreft: de oproepen van pre-
mier Rutte (‘Koop maar een nieuwe auto’), 
respectievelijk PvdA’er Samsom (‘Geld 
moet rollen’) getuigen bijna van bijtend 
sarcasme in crisistijd. Roemer op 26 juni in 
het Kamerdebat over het nieuwe bezuini-
gingspakket: ‘Ik vraag mij af of de heren niet 
zien dat de bevolking cynisch wordt van 
dit soort oproepen. Zien ze dan niet dat de 
bevolking zich opgelicht voelt, zich bestolen 

voelt en zich bedrogen voelt? Zien ze dan 
daadwerkelijk niet dat het hypocriet is om 
mensen op te roepen hun geld uit geven, 
terwijl diezelfde mensen aan alle kanten 
worden gepakt: hogere huren, hogere zorg-
kosten, lagere pensioenen, vermindering 
van de koopkracht, forse afbraak van lokale 
voorzieningen en duurdere kinderopvang; 
kortom, rekening op rekening?’

‘lef tonen, economie stimuleren’
Voor Roemer is het duidelijk: ‘Het recept 
van nog harder bezuinigen dat Rutte I en II 
steeds gebruiken is geen medicijn maar juist 
gif voor onze economie. Dit kabinet bestrijdt 
geen crisis; dit kabinet verlengt en verdiept 
de crisis. Dit kabinet ís een crisis. Het is tijd 
om te bouwen en te investeren en niet om 
toe te kijken hoe de crisis zich verdiept.’ 
Roemers remedie derhalve: creëer banen, 
investeer in de economie en haal de bezui-
nigingen van tafel. Volgens de SP-voorman 
is het nu zaak dat ‘de negatieve spiraal door-
broken wordt’ door te investeren in de bouw 
en in de zorg en door ervoor te zorgen dat 
Nederlanders weer meer te besteden heb-
ben. ‘We moeten lef tonen en de economie 
stimuleren. Alleen dan zorg je voor meer 
economische groei en lagere tekorten van  
de overheid.’ 
Reikhalzend wordt uitgezien naar welke 
kaarten het kabinet in augustus uiteindelijk 
op tafel gaat leggen. Maar Emile Roemer gaat 
daar niet op zitten wachten. De SP-voorman 
kondigt in ieder geval aan de komende tijd 
veelvuldig in gesprek te gaan met de vakbe-
weging en andere organisaties ‘om rondom 
de bezuinigingen de druk op het kabinet op 
te voeren’. 
En zoals gezegd; die druk wordt steeds 
groter. Begin deze maand mislukte een 
poging van het kabinet om met het oog op 
de invulling van de bezuinigingen alvast een 
wit voetje te halen bij D66 en GroenLinks. 
Zodoende lijkt Eurommissaris Rehn de laat-
ste bondgenoot van Rutte II. Als hij de enige 
is, dan heb je verdomd slechte kaarten. •
tekst Rob Janssen 
foto Sander van Oorspronk

Emile Roemer tussen FNV-voorzitter 
Ton Heerts en 50-plus voorman  
Henk Krol tijdens de thuiszorg-
demonstratie op 8 juni. Over moraliteit  

en realiteit

column

In de afgelopen decennia hebben we veel 
burgeroorlogen zien langskomen: Kroatië, 
Bosnië, Kosovo, Rwanda, Congo, Afghani-
stan, Irak, Libië, Egypte en nu Syrië.
Dat maakt veel los, vanzelfsprekend daar, 
maar ook hier. Mensen voelen zich ver-
bonden en leven mee. Ze willen iets doen. 
Meestal zijn er wel politici te vinden die 
die dadendrang willen honoreren en 
 pleiten voor een – wat dan genoemd wordt 
–  humanitaire interventie, meestal een 
 eufemisme voor oorlog.
Wanneer een land, een groep van landen 
of de internationale gemeenschap als ge-
heel zich wil bemoeien met binnenlandse 
of  regionale conflicten zijn bescheidenheid, 
behoedzaamheid en terughoudendheid 
 geboden, zeker als het gaat om het toepas-
sen van geweld. Het gevaar dat het middel 
erger zal blijken dan de kwaal is steeds  
 levensgroot aanwezig. De gang van zaken 
en de afloop in Afghanistan en Irak hebben 
dat nog weer eens aangetoond. 
‘Maar de kwaal is zo vreselijk’, zullen velen 
zeggen. ‘Hoe kunnen wij ons bescheiden, 
behoedzaam en terughoudend opstellen bij 
het zien van zo veel leed?’ De vraag die hier 
aan de orde is, is echter niet alleen die van 
de moraliteit. Het is bovenal de vraag van 
de effectiviteit. Zij die die vraag niet stel-
len, en zich alleen beroepen op hun morele 
motieven, kunnen aan het eind van de rit 
weleens ontdekken dat zij in feite immoreel 
hebben gehandeld. En de mensen om wie 
het allemaal was begonnen, kunnen wel-
eens veel slechter af zijn dan wanneer men 
wel bescheiden, behoedzaam en terughou-
dend was geweest. Moraliteit verwordt tot 
cynisme wanneer het eigen ‘goede geweten’ 
belangrijker wordt gevonden dan de reali-
teit van de medemens. ‘Moralpolitik’  
zonder het filter van de ‘Realpolitik’ is 
 levensgevaarlijk. Dat geldt ook voor Syrië, 
waar we noch steun willen geven aan Assad 
noch aan de oppositie. Daarom hebben de 
VS en de Europese Unie er goed aan gedaan 
een wapenembargo in te 
stellen en is het onverant-
woord dat men daar nu de 
facto een eind aan heeft 
gemaakt.

Jan Marijnissen
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Een voorstel van SP-Europarlementariër 
Dennis de Jong om belasting daar te heffen 
waar de activiteit verricht wordt, is ge-
steund door een speciale Europese 
commissie tegen georganiseerde misdaad 
en witwassen. De Jong: ‘Nederland is 
wereldwijd de belangrijkste speler voor het 
doorsluizen van geld door grote bedrijven 
om zo belasting te ontwijken.’ 

‘minimaal 25 procent winstbelasting’
Om belastingontwijking op Europees 
niveau onmogelijk te maken, stelt De Jong 
voor de belastingverdragen tussen 
lidstaten onderling en met niet EU-lidstaten 
te herzien. ‘We moeten bijvoorbeeld 
voorkomen dat ondernemingen door 
mismatches in de belastingwetgeving 
helemaal geen belasting betalen. Lidstaten 
zouden ook een voorheffing in moeten 

  > ‘herzie belastingverdragen’

voeren bij het doorsluizen van gelden naar 
belastingparadijzen, zodat bedrijven in 
totaal altijd minimaal 25 procent winstbe-
lasting betalen. Bedrijven moeten boven-
dien gedwongen worden openheid te 
geven over de afgedragen belasting per 
land en de belastinggrondslag zou 
geharmoniseerd moeten worden. Tot slot 
kan met een minimumtarief van 25 procent 
vennootschapsbelasting de race naar het 
laagste belastingtarief worden gestopt.’ 

‘belastingmedewerkers niet 
wegbezuinigen’
Inmiddels pikken zelfs belastinginspecteurs 
het niet meer dat gewone burgers en het 
midden- en kleinbedrijf het volle pond 
betalen en multinationals nauwelijks of 
geen belasting betalen. De Jong steunt de 
actieweek van de Europese belasting-

inspecteurs voor rechtvaardige belasting-
heffing en tegen de extreme bezuinigings-
politiek dan ook van harte. De Jong: ‘De 
afgelopen vier jaar zijn vijftigduizend 
belastingmedewerkers in de EU ontslagen, 
terwijl zij hard nodig zijn voor een effectieve 
aanpak van belastingontwijking en 
-ontduiking. De EU erkent dit, maar dringt 
bij Griekenland toch aan op verdere 
bezuinigingen bij de overheid, ook bij de 
belastingdienst. Zonder effectieve belas-
tingheffing komen Griekenland en Portugal 
nooit uit de crisis.’ 

  Zelf zien waar de belasting in Nederland ont-
doken wordt? Meld je dan via sp.nl/9z8x02 
aan voor de Tax Free Tour van de SP op za-
terdag 24 augustus.

  > ruwaard van putten ziekenhuis: vooropgezet faillissement

‘Indrukwekkend’, noemt SP-Tweede 
Kamerlid Renske Leijten de bijeenkomst 
met personeel van het Ruwaard van Putten 
Ziekenhuis 28 juni. Zo’n honderdvijftig boze 
personeelsleden en patiënten verzamelden 
zich die dag voor de ingang van het 
ziekenhuis om met Emile Roemer, Renske 
Leijten en Henk van Gerven over de 
dreigende ontmanteling van het ziekenhuis 
te spreken.

in opspraak
Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis kwam 
vorig jaar in opspraak omdat de kwaliteit 
van de zorg onder de maat zou zijn. Leijten: 
‘Specialisten ruzieden en het management 
faalde. Patiënten bleven vervolgens weg, 
waardoor de inkomsten achterbleven.’ Als 
eind 2012 de klinische cardiologie wordt 
gesloten en het ziekenhuis onder toezicht 
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
komt gaat het helemaal mis. De schulden 
lopen snel op. 

oplossingen geblokkeerd
In plaats van de helpende hand uit te 
steken om dit voor de regio belangrijke 
ziekenhuis te behouden, blokkeren de 
Bank Nederlandse Gemeenten en de 
zorgverzekeraars CZ, Achmea en VGZ 
keer op keer oplossingen om te voorkomen 
dat het ziekenhuis failliet gaat. Leijten: ‘Een 
faillissement is goedkoper, vooral omdat 
het personeel dan onmiddellijk ontslagen is 
en schulden afgewenteld kunnen worden 
op de samenleving en crediteuren. 

Bovendien kan het ziekenhuis dan worden 
uitgekleed en kunnen omliggende zieken-
huizen de lucratieve activiteiten overne-
men.’

‘geen veredelde huisartsenpost’
Drie omliggende ziekenhuizen hebben het 
failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis 
inmiddels overgenomen. Ze willen er een 
‘maandag tot en met vrijdag’-ziekenhuis 
van maken met alleen planbare zorg. Een 
spoedeisende hulp en acute verloskunde 
vinden zij daar niet bij passen. Leijten: ‘Dan 
wordt het een veredelde huisartsenpost, 
terwijl dit ziekenhuis niet mag verdwijnen. 

Het is onmisbaar voor het eiland Voorne-
Putten omdat er veel zware industrie zit en 
het drukke verkeer het vasteland alleen via 

brug of tunnel kan bereiken.’ De verkeers-
problemen die daar het gevolg van zijn 
werden tot hilariteit van het personeel 
geïllustreerd toen de nieuwe leiding hen 
toe kwam spreken: te laat vanwege de file.

Personeel en patiënten geslachtofferd
Het personeel en de patiënten zijn de dupe 
van het vooropgezette faillissement van het 
Ruwaard van Putten Ziekenhuis. ‘Zij 
worden geslachtofferd’, zegt Leijten, die 
met huilende personeelsleden sprak. 
‘Mensen zien het ziekenhuis door hun 
handen glippen. Maar ik zag ook dat het 
personeel strijdbaar is. Ze laten het er niet 
bij zitten. Ik roep iedereen daarom op om 
duidelijk te maken aan de Tweede Kamer 
dat dit ziekenhuis moet blijven, omdat het 
onmisbaar is voor de regio Voorne-Putten.’ 

Renske Leijten en Henk van Gerven (rechts) bij het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
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de SP iN amStelveeN is het zat dat er sociale 
huurwoningen gesloopt worden waarna 
de grond braak blijft liggen. SP’ers 
hebben woningzoekenden daarom een 
symbolische sleutel uitgereikt op de plek 
waar zij hadden kunnen wonen.

de utrechtse sP-fractie doet een moreel 
beroep op de vertrekkend Commissaris 
van de Koning om af te zien van de 
37.000 euro wachtgeld die hij krijgt totdat 
hij in oktober 65 wordt. De fractie noemt 
het een fout signaal naar de samenleving, 
zeker in deze tijden van crisis. Als gewone 
sterveling krijg je tenslotte ook geen cent 
als je vrijwillig je baan opzegt. 

iN eeN uitgelekte brief vraagt de Cyprioti-
sche president om herziening van de 
amper twee maanden oude Europese 
reddingsleningen, en mogelijk meer geld. 
SP-Tweede Kamerlid Arnold Merkies 
heeft direct opheldering gevraagd aan de 
minister van Financiën omdat hiermee de 
kans dat de redding van Cyprus mislukt 
en Nederland dus kan fluiten naar zijn 
geld, enorm vergroot is.
 

  sp.nl/9z8x1z

oP initiatief van SP-Tweede Kamerlid 
Arnold Merkies wordt het belastingver-
drag met Ethiopië ter goedkeuring aan de 
Tweede Kamer voorgelegd, opdat meer 
recht kan worden gedaan aan de positie 
van Ethiopië als ontwikkelingsland.
 

  sp.nl/9z8x1w

tweet vaN teuN vaN de keukeN op 27 juni
#Regeringsbeleid: Mensen ga geld 
uitgeven, mensen lever salaris in. 
Vrijwillig! Verder weten wij het ook niet. 
#visie

de groningse sP houdt van een feestje, 
maar dan moet er wel rekening gehouden 
worden met omwonenden. Daarom heeft 
de SP oordoppen uitgedeeld aan 
omwonenden van twee overlastgevende 
evenementenlocaties. Ook is een 
discussienota met verbetervoorstellen 
ingediend in de gemeenteraad. 

  sp.nl/9z8ydb

De ministers van Financiën van de 
eurolanden hebben besloten dat het 
Europese noodfonds ESM ook direct 
banken mag steunen. Hierdoor wordt het 
fonds, waaraan Nederland ook 40 miljard 
bijdraagt, volgens SP-Tweede Kamerlid 
Arnold Merkies (foto) een plunderfonds 
voor het Europese bankwezen. Merkies 
vindt het onacceptabel dat de Nederlandse 
bevolking nu ook direct opdraait voor het 
redden van banken in andere eurolanden. 
‘Veel Europese banken hebben verborgen 
verliezen. De voortdurende economische 
malaise zorgt ervoor dat ze op steeds meer 
leningen moeten afschrijven. Tegelijkertijd 
moeten ze ook hun buffers versterken om 

  > ‘europees noodfonds wordt 
plunderfonds banken’

te zorgen dat ze in de toekomst minder snel 
failliet gaan.’ 

‘rekening banken naar bevolking’
Volgens Merkies bestaat het risico dat 
banken op grote schaal gebruik gaan 
maken van het fonds: ‘Volgend jaar wordt 
getoetst of de banken voldoende kapitaal 
hebben en zal blijken dat vele dat niet 
hebben. Terwijl wij eisen dat banken 
financieel solide worden, zodat we ze niet 
meer hoeven te redden, kunnen ze straks 
doodleuk de rekening declareren bij de 
Nederlandse bevolking. De Kamer zal hier 
dan ook niet mee moeten instemmen.’

Het Zwolse mbo-college Deltion beschikt 
sinds dit voorjaar over een heuse F16. De 
straaljager is een geschenk van de 
Landmacht aan de opleiding Vliegtuigon-
derhoud. Studenten hebben er onlangs 
samen met ROOD Zwolle een spandoek 
aan opgehangen. Onder de leus ‘Deltion 
spreekt zich uit voor stufi’ is het spandoek 
volgezet met handtekeningen van studen-
ten die voor toegankelijk onderwijs gaan. 
ROOD-voorzitter Lieke Smits: ‘De regering 
van PvdA en VVD is van plan om de 
studiefinanciering af te schaffen. Dat 
betekent dat een afgestudeerde na de 
studie een schuld kan hebben van   
€ 35.000. Een op de vijf mbo-studenten 
ziet door dat schuldenstelsel af van een 
vervolgopleiding, de toegankelijkheid van 
onderwijs komt dus in de verdrukking.’

‘onderwijs boven oorlogstuig’
Op onderwijs wordt bezuinigd, maar 
tegelijkertijd worden wel miljarden uitgege-

ven aan nieuwe straaljagers, de JSF’s. 
Smits: ‘Voor de prijs van één JSF kunnen 
125.000 studenten een jaar studiefinancie-
ring ontvangen. Ga je voor de JSF of voor 
Jouw StudieFinanciering? ROOD kiest 
onderwijs boven oorlogstuig. Iedereen 
moet zich maximaal kunnen ontplooien. 
Daarom is studiefinanciering ooit inge-
voerd.’

‘Schuldenstelsel voorkomen’
Veel middelbare scholieren zijn al in actie 
gekomen voor de studiefinanciering en de 
ov-studentenkaart, nu sluiten meer en 
meer mbo-studenten zich bij de acties aan. 
Smits: ‘Dat is nodig ook. Er is op dit 
moment geen steun in de Eerste Kamer 
voor het schuldenstelsel. De minister 
probeert GroenLinks en D66 over te halen, 
zodat er alsnog steun komt voor het 
schuldenstelsel. Door met meer actie de 
druk op te voeren kunnen we dat voorko-
men.’

  > ‘jsf of jouw stufi?’
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SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman heeft 
tijdens het debat over het masterplan van 
staatssecretaris Teeven voor het gevange-
niswezen het gevangenispersoneel 
gecomplimenteerd. ‘Dankzij hun acties en 
protest is het dramatische afbraakplan van 
tafel en is Teeven met een nieuw plan 
gekomen. Maar een afgezwakt slecht plan 
is nog steeds een slecht plan.’ De sluiting 
van 23 inrichtingen en het vertrek van 2600 
goed opgeleide medewerkers is volgens 
Kooiman onbegrijpelijke kapitaalvernieti-
ging. ‘Teeven heeft niet nagedacht over de 
veiligheid binnen en buiten de inrichtingen 
en financieel gezien rammelt het plan nog 
steeds aan alle kanten.’

van afbraakplan 2.0  
naar masterplan 3.0
Nadat Afbraakplan 1.0 van Teeven in de 
prullenbak was verdwenen, werd vervol-
gens Afbraakplan 2.0 in het parlement 
besproken. Kooiman heeft daarbij een 
alternatief plan ingediend. ‘Wat mij betreft 
komt er nu eindelijk een écht Masterplan, 
versie 3.0. Daarin is geen plaats voor de 
nieuwbouw van een megabajes terwijl er 

  > strijd gevangenispersoneel gaat door

talloze goed draaiende gevangenissen 
gesloten worden. Ook moeten we stoppen 
met het visieloos bij elkaar plaatsen van 
meer personen in een cel. Zo houden we 
meer inrichtingen open en mensen aan het 
werk in regio’s die het moeilijk hebben. Ook 
de tbs-klinieken Oldenkotte en Veldzicht 
moeten open blijven. Ik zie niet hoe 
Nederland veiliger wordt door het ontslaan 

van al deze mensen, die zich dag in dag uit 
hebben ingezet voor de veiligheid. Ik 
voorspel een stijging van het aantal 
mensen dat terugvalt in de criminaliteit als 
we hen minder goed voorbereiden op een 
terugkeer in de samenleving. Om de 
bureaucratie terug te dringen en kosten te 
besparen kunnen we wel het hoofdkantoor 
halveren.’ 

Meer dan 4.000 mensen uit het gevangeniswezen en de TBS-sector demonstreerden tegen het 
bezuinigingsplan van staatssecretaris Teeven.

‘Ook een burgemeester heeft wel eens een 
slechte dag en dat moest blijkbaar deze 
zijn. Sorry!’ Die woorden mailde burge-
meester Steenkamp van de gemeente 
West Maas en Waal aan Erik van der Eijk 
van het actiecomité Beperkt Toegankelijk. 
Wat was er gebeurd? Het actiecomité, 
opgericht door inwoners van de gemeente, 
belangengroepen en de SP, heeft tijdens 
een raadsvergadering duizend handteke-
ningen aangeboden aan de burgemeester. 
Dit vanwege de Zandstraat in Beneden-
Leeuwen, die voor mensen in een rolstoel 
een ware hindernisbaan is vanwege diepe 
goten, geparkeerde auto’s en onhandig 
geplaatste bankjes, paaltjes en glasbakken 
en een overvloed aan drempels.

‘dat betaalt de belastingbetaler dan wel’
‘Wat moet ik hiermee?’, mopperde de 
burgemeester, toen hij de handtekeningen 
overhandigd kreeg. Waarop hij vervolgde: 
‘Ik doe ze wel in het archief, dat kost 60 
euro per meter en dat betaalt de belasting-
betaler dan wel.’ Een weinig elegante 
opmerking natuurlijk, ware het niet dat een 
raadslid er even later nog een schepje 
bovenop deed. ‘Waarom ben je niet naar 
een partij gegaan die in de gemeenteraad 

  > effe wennen

vertegenwoordigd is, in plaats van naar de 
SP?’, beet hij Erik van der Eijk toe. ‘Ik ben 
naar de SP gegaan omdat dat de enige 
partij is die naar ons luistert’, antwoordde 
deze geërgerd. 

Sportief
Na die confrontatie deed Van der Eijk twee 
dingen. Hij werd lid van de SP en stuurde 
een mail aan de burgemeester waarin hij 
zijn ongenoegen over het gebeurde uitte. 
Burgemeester Steenkamp antwoordde met 
de genoemde woorden en nodigde het 
comité uit om toch eens te komen praten 
over mogelijke verbeteringen in de 

Zandstraat. ‘Kijk, dat is nou sportief en 
constructief van de burgemeester’, vindt 
Willeke van Ooijen, voorzitter van de 
SP-afdeling West Maas en Waal. Zij heeft 
er vertrouwen in dat er uiteindelijk samen 
met de gemeente stappen vooruit gezet 
kunnen worden. Inmiddels is op initiatief 
van de SP het lokale Platform Gehandicap-
ten opgericht. Over de aanvankelijk nogal 
botte ontvangst is Van Ooijen allang niet 
boos meer: ‘Ach, we zijn pas een paar 
maanden een officiële SP-afdeling. Ik denk 
dat menigeen hier nog even moet wennen 
aan hoe wij werken.’ Aangenaam kennis te 
maken: de SP West Maas en Waal. 

fo
to

 S
an

de
r v

an
 O

or
sp

ro
nk

fo
to

 S
P 

W
es

t M
aa

s 
en

 W
aa

l



9tribune juli-augustus 2013

nieuws

daNkzij actie van ROOD Rotterdam 
worden de problemen op de scholen van 
Zadkine nu eindelijk opgelost. Veel 
studenten deelden hun ervaringen en de 
uitkomst was schokkend. De scholenge-
meenschap heeft inmiddels aangegeven 
een stappenplan op te stellen waarin de 
meeste klachten uit het sfeerrapport van 
ROOD ‘Zat van Zadkine’ worden 
opgelost. 

   sp.nl/9z9a8b

de rekeNkamer gaat op verzoek van de 
Tweede Kamer onderzoeken hoeveel geld 
andere landen mislopen door belasting-
ontwijking via Nederland. En vice versa: 
Nederland door belastingontwijking via 
andere belastingparadijzen. SP-Tweede 
Kamerlid Jasper van Dijk en GroenLinks-
fractievoorzitter Bram van Ojik stelden dit 
voor nadat Oxfam Novib becijferde dat 
ontwikkelingslanden tenminste 460 
miljoen euro mislopen door belastingont-
wijking via Nederland. 

mede oP iNitiatief van de SP heeft de 
gemeenteraad in Hilversum unaniem een 
motie aangenomen waardoor chloor-
transporten per spoor voortaan van het 
grondgebied van Hilversum geweerd 
worden.

SP-tweede kamerlid Paul Ulenbelt wijst het 
kabinetsplan om jongeren tot bijna hun 
tweeënzeventigste te laten doorwerken 
resoluut af. Zeker in tijden van grote 
werkloosheid, tijden waarin ouderen al 
niet aan de slag komen, noemt Ulenbelt 
mensen verplichten om door te werken 
het domste wat je kunt doen. De AOW-
leeftijd blijft wat de SP betreft in ieder 
geval tot 2020 gehandhaafd op 65 jaar. 

de limburgSe SP-fractie is fel gekant tegen 
de sluiting van de 24-uurs verloskun-
dige zorg in Sittard-Geleen na de fusie 
van het Orbis-ziekenhuis met het Atrium-
ziekenhuis in Heerlen. De aangekondigde 
sluiting is volgens de SP een onaccepta-
bele verschraling van het zorgaanbod in 
de Westelijke Mijnstreek en zal leiden tot 
onnodig gevaarlijke situaties voor 
moeders en kinderen. Saillant detail: de 
hele raad van bestuur van Orbis behoort 
volgens Abvakabo FNV tot de top 50 van 
best verdienende bestuurders in de 
ouderenzorg. 

‘Melk moet, maar daar hoeft ons dorp nog 
niet onveilig van te worden. Vijfhonderd 
vrachtwagens per dag is te veel’, vindt de 
nieuwe SP-ledenwerkgroep in Bedum. 
Dagelijks rijden er 500 grote vrachtwagens 
door het Groningse dorp van en naar de 
melkfabriek van Domo. Om op ludieke 
wijze duidelijk te maken hoeveel overlast 
die vrachtwagens kunnen geven, zamelde 
de SP-werkgroep speelgoedauto’s in bij 
scholen en in het winkelcentrum. Uiteinde-
lijk zijn de vrachtwagens begin juni aan de 
verantwoordelijke gedeputeerde gepresen-
teerd. 

Snelle oplossing
John Hazenberg van de SP-werkgroep in 
Bedum: ‘Na de vertraging in het onderzoek 
naar de verkeersproblemen mag er niet 
ook nog vertraging ontstaan in de aanpak 
van het probleem. Zowel de provincie als 

  > ‘500 vrachtwagens is te veel’

de gemeente zijn er inmiddels gelukkig van 
overtuigd dat het onveilig is in de kern van 
Bedum door het vele vrachtverkeer. Nu 
moeten de problemen snel opgelost 
worden, in overleg met de inwoners.’ De 
oproep heeft effect gehad, want inmiddels 
is door Provinciale Staten ingestemd met 
een voorstel van de gedeputeerde voor 
een oostelijke rondweg. De SP stemde 
overigens tegen, omdat er niet gekeken is 
naar het voorstel van de inwoners voor een 
westelijke rondweg. Desondanks kijkt 
Hazenberg tevreden terug op de eerste 
actie van SP Bedum. ‘Voor ons was het 
belangrijkste dat er in ieder geval iets zou 
gebeuren. Dat hebben we bereikt. En we 
hebben ook nog eens een hoop kinderen 
blij kunnen maken met de vrachtwagens, 
want na afloop hebben we ze aan de 
voedselbank gegeven.’

  >  ‘europese asielcentra’

De Europese asielafspraken kraken 
volgens SP-Europarlementariër Dennis de 
Jong aan alle kanten. ‘Onbedoeld krijgen 
de grenslanden door deze afspraken te 
maken met enorm veel asielverzoeken, die 
ze allemaal netjes zelf moeten behandelen. 
De asielcentra in onder meer Griekenland 
zijn daardoor overvol, wat leidt tot mens-
onterende situaties. Een land als Grieken-
land heeft daardoor ook geen enkele baat 
meer bij goede grenscontroles. Iedere 
grenscontrole kan immers nieuwe asiel-
aanvragen opleveren, waardoor de druk op 
de asielopvang alleen maar verder 
toeneemt.’

‘werk aan de winkel’
Volgens De Jong moet deze situatie zo 
snel mogelijk aangepakt worden, alleen 
toont de Europese Commissie weinig 
initiatief. ‘De verantwoordelijke Eurocom-
missaris maakte een volstrekt uitgebluste 

indruk toen ik haar voorhield dat er werk 
aan de winkel is. Voorstellen zullen dus van 
de lidstaten moeten komen. Enkele 
maanden geleden heb ik staatssecretaris 
Teeven daarom voorstellen aangeboden. 
Die worden in de Tweede Kamer bespro-
ken en Teeven kan daarmee de discussie 
in Brussel op gang brengen.’ 

‘geen onnodige procedures’
Het belangrijkste voorstel van De Jong is 
de oprichting van Europese asielcentra. ‘Ik 
wil Europese asielcentra dicht bij de 
buitengrenzen, zodat de EU-lidstaten er 
gezamenlijk voor gaan zorgen dat de 
asielverzoeken netjes worden behandeld. 
Asielverzoeken hoeven dan niet meer 
overgedragen te worden aan andere 
lidstaten, waardoor we veel kunnen 
besparen op onnodige procedures. Dat 
geld kan dan ten goede komen aan betere 
opvang en asielprocedures.’

De SP deelde oordopjes uit.
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hij heeft net het laatste nieuws over de 
nasleep van de examenroof op de islami-
tische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun 
in Rotterdam gelezen. ‘Onderwijs zit ook 
in mijn takenpakket. Of die school dicht 
moet? Dat vraagt de pers aan mij. Ik krijg een 
microfoon onder mijn neus geduwd en moet 
meteen antwoord geven. Wat vindt de SP 
 ervan? Ik word geacht alert te reageren. Dat 
is toch even wat anders dan de Eerste  Kamer, 
waar je de ruimte krijgt voor bezinning. In 
de Tweede Kamer loop je voort durend op 
eieren en leef je bij de waan van de dag. Als 
de camera op jou gericht is, zit je gelijk met 
de kloten voor het blok.’

Eric Smaling voelt zich bevoorrecht dat hij 
als vervanger van Manja Smits in de politieke 
arena mag optreden. ‘Als Tweede Kamer-
lid ga je helemaal los, je bent voor de volle 
honderd procent bezig met hoe volgens jou 
de maatschappij er uit moet zien. Je kunt al 

Het kersverse SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling is van vele 
markten thuis. Hij is hoogleraar Duurzame Landbouw maar 
draait  ook voor  vragen over islamitische en christelijke  scho-
len of de inrichting van ons landschap zijn hand niet om. Vorig 
jaar bleek hij twee zussen te hebben, en een broer. Met hem 
schreef hij een boek: De laatste boer.

je idealen in politiek verpakken en uitdra-
gen. Daar geniet ik van. Als wetenschapper 
verrichtte ik diepgravende onderzoeken, 
als politicus moet ik snel conclusies trek-
ken, adequaat reageren en mijn opvattingen 
afstemmen op die van de partij. Ik spreek 
namens de SP, dat zit voortdurend in mijn 
achterhoofd. Mij gaat het vooral om dui-
delijkheid; al te overhaast en radicaal een 
positie innemen lijkt mij ongewenst.’

 › Moet Ibn Ghaldoun worden gesloten?
‘Laat ik het breder trekken. Wat er in Rotter-
dam kon gebeuren, is een betreurenswaardig 
incident. Voor mij mogen alle bijzondere 
scholen worden afgeschaft. Het onderwijs 
moet centraal worden aangestuurd. Dat 
maakt het hele systeem overzichtelijk en 
bevordert uiteindelijk de dynamiek in het 
onderwijs. Wat mij betreft blijft er wel ruimte 
voor levensbeschouwing. Dat mogen de 
scholen zelf invullen. Tachtig procent unifor-

miteit en twintig procent vrijheid. Christelijk, 
humanistisch, islamitisch: het moet allemaal 
kunnen, maar dan wel beperkt tot een vijfde 
van het hele pakket. Zo’n invulling van het 
onderwijsveld maakt het werken voor de 
inspectie ook gemak kelijker, dan hoeft deze 
niet alleen de slechte scholen te toetsen.’

 › En de Steve Jobs-scholen?
‘Misschien ben ik daarin ouderwets, ik heb 
in het algemeen niet zoveel met al die vaak 
onnavolgbare vernieuwingen in het on-
derwijs. Mijn gevoel zegt dat het niet goed 
is voor de ontwikkeling van een kind om 
uitsluitend onderwijs te volgen via de iPad. 
De interactie tussen leerkracht en leerling 
is belangrijk, orale kennisoverdracht blijft 
voor mij essentieel in het onderwijs. Aan de 
andere kant kun je niet voorbijgaan aan de 
mogelijkheden van de nieuwe media. Het is 
de kunst om daarin een evenwicht  
te vinden.’

ik word gedreven  
door nieuwsgierigheid’

tweede kamerlid eric SmaliNg

‘
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Niet lang na zijn toetreding tot de Tweede 
Kamer presenteerde Eric Smaling in 
Nieuws- poort zijn boek De Laatste Boer. 
Het eerste exemplaar overhandigde hij aan 
SP-leider Emile Roemer. Voordat het manus-
cript naar de uitgever ging, liet hij het lezen 
aan zijn partner, de veelvuldig bekroonde 
schrijver van kinder- en jeugdboeken Rin-
dert Kromhout.
‘Wij zijn elkaars eindredacteur. Ik lees zijn 
teksten, hij die van mij en samen hebben we 
drie informatieve jeugdromans geschreven 
met het milieu als onderwerp. Mijn inbreng 
kwam uit mijn vakgebied. Het mestpro-
bleem, de voedselproblematiek, de afval-
verwerking: Rindert kan die onderwerpen 
in spannende verhalen verwerken. De ruwe 
versie van De Laatste Boer was volgens hem 
niet toegankelijk genoeg geschreven, ik 
hield de aandacht te weinig vast. Het mocht 
van hem best wat platter en boeiender, min-
der sfeer en meer cliffhangers.’

Niet alleen het koningspaar maakte een 
kennismakingstournee door Nederland, 
ook Eric Smaling bracht bezoeken aan alle 
provincies. Hij nam er wel meer tijd voor 
dan Willem-Alexander en Máxima. Met als 
gids Staten- en raadsleden van de SP en des-
kundigen verdiepte hij zich, een halve eeuw 
na de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening, 
in regionale situaties om zo de stand van 
zaken in ons land te kunnen schetsen. Hij 
werd niet depressief van zijn bevindingen 
(‘Nederland is nog steeds een mooi land’), 
maar keerde evenmin vrolijk huiswaarts 
om zijn conclusies en aanbevelingen in De 
Laatste Boer te noteren. Krimp, leegstand, 
megastallen en dito kassen: Eric Smaling 
werd nog eens met de neus op de hem be-
kende feiten gedrukt, inventariseerde, legde 
dwarsverbanden en zocht naar ingrijpende 
verbeteringen.

 › Hoe keren wij het tij?
‘Door onmiddellijk de regie weer bij het rijk 
te leggen en wettelijke kaders te stellen. 
Gemeenten mogen niet langer de volledige 
autonomie houden, want die gemeenten 
kunnen niet op tegen private partijen, tegen 
de projectontwikkelaars en andere inves-
teerders die het juridisch veel beter voor 

eric SmaliNg (1957) is hoogleraar Duurzame 
Landbouw en werd in 2007 beëdigd als lid van de 
Eerste Kamer voor de SP. Nu, zes jaar later, heeft hij  
de overstap gemaakt naar de Tweede Kamer als 
vervanger van Manja Smits, die zich om gezond-
heidsredenen tijdelijk moet terugtrekken. Eric 
 Smaling wordt op zijn beurt in de senaat vervangen 
door Arda Gerkens.

In juni verscheen bij uitgeverij Van Gennep zijn 
boek De Laatste Boer: de onstuitbare run op de 
schaarse vierkante meters. Hierin beschrijft hij de 
gevolgen van vijftig jaar ruimtelijke ordening in  

elkaar hebben en waar de gemeenten niet 
tegenop kunnen boksen. Nederland is een 
klein land met veel inwoners. Van wie zijn 
die vierkante meters grond en wat kosten 
ze? Wie gaat erover en wat doen we ermee? 
De SP pleit al jaren voor een andere grond-
politiek. Speculanten mogen niet langer vrij 
spel krijgen. Het is onze grond, de grond van 
alle Nederlanders. Daar gaat de overheid 
over, te beginnen in Den Haag. Er is al veel 
te veel grond van publieke in private handen 
overgegaan. En door die liberalisering kwam 

Eric Smaling (links) signeert zijn boek ‘De laatste Boer’.

Nederland. Samen met Floris Meslier en Jules Iding 
maakte Smaling een rondreis door Nederland, met 
speciale aandacht voor de grondpolitiek. Vijftig jaar 
na de Eerste Nota Ruimtelijke Ordening heeft ons 
land te maken met leegstaande kantoorgebouwen 
en winkels, lege bouwkavels, krimpregio’s, 
megastallen en superkassen en het verdwijnen  
van kleine boerenondernemingen.
Smaling: ‘We onderzoeken in dit boek welke pro-
blemen er spelen in onze ruimtelijke ordening en 
hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen met 
onze woning-, winkel- en kantorenvoorraad. Daar-
naast dragen we aan hoe het anders kan en moet.’ 

de nadruk op het duurdere segment te  
liggen.’ 

 › De gemeenten breken zich nu het hoofd 
over al die veel te dure en onverkoopbare 
grond in de boeken.
‘Met de Vinexwijken hebben de partijen 
elkaar gek gemaakt. De prijzen schoten  
omhoog, maar het viel wel binnen de wet. 
Dat is echt bespottelijk, zo kan het niet lan-
ger. Nu is het crisis, de woningbouw stokt  
en wie betalen de rekening? De gemeenten, 
de burgers dus.’

Tijdens zijn rondgang door Nederland en 
in alle gesprekken die hij voerde, merkte 
Eric Smaling dat gaandeweg de rit al zoiets 
als een draagvlak ontstond voor zijn visie. 
‘Ik heb me opgewonden over alle verkeerde 
keuzes uit het verleden, over de toestanden 
in de landbouw, het instabiele natuurbeleid, 
de krimp in de kleine kernen en tal van 

‘De SP pleit al jaren voor een andere 
grond politiek. Speculanten mogen 
niet langer vrij spel krijgen’
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 andere negatieve resultaten van de markt-
werking; maar ik vond het prachtig om te 
doen en mee te maken. Ik word gedreven 
door nieuwsgierigheid, ik kijk graag om 
me heen om het mooie van het lelijke te 
onderscheiden. Alle respons onderweg, het 
uitwisselen en delen van standpunten, de 
bereidheid om mee te denken, daar ben ik 
de mensen dankbaar voor, ik geniet ervan.’ 

 › Zijn er nog meer oplossingen dan de regie 
weer aan de overheid over te dragen?
‘Duurzaamheid. Duurzame woningbouw, 
duurzame landbouw. Duurzaamheid moet 
een kerntaak worden en de landbouw en  
natuur mogen niet langer met de ruggen 
tegen elkaar aan staan. Met vijftien procent 
minder dieren bereik je al de evenwichts-
bemesting, een gesloten kringloop. De  
natuur kan namelijk die hoeveelheid mest 
wel aan. Er zijn eenvoudigweg veel te veel 
dieren en de landbouw worstelt met een 
 verkeerd imago. Verder kunnen wij veel 
meer doen met ons industrieel erfgoed.  
Wat dat betreft heeft de SP natuurlijk zelf 
een schoolvoorbeeld gesteld, met het par-
tijkantoor in Amersfoort. Dat was jarenlang 
een oerlelijk leegstaand bankgebouw en 
moet je kijken wat er, met ruime aandacht 
voor duurzaamheid, van is gemaakt. Zo 

moeten we op landelijke schaal met dit soort 
panden omgaan.’ 

 › Je schreef De Laatste Boer samen met 
 Jules Iding en Floris Meslier de Jong.  
Floris is jouw halfbroer, die je pas een paar 
jaar geleden leerde kennen...
‘Dat is een wonderbaarlijke gebeurtenis. 
Rond de kerstdagen in 2010 ontving ik een 
anoniem briefje, waarin stond dat Eelke de 
Jong mijn biologische vader was. Ik viel van 
mijn stoel. Wie had dat geschreven? Het 
was ondertekend met “een hartstochtelijk 
schaker”. Dat ben ik zelf ook, maar ik kon 
de herkomst niet traceren. Vervolgens sloeg 
ik aan het googelen en werd getroffen door 
de verbluffende gelijkenis tussen Eelke, 
die schrijver en journalist was, en mijzelf. 
Ik kwam uiteindelijk in contact met zijn 
andere kinderen: mijn broer en twee zussen. 
Onvoorstelbaar, ik ben opgegroeid als enig 

Eric Smaling bij zijn installatie als Tweede Kamerlid ter vervanging van Manja Smits.

kind en opeens had ik er een hele familie bij. 
Ik voelde me bij hen meteen op mijn plek. 
Mijn leven heeft er een extra dimensie bij 
gekregen, ik ben hier erg gelukkig mee. En 
dan trek ik ook nog eens met mijn broertje 
door het land om een boek te schrijven.’

 › Dus als je jou vraagt of kinderen het recht 
hebben om te weten wie hun biologische 
vader is...
‘Dan zeg ik dat dit inderdaad zo moet 
worden geregeld. Wanneer je het ze vertelt? 
Ik hoorde het toen ik 53 was en ben er als 
een kind zo blij mee. Rond het achttiende 
levensjaar, ik kan me voorstellen dat dat een 
goed moment is.’ •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Sander van Oordronk

‘Ik kijk graag om me heen om het 
mooie van het lelijke te onderscheiden’
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Strijdbare thuiszorgmedewerkers laten niet met zich sollen. In Den Haag leggen 
ze landelijke politici het vuur na aan de schenen, in gemeentes als Rotterdam en 
Nijmegen komen ze op voor hun rechten. ‘We hebben afgesproken dat de SP niet 
meedenkt over afbraak, maar zich ertegen verzet.’

van de thuiszorg zijn  
ze nog lang niet af’

‘

‘ze wordeN SteedS moNdiger’, lacht Ineke Palm 
tijdens de landelijke thuiszorgdemon- stratie 
op 8 juni. Met instemming kijkt ze hoe een 
groep afgevaardigden van het comité Wij 
Zijn De Thuiszorg Rotterdam alle aanwezige 
politici langsgaat om verhaal te halen. Palm 
trekt al ruim anderhalf jaar met het actieco-
mité op en ziet de vrouwen groeien en strijd-
baarder worden. ‘In die tijd heb ik nog meer 
respect gekregen voor de manier waarop zij 
hun zorgtaak uitvoeren. In de thuiszorg is 
men niet gewend actie te voeren. Ze komen 
elkaar vaak amper tegen in het werk en zijn 
daarom moeilijk te organiseren. Vroeger 
hadden ze nog weleens werkoverleg, of cur-
sussen, maar dat is een tijdje geleden alle-
maal al wegbezuinigd. Nu deze Rotterdamse 
vrouwen elkaar eenmaal gevonden hebben, 
zijn ze hartstikke goed georganiseerd en 
laten ze zich niets meer op de mouw spelden 
door de politiek of hun werkgevers.’

‘de Pvda heeft het moeilijk’
Dat merken de politici ook, die in tentjes 
klaarzitten om de discussie aan te gaan met 
de aanwezigen. De vrouwen vertellen over 
de gevolgen voor de kwaliteit van de zorg in 
Rotterdam en vragen onomwonden of dit is 
wat de politiek wil. ‘Is het echt jullie bedoe-
ling dat de thuiszorg zo wordt afgebroken?’
Het kabinet-Rutte wil nog steeds 40 procent 
van het budget van de huishoudelijke zorg 
schrappen. Gemeentes worden als het aan 
het kabinet ligt de komende jaren ook nog 
eens verantwoordelijk voor persoonlijke 
zorg en begeleiding, met 25 procent minder 
budget. Gemeentes moeten zo, met 2,4 
miljard minder budget dan de landelijke 
overheid voorheen had, verantwoordelijk 
worden voor de basiszorg. Een onzalig plan, 
waarvoor de PvdA medeverantwoordelijk 
is. Die partij wordt daarom hard aangepakt 
door de Rotterdamse thuiszorgmedewer-
kers. Palm: ‘Je merkt wel dat de PvdA het 

moeilijk heeft en geen harde uitspraken 
doet. Een PvdA-Kamerlid zei dat het niet de 
bedoeling was dat er nu al mensen ontsla-
gen worden in verband met de komende 
bezuinigingen op de thuiszorg, omdat die 
met het zorgakkoord een jaar is uitgesteld. 
Maar ja, dan is het over een jaar dus wel hun 
bedoeling!’

‘Niet eens een praatje’
Wat het betekent als er straks 40 procent 
wordt bezuinigd op de thuiszorg, weten de 
cliënten en werknemers in Rotterdam al. Die 
gemeente heeft namelijk afgelopen jaar al-
vast flink bezuinigd. Palm: ‘Cliënten krijgen 
daardoor nu al 30 procent minder uren zorg 
dan ze nodig hebben en waar ze volgens hun 
indicatie recht op hebben. En men is van 
plan om in een jaar tijd iedereen opnieuw 
te indiceren, zodat er nog eens 30 procent 
vanaf gaat. Het is de bedoeling dat het gat 
dat daardoor ontstaat opgevuld wordt door 
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mensen met een uitkering, die vrijwilligers-
werk moeten doen. De zorgaanbieders  
lopen alvast vooruit op die urenvermin-
dering en hebben, zonder herindicatie en 
 zonder overleg met de cliënten, sinds  
22 april ineens een kwart minder uren zorg 
geleverd. De medewerkers van de thuiszorg 
mogen bijvoorbeeld niet meer de bood-
schappen doen, eten maken, de huisdieren 
verzorgen of de ramen lappen. Dat moet 
door mensen vanuit de sociale dienst  
gedaan worden, alleen zijn die er helemaal 
nog niet. Van de thuiszorgorganisaties 
mogen de huishoudelijk verzorgenden 
niet eens meer even een praatje maken 
met hun cliënten, alleen gedag zeggen bij 
binnenkomst en vertrek. Onmenselijk, en 
professioneel onverantwoord aangezien 
nog wel altijd van de thuiszorgmedewerkers 
verwacht wordt dat zij precies weten hoe   
het met hun cliënten gaat en problemen 
vroegtijdig signaleren.’

‘mensen verloren hun vertrouwde hulp’
Alsof al deze nieuwe eisen aan de huis-
houdelijk verzorgenden nog niet funest 
zijn voor de kwaliteit van de thuiszorg en 
de waardigheid van cliënten, is door de 
gemeente de band tussen veel verzorgenden 
en hun cliënten ook nog eens verbroken. 
Palm: ‘Veel thuiszorgmedewerkers komen 
al tien of twintig jaar bij hun cliënten over 
de vloer. Ze zijn ontzettend loyaal. Dat 
is ook een van de redenen dat er in het 
verleden vrijwel nooit actie werd gevoerd in 
de thuiszorg. Het is echt een unicum dat er 
het afgelopen jaar vier keer gestaakt is in de 
thuiszorg in Rotterdam. 
Deze vrouwen zijn bedreigd met ontslag of 
een flinke loonsverlaging, maar hun belang-
rijkste drijfveer om actie te blijven voeren 
is dat ze zich zorgen maken om de mensen 
waar ze voor zorgen. Normaal gesproken 
staken ze nooit, omdat ze hun cliënten niet 
in de steek willen laten. En je zag ook wel dat 

ze, ondanks het stakingsverlof dat ze kregen 
van de vakbond, vaak voor of na de staking 
even extra langsgingen bij hun cliënten om 
te checken of alles nog goed ging. Ze zijn zo 
ontzettend trouw aan hun cliënten, maar 
de gemeente doorbreekt die band nu.’ De 
gemeente heeft de aanbesteding namelijk 
zo georganiseerd dat voortaan in ieder 
stadsdeel nog maar één organisatie de thuis-
zorg mag verzorgen. Dat heeft geresulteerd 
in een enorme verschuiving van cliënten 
en werkers, waardoor veel mensen hun 
vertrouwde hulp verloren. Palm: ‘We hebben 
als SP direct een meldlijn georganiseerd. Dat 
was maar goed ook, want de telefoon stond 
roodgloeiend. Het was een chaos; sommige 
mensen kregen wekenlang geen zorg. We 
hebben meteen in de eerste week de raad en 
de wethouder met de klachten geconfron-
teerd. Als de mensen niet snel de uren zorg 
krijgen waar ze recht op hebben, komt er 
een kort geding.’

Ineke Palm (l) met een paar vrouwen van  
Wij zijn de Thuiszorg Rotterdam.

foto Diederik Olders
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rechters versus wethouders
De rechter heeft zich al eerder moeten 
buigen over de aanbesteding van de 
 Rotterdamse thuiszorg. De thuiszorgor  ga-  
ni saties probeerden namelijk handig gebruik 
te maken van de verschuivingen door de 
aanbesteding. Ze moesten elkaars personeel 
overnemen, maar wilden de medewerkers 
dwingen te solliciteren op hun oude baan en 
daarbij loon en uren in te leveren. Palm: ‘De 
gemeente wilde 5 miljoen euro bezuinigen 
op de thuiszorg. Dat is gelukt, maar wel over 
de rug van de verzorgenden en hun cliënten. 
Het tarief is nu zo laag dat de medewerkers 
onmogelijk nog fatsoenlijk betaald kunnen 
worden. Gelukkig heeft de rechter de mede-
werkers gesteund. Aafje, een van de nieuwe 
zorgaanbieders, moet de werknemers over-
nemen met behoud van uren en salaris.’

In Nijmegen liepen thuiszorgmedewerkers 
tegen precies dezelfde tactiek aan van hun 
werkgevers bij de aanbesteding in die ge-
meente. Ook daar was de lokale SP betrok-
ken bij het lokale actiecomité en werd de 
hulp van de rechter ingeroepen. Nijmeegse 
SP-gemeenteraadsleden Cor van Norel en 
Renske Helmer waren betrokken bij hun 
strijd voor eerlijke arbeidsvoorwaarden. Van 
Norel: ‘De rechter kon de verzorgenden die 
door de aanbesteding van werkgever moes-
ten wisselen uiteindelijk niet helpen, omdat 
de gemeente het niet strak genoeg geregeld 
had in de aanbesteding. Gelukkig heeft de 
wethouder uiteindelijk de regie genomen en 
zijn die werknemers met behoud van salaris 
en arbeidsvoorwaarden overgenomen door 
een van de winnaars van de aanbesteding. 
Voor de toekomst heeft de wethouder 
bovendien toegezegd niet meer Europees 
aan te zullen besteden. Daarmee besparen 
we onszelf een hoop problemen en wordt er 
eindelijk gebruik gemaakt van de wettelijke 
mogelijkheid om thuiszorg niet aan te beste-
den, die we te danken hebben aan voormalig 
SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant.’ 

‘Slechte werkgevers’
Hoeveel verschil het maakt als de wethou-
der opkomt voor de mensen van de thuis-
zorg, weten ze inmiddels in Nijmegen maar 
al te goed. Nadat de eerste groep medewer-
kers mede dankzij de wethouder correct 
werd overgenomen door een thuiszorg-
organisatie, kwam later een tweede groep 
medewerkers in de kou te staan omdat de 
wethouder deze keer niet de regie wilde 
pakken. Helmer: ‘Zij werkten voor een thuis-
zorgorganisatie die besloten had niet mee te 
doen aan de aanbesteding maar als onder-
aannemer door te gaan. Er leek dus geen 
probleem te zijn voor deze medewerkers, Bijschrift boven en onder

Lilian Marijnissen (l) van Abvakabo FNV interviewt de Kamerleden op het podium;  
hier met SP-Kamerlid Renske Leijten.

Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman demonstreerde mee.

Gerard Joling sloot de manifestatie af met een optreden, en liet niet na zijn steun  
voor de acties uit te spreken.
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totdat deze thuiszorgorganisatie besloot 
zichzelf op te heffen. Al snel bleek de direc-
tie het op een akkoordje gegooid te hebben 
met de thuiszorgorganisatie waarmee ze 
samenwerkte. Er werd de medewerkers 
verteld dat ze bij deze organisatie aan de slag 
konden. Alleen gebeurde hier vervolgens 
precies hetzelfde als met de verzorgenden 
van de thuiszorgorganisaties die de aanbe-
steding verloren hadden. Ze moesten solli-
citeren en werden daarbij gedwongen salaris 
in te leveren en genoegen te nemen met een 
tijdelijk contract. Het leek er even op dat het 
samen met het lokale actiecomité gelukt was 
om de politieke druk zo hoog op te voeren 
dat ook zij goed terecht zouden komen. He-
laas hield de wethouder deze keer geen voet 
bij stuk, omdat het volgens hem niets met 
de aanbesteding te maken had. Wel heeft hij 
ons toegezegd dat de gemeente in de toe-
komst rekening houdt met de wijze waarop 
zorgaanbieders met hun personeel omgaan. 
Hopelijk kunnen we daardoor de volgende 
keer dat de thuiszorg gegund wordt slechte 
werkgevers buiten de deur houden.’

‘wees er vroeg bij’
Terugkijkend op de perikelen rond de 
aanbestedingen in Rotterdam en Nijmegen 
komen Palm, Van Norel en Helmer alledrie 
tot de conclusie dat thuiszorg aanbesteden 
geen enkel voordeel oplevert. Palm: ‘Het is 
gelukt om een bezuiniging te realiseren, dat 
is waar, maar wel over de rug van de cliënten 
en de verzorgenden. Terwijl er genoeg 
andere besparingsmogelijkheden zijn. De 
voorzitter van de raad van bestuur van zorg-
aanbieder Aafje behoort tot de topverdie-
ners in de thuiszorg.’ Een andere les is dat 
actievoeren echt werkt. In beide steden zijn 
de gevolgen van de aanbestedingen – voor 
in ieder geval een deel van het personeel 
– afgezwakt doordat de thuiszorgmedewer-
kers zichzelf organiseerden en voet bij stuk 
hielden. En in beide steden blijven de actie-
comités en lokale SP de uitvoering van de 
thuiszorg nauwgezet volgen, en trekken ze 
iedere keer aan de bel als er door gemeente 
of thuiszorginstelling beknibbeld wordt op 
cliënten of medewerkers. Palm heeft daar 
nog wel wat tips voor: ‘Wees er vroeg bij, 
want deze werknemers zijn niet gewend om 
actie te voeren dus moet je ze echt samen 
met de vakbond organisen. Verzamel zoveel 
mogelijk contactgegevens, want thuiszorg-
medewerkers zien elkaar  amper. En houd 
elkaar als SP en actiecomité op de hoogte 
van alle ontwikkelingen, daardoor blijft 
iedereen betrokken. Het hart van thuiszorg-
medewerkers ligt echt bij hun cliënten, dus 
als ze uiteindelijk samen in verzet komen 
zijn ze hartstikke strijdvaardig. Het is prach-

tig om te zien hoe deze vrouwen een raad 
van bestuur en politici toespreken, wat voor 
creatieve liedjes en pakkende leuzen ze ver-
zinnen voor de demonstraties. Hier in Rot-
terdam hebben we inmiddels een krachtige 
groep, die heel goed voor zichzelf op kan 
komen en niet meer met zich laat sollen.’

komend najaar
Tijdens de landelijke zorgactiebijeenkomst 
van 29 juni in Utrecht kwamen lokale 
thuiszorgactivisten bij elkaar om samen 
met SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten te 
brainstormen over toekomstige zorgacties. 
Leijten: ‘We hebben afgesproken dat we ons 
met ons allen blijven verzetten tegen de 
kaalslag in de zorg. Je kunt lokaal proberen 
mee te denken over hoe de bezuinigingen 
het best ingevuld kunnen worden. Maar we 
hebben afgesproken dat de SP niet mee-
denkt over afbraak, maar zich verzet tegen 
afbraak. Zelfs al zouden in alle gemeenten 
SP’ers als wethouder verantwoordelijk 
zijn voor de zorg, dan nog is met de beste 

wil van de wereld 40 procent bezuinigen 
op de thuiszorg niet op een goede manier 
te doen.’ De strijd tegen de bezuinigingen 
gaat dus door, en Leijten heeft goede hoop 
dat de Haagse politici uiteindelijk gehoor 
zullen geven aan de oproep van activisten 
zoals Palm en de vrouwen van Wij Zijn 
De Thuiszorg Rotterdam. ‘Komend najaar 
wordt in de Tweede Kamer besloten over 
de bezuinigingen op de thuiszorg. De strijd 
tegen de afbraak zal tegen die tijd nog hevi-
ger zijn. We krijgen een hete zomer en een 
nog hetere herfst, want het is nog lang niet 
zeker dat deze bezuinigingen er uiteindelijk 
komen. In de Eerste Kamer heeft de regering 
geen automatische steun van een meerder-
heid, dus het wordt nog heel spannend. Een 
ding weet ik wel al zeker, van de thuiszorg 
zijn ze nog lang niet af!’ •

tekst Jola van Dijk
foto’s Sander van Oorspronk (tenzij anders 
vermeld)

De Achterhoekse thuiszorgorganisatie Sensire heeft 
afgelopen maand voor achthonderd thuiszorgme-
dewerkers ontslag aangevraagd en 300 mede-
werkers met een tijdelijk contract geen verlenging 
gegeven. Annemiek Kamphuis van de SP-afdeling 
Oude IJsselstreek: ‘De reden voor het ontslag is 
de onduidelijke houding van gemeenten in de 
Achterhoek over de aanbesteding van de uitvoering 
van de thuiszorg voor 2014. Maar er is voldoende 
budget beschikbaar voor de thuiszorg voor 2014 en 
zeker genoeg werk. Het is nog niet eens zeker dat 
de bezuinigingen doorgaan! Afgelopen jaar heeft 
onze gemeente zelfs nog zes ton overgehouden 
op de uitvoering van de WMO. In plaats van dat 
geld alsnog uit te geven aan zorg, willen ze het 

maSSa-oNtSlag bij achterhoekSe thuiSzorgorgaNiSatie
in de reservepot stoppen zodat ze het vervolgens 
naar believen aan iets anders uit kunnen geven. 
Uiteraard proberen we dit ook met acties tegen te 
houden.’ Honderden medewerkers verzetten zich 
unaniem tegen het ontslag en blijven actievoeren, 
met steun van de Abvakabo en de samenwerkende 
SP-afdelingen uit de Achterhoek. Iedere mogelijk-
heid wordt aangegrepen om aandacht te vragen 
voor de voortdurende onzekerheid voor zowel 
cliënten als huishoudelijk verzorgenden. Zo kregen 
de wethouders van de acht betrokken gemeenten 
bij een regionaal overleg al ieder een brandbrief 
aangeboden door zo’n honderd thuiszorgmede-
werksters en sympathisanten.

Annemiek Kamphuis en Lilian Marijnissen overleggen tijdens een actie tegen de ontslagen.
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vakboNd uNite is met anderhalf miljoen 
leden de grootste vakbond in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland. De vakbond is 
onder meer actief in de bouwsector 
en de elektrotechnische industrie. Een 
kleine elektrotechnische onderaannemer, 
EIS, is in september 2012 van het grote 
spoortunnelproject Crossrail in Londen 
gehaald. Achtentwintig werknemers 
werden ontslagen, waaronder actief 
vakbondslid en elektricien Frank Morris.

duizenden dossiers
Simon Cox werkt bij Unite. Zijn vakbond 
kwam in actie omdat ze het ontslag niet 
vertrouwden: ‘We hebben in het Verenigd 
Koninkrijk namelijk een schandaal meege-
maakt dat tot een parlementaire enquête 
heeft geleid die nu nog loopt. In 2009 deed 
de UK Information Commissioners Office een 
inval bij het hoofdkwartier van The Consul-
ting Association (TCA). Daarbij werden 3200 
dossiers gevonden over vakbondsleden en 
mensen die weleens veiligheidskwesties 
hadden aangekaart. Die informatie werd 
gebruikt om deze mensen buiten de de deur 
te houden. Zwarte lijsten dus. Dat mag niet.’
Volgens Cox is ook het Nederlandse bouw-
bedrijf BAM hierbij betrokken: ‘Een Britse 
dochteronderneming van BAM was lid 
van TCA en betaalde tussen 1996 en 2009 
duizenden ponden lidmaatschapsgeld. De 
BAM-personeelsdirecteur die als belang-
rijkste contactpersoon voor BAM gold bij de 
TCA, was ook betrokken bij het ontslag van 
Frank Morris.’

geweerd na melden misstand
Frank Morris bleek door de opdrachtgever 
BFK – een joint venture met BAM – eerder al 
van het constructieterrein geweerd te zijn,  
nadat hij erop had gewezen dat er veel meer 
medewerkers ondergronds werden gestuurd 
dan dat er in een noodgeval naar boven 
gehaald konden worden. Cox: ‘Toen een 
volgend ernstig veiligheidsprobleem aan de 
orde werd gesteld, werd EIS van de opdracht 
gehaald. De directeur van EIS heeft een 
beëdigde verklaring ondertekend waarin hij 
beweert dat de genoemde personeelsdirec-
teur van BAM er op uit zou zijn geweest om 
zich van Frank Morris te ontdoen nadat hij 

diens naam op de lijst van EIS-medewerkers 
had ontdekt.’ 

In een reactie stelt woordvoerder Arno 
Pronk van BAM dat een dochterbedrijf van 
BAM inderdaad deelnam aan TCA. Volgens 
Pronk werkt BAM niet met zwarte lijsten, en 
is het bedrijf van mening dat voor dergelijke 
praktijken geen plaats is in de (bouw)indus-
trie. Pronk ontkent dat Morris’ vakbonds-
activiteiten of meldingen iets met het beëin-
digen van het contract te maken hebben.

Schending van mensenrechten
Op de vraag waarom een vakbond zoveel 
geld en moeite steekt in één ontslagen 
vakbondslid, zegt Cox: ‘Een van de manieren 
voor werkgevers om de vakbonden machte-
loos te maken is door intimidatie. Als je dat 
je werk kan kosten, denk je wel twee keer 
na voordat je actief vakbondslid wordt, of 
arbeidsomstandigheden aan de kaak stelt. 
Iedereen moet weten: zwarte lijsten zijn niet 
acceptabel. Parlementariër Michael Meacher 
noemde het zelfs de grootste schending 

Mensen ontslaan of niet aannemen omdat ze lid zijn van de vakbond? De grootste Engelse vak-
bond, Unite, voert actie in Nederland tegen het gebruik van zwarte lijsten, die elektricien Frank 
Morris mogelijk zijn baan hebben gekost.

internationale actie tegen zwarte lijsten

opblaasrat
Unite laat het er niet bij zitten en gaat voluit. 
Een tiental mensen reist Europa door om 
ervoor te zorgen dat de zwarte lijsten voor 
altijd verdwijnen. Met een grote opblaasrat 
(‘ratting’ betekent in het Engels verraden) 
gingen ze langs bij het hoofdkantoor van 
BAM in Bunnik, bij andere kantoren in 
onder andere Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. Cox: ‘Wij eisen dat Frank Morris 
weer aan het werk kan, net als de andere 
benadeelde werknemers. Ook moet BAM 
een verplichting aangaan om zwarte lijsten 
tegen te gaan. En niet onbelangrijk: wij 
willen dat BAM een overeenkomst tekent 
waarin vakbondsrechten worden  
gegarandeerd. Eigenlijk te gek dat dat  
nodig is.’

van de mensenrechten van werknemers in 
het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Mensen moeten weten dat 
we het echt niet pikken. Dat is ons bestaans-
recht. Maar het is ook keihard nodig om te 
voorkomen dat de werkgevers ons machte-
loos maken.’

De SP steunt waar mogelijk de acties van 
Unite. De BAM-joint venture BFK zal bij de 
Britse parlementaire commissie onder ede 
gehoord worden.

tekst Diederik Olders
foto Bas de Meijer
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feest der democratie?

In de eerste dagen van juli 2013 
vormt het Tahrirplein (Bevrijdings-
plein) in Caïro, Egypte, voor de 
tweede keer in twee jaar tijd het 
decor van een machtswisseling, 
aangezet door massale volkspro-
testen. In 2011 werd president 
Mubarak uit de macht gezet, nu is 
het president Morsi. Het Egyp-
tische leger speelt een belang-
rijke rol hierbij. Is dit een militaire 
coup om de macht van het leger 
te versterken ten koste van een 
democratisch gekozen presi-
dent? Of is het een zegen dat 
een president die de macht naar 
zich toetrekt, niet is opgewassen 
tegen massale volksprotesten en 
dat de wil van de Egyptenaren het 
uiteindelijk wint? Wordt de fragiele 
Egyptische democratie hier ster-
ker van, of juist zwakker? U mag 
het zeggen. Op het Tahrirplein 
wordt het in de eerste week van 
juli in elk geval nog gevierd als 
een bevrijding.

foto © Xinhua / eyevine / HH

uitgelicht
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OVER DE SCHUTTING
AWBZ
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
wordt onderdeel van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), waarvan de gemeente 
de uitvoerder is. De invulling van die zorg kan 
per gemeente sterk gaan verschillen.

PARTICIPATIEWET
De uitvoering van de Participatiewet 
wordt overgeheveld naar de lokale overheden, 
waarmee de Wet Werk en Bijstand, de Sociale 
Werkvoorziening en de Wajong grotendeels 
een gemeentelijke taak worden.

JEUGDZORG
De jeugdzorg wordt een verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Op het bordje van de gemeente 
komen dan onder meer de provinciale jeugdzorg, 
de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz 
en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

DE GEMEENTEN
De gemeenten – vele zitten nu al in financieel zwaar weer – krijgen veel te weinig 
geld om al die nieuwe extra taken uit te voeren. Bovendien ontbreekt in de regel 
de kennis en expertise daarvoor in de gemeentehuizen. De regering wil dat 
gemeenten fuseren om de nieuwe opgaven het hoofd te kunnen bieden. 
Echter: lijnrecht daartegenover staat de regeringswens tot uitsluitend gemeentelijke 
herindelingen van onderop. Gevolg van dat alles: moeizame re-organisaties, (nog) 
meer bestuurlijke drukte en ongetwijfeld verdere bezuinigingen. 

De decentralisatie-opgave van het kabinet komt neer op een keiharde bezuinigingsronde. 
Drie belangrijke zorgtaken worden bij de gemeenten over de schutting gegooid zonder 
dat daar genoeg geld tegenover staat. De gemeenten hebben noch de expertise noch de financiële 
middelen in huis om deze taken goed uit te voeren. Doordat gemeenten beleidsvrijheid
hebben is er de kans dat in veel gemeenten het recht op zorg verandert in een gunst.
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het is niet eens dat hij zo afkerig is van het 
woord decentralisatie. Sterker nog: de wens 
om jeugdzorgtaken dichter bij de burger te 
plaatsen omarmt SP-Tweede Kamerlid Ro-
nald van Raak. Maar wat als het de uitvoer-
ders, de gemeenten dus, ontbreekt aan geld 
en expertise om die taken uit te voeren? Wat 
komt er van terecht, als je weet dat tal van 
gemeenten nu al in financieel zwaar weer 
verkeren? Op dat alles lijkt minister Plasterk 
van Binnenlandse Zaken geen antwoord 
te hebben en zijn collega’s Van Rijn (ver-
antwoordelijk voor jeugdzorg) en Klijnsma 
(Participatiewet) al evenmin. ‘Het is gewoon 
één grote afschuifoperatie’, zegt Ronald van 
Raak.
De nieuwste decentralisatie-opgave van het 
kabinet komt in grote lijnen neer op het 
volgende. Allereerst worden de gemeentes 
verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ten 
tweede wordt de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ) in de toekomst ge-
deeltelijk onderdeel van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), waarvan de 
gemeente de uitvoerder is. Tot slot krijgen 
de lokale overheden ook de uitvoering van 
de Participatiewet op hun bord, waarmee de 
Wet Werk en Bijstand, de Sociale Werkvoor-
ziening en de Wajong grotendeels gemeen-
telijke kost worden. 

op een grote hoop
Wat dat in de praktijk allemaal gaat beteke-

nen is nauwelijks te overzien. Want los van 
de vraag óf gemeenten überhaupt in staat 
zijn om al die taken op te pakken, heerst er 
grote onduidelijkheid over de vraag hoe ze 
dat moeten gaan doen. Neem de AWBZ. Als 
die straks voor een deel onder de Wmo gaat 
vallen, dan staat het de gemeenten op basis 
van de lokale beleidsvrijheid vrij om die zorg 
naar eigen inzicht in te vullen. Het gaat na-
melijk niet langer om voor zorg geoormerkt 
geld. Van Raak: ‘Feitelijk wordt het geld op 
een grote hoop gegooid. Gemeenten kunnen 
dat geld ook voor andere doelen gaan ge-
bruiken.’ Hoe zal bijvoorbeeld de gemeente 
Amsterdam dat gaan doen? En Venray? En 
dan te bedenken dat in de uitvoering van de 
Wmo nú al grote lokale verschillen te zien 
zijn.
Dan de jeugdzorg. Insiders wijzen erop dat 
15 procent van het jeugdzorgbudget nu al is 
weggesneden; 9.000 banen staan al onder 
druk. Tegelijkertijd wordt op lokaal niveau 
vaak al flink bezuinigd op preventie, denk 
aan buurt- en jongerenwerk en buurthuizen. 
Jannie Visscher, SP-wethouder zorg en 
welzijn in Groningen: ‘De decentralisatie 
gaat niet werken op de manier zoals het 
kabinet dat nu wil. Om te beginnen werd de 
inhoud van de regels veel te laat bekend. De 
gigantische bezuinigingen snijden een kwart 
van het budget in hele korte tijd weg. Dan 
praat je ook nog eens over bezuinigingen die 
de zorg voor mensen thuis – 40 procent op 

het budget huishoudelijke zorg! – extra hard 
treffen’, aldus Visscher. 
Wetende dat het – mild uitgedrukt – nogal 
onwaarschijnlijk is dat alle zorgwethouders 
in Nederland binnen afzienbare tijd SP’ers 
zullen zijn, hou je je hart vast bij hoe de 
uitvoering van zorgtaken er in de toekomst 
her en der uit gaat zien. Een voorproefje 
daarvan kregen we wellicht onlangs te zien 
in Deventer, waar de gemeente vrijwilligers 
en werklozen wil inzetten voor de persoon-
lijke verzorging – de hulp bij het wassen en 
aankleden – van mensen. Onder druk van 
de publieke opinie en na fel optreden van de 
SP in Deventer, nuanceerde wethouder Mar-
griet de Jager van de lokale partij Deventer 
Belang het plan vlug. Zodat ze kon blijven 
zitten... 

oplossing: herindeling
Voor wat betreft de Participatiewet springt 
in het oog dat de ondersteuning van jong-
gehandicapten (Wajong) naar de gemeenten 
overgeheveld wordt. Tot nu toe zit de ex-
pertise op dat vlak bij het UWV en ook hier 
kun je je afvragen in hoeverre de gemeenten 
toe- en uitgerust zijn om die taak op zich te 
nemen. Immers: het blijkt in de praktijk al 
moeilijk genoeg om mensen zónder arbeids-
beperking naar werk te begeleiden. 
En wat is de remedie van minister Plasterk 
als gemeenten door het pakket extra taken 
in de problemen komen? Hou je vast:  

over de schutting
Om de zoveelste bezuinigingsronde door te voeren wil minister 
Plasterk van Binnenlandse Zaken cruciale zorgtaken bij de  
gemeenten over de schutting kieperen. ‘Decentralisatie’ heet dat 
dan. De lokale overheden zitten met de handen in het haar, want 
geld krijgen ze niet en de expertise hebben ze niet. De totale  
bezuiniging loopt op tot 4,5 miljard euro. Een ramp dreigt.

‘recht op zorg verdwijnt’
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gemeentelijke herindeling. De minister is 
van mening dat gemeenten moeten gaan 
fuseren om financiële dan wel organisato-
rische knelpunten op te heffen. Ronald van 
Raak vindt dat ‘verbazend’: ‘Hoe kan dat 
nou? Je wil de zorg dichtbij de burgers orga-
niseren en dat doe je door grotere gemeentes 
te willen? Bizar! Bovendien: herindelingen 
kósten juist geld, zo blijkt maar al te vaak. 
Het is mij totaal onduidelijk wat de visie van 
de minister hierop is. Of nee, ik weet het 
wel: de visie van Plasterk is tele-visie, want 
hij is vaak genoeg op tv met z’n herindelin-
gen en z’n super-provincies.’ 

zorg wordt gunst
Voor Van Raak staat er iets heel duidelijks 
onder de streep van deze decentralisatie-
ronde. ‘Het recht op zorg verdwijnt. Zorg 
wordt een gunst. Zoals gezegd bepalen 
de gemeenten zelf hoe ze het geld uit het 
gemeentefonds besteden. Als je straks zorg 
nodig hebt, moet je naar de gemeente stap-
pen en dan kan het zijn dat de betreffende 
ambtenaar nee moet verkopen, omdat er 
gewoonweg geen geld is.’ 

Alsof de onzekerheid over hoe het er al-
lemaal uit zal komen te zien nog niet groot 
genoeg is; over ruim een half jaar zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen en daarna zul-
len de gemeenteraden en –coalities er qua 
samenstelling anders uitzien. Ronald van 
Raak verwacht dat regeringspartijen PvdA 
en VVD lokaal afgestraft zullen worden voor 
hun landelijke decentralisatie-drift. ‘Maar 
daarmee zullen de problemen niet opgelost 
zijn. Alle politieke partijen, wethouders, 
ambtenaren én zorgwerkers zullen zitten 
met de problemen die dit kabinet nu veroor-
zaakt. Vanuit diverse gemeenten is al protest 
te horen, ook van PvdA- en VVD-wethou-
ders. Ik denk dat ook vanuit de gemeente-
raden meer verzet zal komen. Want let wel: 

het gaat niet om een partijbelang, maar om 
een nationaal belang. Uiteindelijk praten we 
niet over politiek, maar over fatsoen.’ 
Van Raaks fractiegenoot Renske Leijten 
valt hem bij: ‘Het is de hoogste tijd om deze 
plannen en bezuinigingen van tafel te vegen, 
want de gevolgen van dit afbraakbeleid zijn 
gigantisch.’ Dat is ook een belangrijk signaal 
voor de SP-afdelingen die zich voorberei-
den op de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart volgend jaar. Leijten: ‘Ik hoop dat zij 

zich daarbij heel goed laten doordringen van 
de ernst van wat er gaande is.’
De partij bereidt zowel landelijk als lokaal 
verzet voor en is inmiddels druk doende met 
de ontwikkeling van alternatieven. •
tekst Rob Janssen
illustratie Marc Kolle

•	 Het	recht op (jeugd)zorg vervalt; de    
gemeente beslist of en zo ja welke zorg  
of  ondersteuning er nodig is.

•	 Iedere	gemeente	heeft	verschillend	
   (jeugd)zorgbeleid, hetgeen leidt tot 
    rechtsongelijkheid.
•	 Een	zwaarder beroep op mantelzorgers    

    en op buren van mensen die begeleiding  
    of ondersteuning nodig hebben. 

•	 Kaalslag	op	het	voorzieningenniveau;	
    de  toekomst van dagbestedingscentra   

of –groepen zal volledig afhankelijk van 
    de  gemeente zijn.

•		Onduidelijkheid over welke mensen   
be voegd zullen zijn om welke zorg, bege- 
leiding en/of ondersteuning in huis en het 
gezin te verlenen. Loondump en ontslagen   
liggen op de loer. 

•		De sociale werkplaatsen verdwijnen.
    Van de 100.000 medewerkers blijven er  

in het meest gunstige scenario slechts 
    30.000 0ver.
•		Talloze	wajongers krijgen een enkeltje  

bijstand. 

de gevolgen

En verder te verwachten: 
•	Vermoedelijk	komt	het	recht	op	inkomen,		

opleiding en begeleiding naar werk voor  
mensen met een beperking te vervallen.

•		Voor	bijstandsgerechtigden wordt het  
moeilijker bijstand te krijgen, streng    
regime wordt nog repressiever, mogelijk- 
heden tot re-integratie komen te vervallen

•	Werklozen worden meer dan nu via de  
constructie ‘werken met behoud van  
uitkering’  (dus onder het minimumloon)            
tewerkgesteld. 
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In 2006 stierf in Managua Ivania Brooks, 
33 jaar oud en moeder van vijf kinderen. 
Tijdens haar leven hebben in Nicaragua 
ingrijpende maatschappelijke veranderin-
gen plaatsgevonden, die met veel geweld 
gepaard gingen. Fotojournalist Piet den 
Blanken leerde haar kennen in 1997, op 
straat, waar hij werkte aan een reportage 
over de gevolgen van armoede. Hij heeft 
de familie Brooks meermaals bezocht en 
gefotografeerd. Nicaragua is een van de vele 
landen waar de gevolgen van internationale 
economische crises en politieke keuzes  
duidelijk zichtbaar zijn in het alledaagse 
leven. Hij is Ivania en haar gezin al die jaren 
blijven volgen en ook na haar overlijden 
heeft hij contact gehouden met de kinderen.

Ivania woonde in een krottenwijk. Al op zes-
tienjarige leeftijd kreeg zij haar eerste kind, 
Dorlan. In de jaren daarna kwamen er nog 
vier bij: Bielka, Pedro, Margina en Samantha. 
Haar leven stond in het teken van de voort-
durende zoektocht naar mogelijk heden om 

te kunnen overleven. Dat betekende een 
zeer karig bestaan waarin zuinigheid, sober-
heid en samen delen het leven van alledag 
tekenden.

De slechte economische situatie en de grote 
inkomensongelijkheid in Nicaragua, de  
verslechterende basisvoorzieningen, 
tekenden Ivania’s leven. Het neoliberale 
beleid van bezuinigingen, voortschrijdende 
privatisering en marktwerking, vrijhan-
delsverdragen en de invoering van eigen 
bijdragen voor basisvoorzieningen maakte 
het er niet beter op. Ivania leed aan een pro-
gressieve variant van myopie. Zonder bril 
zag zij alleen maar vlekken. Ze had steeds 
zwaardere en duurdere brillen nodig, die ze 
niet zomaar kon betalen.

Om zichzelf en haar gezin te kunnen onder-
houden, was Ivania voortdurend op zoek 
naar inkomstenbronnen. Ze probeerde het 
met een winkeltje, door met een naaimachi-
ne en textielafval beddespreien te maken, 

en als laatste redmiddel met prostitutie. 
Ze was een mooie, sterke en levenslustige 
vrouw, die alles voor haar kinderen overhad.

De doodsoorzaak van Ivania is onbekend, 
mogelijk heeft ze aids opgelopen tijdens 
haar werk als prostituee. In haar laatste 
levensmaanden was ze ernstig ziek. ‘Het 
ging allemaal zo vlug,’ vertelde haar doch-
ter Margina aan Den Blanken, ‘een paar 
maanden maar. Ze was zo mooi, maar in een 
paar maanden tijd werd ze zo licht als een 
baby’tje.’

Voor een graf was geen geld. De familie 
regelde dat zij in het graf van de overleden 
man van haar oma kwam te liggen. De buurt 
zamelde geld in voor de plechtigheid. De 
kinderen bleven bij elkaar en wonen nog 
steeds in het eenkamerhuisje van Ivania. 
Sinds haar dood hebben zij zichzelf moeten 
redden. Dat is tot op zekere hoogte gelukt, 
met allerlei baantjes. Maar hun inkomen is 
zeer laag, hun bestaan zeer onzeker en alle-
maal hebben ze te maken met de bedreigin-
gen van alledag in volksbuurten als waar zij 
wonen: drugs, prostitutie en geweld.

Het leven van Ivania, haar kinderen en haar 
buren en verdere familie is exemplarisch 
voor miljarden mensen. Op dit moment 
moet veertig procent van de wereldbevol-
king rondkomen met reële inkomens van 
minder dan twee US dollar per persoon per 
dag. Voor alle duidelijkheid, twee dollar met 
de koopkracht in New York. Effectief is dat 
in Managua ongeveer één tot anderhalve US 
dollar.

Neoliberaal beleid, gericht op liberalisering 
van de economie, is de afgelopen decen-
nia wereldwijd doorgevoerd, deels zelfs 
opgelegd. Met als gevolg, naast enkele hoge 
economische groeicijfers, toenemende 
armoede en ongelijkheid, en verregaande 
aantastingen van natuur en milieu. •

Over het leven van Ivania verschijnt op 20 sep-
tember bij uitgeverij Papieren Tijger het boek Mijn 
 moeder was een echte strijder – Ivania Brooks 
1973-2006, een fotodocumentaire van Piet den 
Blanken, met tekst van dr. Lou Keune en ingeleid 
door Agnes Jongerius.  
Een bijbehorende foto  tentoon stelling zal op wis-
selende locaties in het land te zien zijn. •

Kijk voor meer informatie op  
www.denblanken.com

globalisering

ivania brooks 
vrouw van de wereld
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gelderland bouwt mee

geld oppotten terwijl  
de economie in elkaar  
dondert is  
niet uit te leggen’
Weet u het nog? Hoe de provincie Gelderland in een klap rijk 
werd door het verkopen van de aandelen van Nuon? De SP 
Gelderland wil dat een deel van de miljardenopbrengst wordt 
ingezet om sociale huurwoningen te bouwen en de Gelderse 
economie vlot te trekken. Woningcorporaties en werkgevers-
organisatie Bouwend Nederland zijn enthousiast.

geleid dat de bouwsector in Oost Nederland 
inmiddels met 30 procent is gekrompen, 
met alle negatieve gevolgen van dien voor 
de werkgelegenheid. Het plan van de SP 
Gelderland kan ervoor zorgen dat de wo-
ningmarkt in Gelderland een impuls krijgt.’
Bij de presentatie van het plan in de Staten 
wees Van Kaathoven erop dat in de bouw 
dagelijks 7 bedrijven failliet gaan en 125 
mensen hun baan verliezen. Van Kaat hoven: 
‘Het SP-plan maakt met een investering 
van 200 miljoen van de Nuon-miljarden 
een investering van 1,5 miljard in sociale 
woningbouw los.’ 

‘Samen nadenken over hoe het  
anders kan’
De eerste stap om te komen tot een stimu-
leringsfonds voor de woningbouw is inmid-
dels gezet. De Gelderse coalitiepartijen 
zeggen 200 tot 400 miljoen van de Nuon-
gelden te willen investeren in de Gelderse 
economie. Van Kaathoven: ‘Het is goed dat 
voor andere partijen, waaronder de PvdA-
fractie, het investeren van de Nuon-gelden 
nu bespreekbaar is. We willen het plan deze 
zomer uitwerken tot een gezamenlijk initia-
tiefvoorstel.’ Hij is daarvoor bereid water bij 
de wijn te doen. ‘Woningcorporaties stellen 
bijvoorbeeld voor om het geld ook voor het 
verduurzamen van bestaande woningen te 
gebruiken en de PvdA wil ook de bouw van 
duurdere woningen stimuleren. Het uitein-
delijke plan zal niet 100 procent zijn zoals 
wij het bedacht hebben, maar dat vind ik 
niet erg als het daardoor brede steun krijgt 
en voor een groot deel gerealiseerd wordt. 
Het basisplan is ook tot stand gekomen met 
suggesties van de Gelderse SP-afdelingen, 
woningcorporaties en mensen uit de bouw. 
Juist door samen na te denken hoe het 
anders kan, is het een haalbaar plan dat bij 
wijze van spreken morgen al de Gelderse 
economie op gang kan helpen.’ •
tekst Jola van Dijk
illustraties stills uit filmpje van Chris Karthaus 

‘

‘bouwend nederland regio Oost wil u verzoe-
ken om het initiatief van de SP te ondersteu-
nen en € 200 miljoen vrij te maken voor de 
woningmarkt.’ Met deze woorden roept de 
werkgeversorganisatie van de bouwsector 
alle Gelderse Statenleden in een brief op tot 
steun aan het SP-plan ‘Gelderland bouwt 
mee’.
Eric van Kaathoven, SP-fractievoorzitter in 
de Provinciale Staten van Gelderland: ‘Wij 
vinden het niet uit te leggen dat de pro-
vincie Gelderland door de verkoop van de 
Nuon-aandelen op miljarden zit, terwijl de 
Gelderse bouwsector steeds verder in elkaar 
dondert en de werkloosheid en woningnood 
toenemen. Je moet dat geld niet oppotten, 
maar investeren in de samenleving.’

‘ambitieus maar realistisch’
De bouw van sociale huurwoningen ligt stil, 
woningcorporaties kunnen door het kabi-

netsbeleid en de crisis niet meer investeren. 
Van Kaathoven: ‘Wij stellen voor om   
200 miljoen van de Nuon-miljarden te 
 gebruiken voor investeringen in de bouw 
van sociale huurwoningen. Daarmee 
kunnen tienduizend gezinnen die anders 
jarenlang op de wachtlijst staan een woning 
krijgen. Zeker net zoveel bouwvakkers kun-
nen weer aan de slag en we voorkomen dat 
er een groot tekort aan woningen ontstaat. 
Door de bouw te stimuleren, helpen we  de 
economie weer op gang. Via belastingen  
en bespa ringen komt een groot deel van de 
200 miljoen uiteindelijk weer bij onze over-
heid terecht. Het is een ambitieus,  
maar vooral ook realistisch plan. ’
Gelderland bouwt mee wordt van harte 
gesteund door woningcorporaties en de 
bouwsector. Zo schreef Bouwend Nederland 
regio Oost aan de Gelderse Statenleden: ‘De 
stagnatie op de woningmarkt heeft er toe 
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de zuiNige gelderSe SP-fractie betaalt over 
2012 ruim 23.000 euro fractiesubsidie 
terug aan de provincie. Daarmee komt 
het totaal aan terugbetaalde overschot-
ten sinds 2007 op ongeveer 200.000 
euro. Op initiatief van de SP-fractie zijn 
bovendien de regels voor de besteding 
van de subsidie aangescherpt.

de utrechtse sP-fractie heeft een appel 
gedaan op oud-burgemeester Brouwer 
om de 310 procent winst die ze denkt te 
gaan maken op haar woning, terug te 
geven aan woningcorporatie Mitros. In 
2000 kocht zij het pand voor € 444.704 
na een schimmige deal, die de SP 
destijds aan de kaak stelde. Nu is de 
vraagprijs € 1,825 miljoen. De huizenprij-
zen zijn in de tussentijd gemiddeld met 
slechts 38 gestegen.  

  sp.nl/9z8ygn

het iS SP-euroParlemeNtariër Dennis de 
Jong gelukt om de volkswoede over het 
grootverdienende EU-ambtenarenappa-
raat op de politieke agenda te krijgen. De 
Jong organiseerde afgelopen maand een 
bijeenkomst over het onderwerp en 
presenteerde daar een hervormingsplan 
voor de arbeidsvoorwaarden van 
EU-ambtenaren. 

  sp.nl/9z8wxh

SP-tweede kamerlid Henk van Gerven is 
door Natuurmonumenten uitgeroepen tot 
groenste politicus van het jaar 2013. 
Volgens Natuurmonumenten heeft Van 
Gerven de prijs gewonnen vanwege zijn 
volhoudende inzet voor natuurbescher-
ming in Nederland. Zo verzette hij zich 
tegen de gedwongen verkoop van 
natuurgronden, pleitte hij tegen het 
verdwijnen van natuur door de Blanken-
burgtunnel en protesteerde hij tegen de 
natuurbezuinigingen van voormalig 
staatssecretaris Bleker.

in de tribune van juli/augustus 2012 stond 
onder de kop ‘Wij hadden geen idee’ een 
interview met de Eindhovense SP’er Jan 
Wuijts. Hij leed aan asbestkanker en 
vertelde hoe hij jarenlang met asbest 
werkte zonder ingelicht te zijn over de 
gevaren ervan. Op 29 juni overleed Jan 
op 74-jarige leeftijd. De Tribune-redactie 
wenst zijn vrouw Elske en familie sterkte 
met het verlies.

  > roze zaterdag

De SP heeft op de drukbezochte informa-
tiemarkt tijdens de Roze Zaterdag in 
Utrecht actie gevoerd voor een ruimhartig 
toelatings- en opvangbeleid voor LHBT-
vluchtelingen (LHBT staat voor lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel en transgen-
der). Samen met Utrechtse en landelijke 
SP-ers ging SP-Europarlementarier Dennis 
de Jong met bezoekers het gesprek aan 
over een nieuwe Europese richtlijn met 
grote verbeteringen voor homo’s, lesbien-
nes, biseksuelen en transgenders. De Jong 
(foto): ‘Zo moeten lidstaten hun personeel 
bijvoorbeeld voortaan trainen om goed te 
kunnen omgaan met de gevoeligheden die 
horen bij een vlucht vanwege seksuele 
geaardheid. Het is logisch dat je je geaard-
heid niet aan de grote klok gaat hangen bij 
een eerste gesprek met een wildvreemde, 
als je er in je eigen land misschien wel de 
doodstraf voor kunt krijgen.’ 

intimidatie in asielzoekerscentra
De actievoerders willen dat de nieuwe 
richtlijn goed wordt omgezet in Nederland-
se wetgeving. Niet alleen de procedure, 
maar ook de opvang van LHBT-vluchtelin-

gen moet beter. Uit onderzoek van COC 
Nederland onder asielzoekers in Nederland 
blijkt dat LHBT-vluchtelingen vaak te 
maken hebben met geweld en intimidatie 
door medeasielzoekers. SP-Tweede 
Kamerlid Sharon Gesthuizen: ‘Dat is 
onacceptabel. Mensen moeten zich veilig 
kunnen voelen in een asielzoekerscentrum, 
zij hebben vaak al trauma’s genoeg. Hier 
moeten we altijd goed op blijven letten en 
snel actie op ondernemen.’
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Henk Kamp (foto), VVD-minister van 
Economische Zaken, voelt zich opvallend 
goed thuis in het Hengelose SP-pand. ‘Erg 
leuk om even terug te zijn. Alle herinnerin-
gen komen boven’, vertelt Kamp tijdens 
een bezoek samen met SP-leider Emile 
Roemer aan de Cronjéstraat 12 in Hen-
gelo. Van zijn geboorte tot zijn zeventiende 
groeide Kamp er op. Toen de familie Kamp 
verhuisde, betrok het SP-gezin van Jean 
Rouwet de woning. De Rouwets wonen er 
nog steeds en inmiddels is het pand al 

  > vvd-minister voelt zich thuis in sp-pand

meer dan veertig jaar het Hengelose 
SP-pand. Kamp: ‘Dat wist ik natuurlijk, dus 
heb ik me bij Jean Rouwet gemeld en aan 
Emile Roemer gevraagd of hij het leuk 
vond om mee te gaan. Dat vond hij zeker.’ 
Bij de verhuizing in Hengelo, veertig jaar 
geleden, kruisten de wegen van Kamp en 
SP’ers elkaar overigens niet voor het eerst. 
Kamp had al bij Jan Marijnissen in de klas 
gezeten, op de kostschool van de Paters 
Carmelieten in Oldenzaal.
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Begin juni heeft de SP met een aantal 
leden twee dagen bij het Hoornse NS-stati-
on Kersenboogerd handtekeningen 
ingezameld (foto) tegen het voornemen 
van de Nederlandse Spoorwegen om vanaf 
15 december de spitstrein niet meer te 
laten stoppen op Hoorn Kersenboogerd. 
Luciën Greefkes van de SP-afdeling Hoorn: 
‘Mensen tekenden massaal. We hebben 
zelfs handtekeningenbriefjes bij moeten 
drukken. Binnen de kortste keren hadden 
we zo’n 550 handtekeningen binnen. Er 
waren ook reizigers die een stapeltje 
handtekeningenbriefjes mee de trein in 
namen; binnen vijf minuten tekende de 
hele coupé.’

‘wethouder wil reizigers  
niet vertegenwoordigen’ 
Zo snel als de handtekeningen gezet 
werden, zo moeilijk bleek het vervolgens ze 
aan te bieden. Greefkes: ‘We hadden de 
handtekeningen mee willen geven aan de 
CDA-wethouder Verkeer en Vervoer, naar 
zijn periodieke overleg met de NS en 
ProRail, maar hij wilde ze niet in ontvangst 
nemen. Helaas bleek de wethouder niet 
van zins om de reizigers uit Hoorn te 
vertegenwoordigen, omdat niet de ge-
meente erover beslist, maar de NS. En dat 
terwijl bereikbaarheid een prioriteit van het 
college is! De treinen die op station 
Kersenboogerd stoppen zitten nu al veel te 
vol. En dan willen ze vanwege werkzaam-

  > behoud spitstrein hoorn kersenboogerd

heden elders aan het spoor ook nog eens 
tijdens de spits twee treinen per uur 
schrappen.’

aanhouder wint
Uiteindelijk hebben de Hoornse SP’ers de 
handtekeningen begin juli daarom zelf 
maar aan de NS overhandigd. Wat bleek: 
de NS wilde best meedenken met de 
reizigers die in Hoorn Kersenboogerd 

opstappen. Greefkes: ‘Een van de vier 
spitstreinen die geschrapt zouden worden 
blijft in ieder geval behouden. De NS heeft 
ook toegezegd de behoefte aan meer 
zitplaatsen te zullen onderzoeken. En ze 
gaan onderzoeken of de rijsnelheid tussen 
Hoogkarspel en Kersenboogerd verhoogd 
kan worden. Als dat zo is, zouden ook de 
andere drie spitstreinen op termijn weer 
terug kunnen komen.’

Voor de dertigste keer is op 19 juni in Oss 
de Tribuneloop gehouden. Inderdaad, 
vernoemd naar het SP-blad. Ooit voor het 
eerst gehouden ter gelegenheid van tien 
jaar SP in Oss, en nu rennen elk jaar meer 
dan 150 mannen en vrouwen de 5 of 10 
kilometer door Oss. Het startschot van 
deze jubileumloop is gegeven door Emile 
Roemer (foto). Hij reikte ook de prijzen uit, 
in het SP-pand. Tijdens dit historische 
stukje Osse sportcultuur kon Roemer een 
andere Oss’ cultureel thema niet laten 
liggen; hij schaarde zich bij de critici van de 
geplande sluiting van het vermaarde 
Museum Jan Cunen. Het Osse college, 
waar de SP sinds de vorige verkiezingen 
geen deel meer van uitmaakt, wil erop 
bezuinigen. De SP voert actie met te-koop-
borden en een manifestatie met sprekers 
als schrijver Jan Mulder en hoogleraar 
pedagogiek Micha de Winter. Die race is 
nog niet gelopen.

  > dertigste tribuneloop
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na jaren volhouden is het de SP Amster-
dam gelukt een einde te maken aan de 
directeurencarrousel waardoor direc-
teuren van gemeentelijke diensten na vijf 
jaar verplicht een andere werkplek 
krijgen. Een goede topambtenaar moet 
volgens de SP niet weg bij zijn dienst, en 
een slechte ambtenaar moet je niet 
belonen met een nieuwe functie. 

met het aaNNemeN van een motie van 
SP-senator Arjan Vliegenthart heeft de 
Eerste Kamer minister Plasterk opgeroe-
pen om met een herziene visie op de 
inrichting van het openbaar bestuur te 
komen. Een meerderheid van de Senaat 
vindt de onderbouwing van Plasterk voor 
grotere gemeenten en provincies 
onvoldoende. Zonder nadere analyse wil 
de Senaat nog geen concrete wetsvoor-
stellen tot bestuurlijke hervorming op 
nationaal, provinciaal en lokaal niveau 
behandelen.

de sP in den bosch noemt de perikelen die 
de bouw van een nieuw theater omgeven 
‘een echte soap’ en heeft daarom 
zeepjes uitgedeeld tijdens een raadsver-
gadering.

de isla-raffinaderij is al jarenlang verant-
woordelijk voor ernstige milieuvervuiling 
op Curaçao. Omdat het eiland de 
milieunormen zou moeten handhaven, 
maar de raffinaderij feitelijk de baas 
speelt, vragen burgers en politici Neder-
land om hulp. Als de regering van 
Curaçao daar om vraagt, zal de Neder-
landse regering die ondersteuning ook 
daadwerkelijk moeten geven. Een motie 
met die opdracht van SP-senator 
Nanneke Quik is namelijk met een grote 
meerderheid in de Eerste Kamer aange-
nomen.

   sp.nl/9z9a15

door een initiatief van SP-Tweede Kamer-
lid Henk van Gerven kan eindelijk 
ingegrepen worden tegen het doorfokken 
van gezelschaps- en hobbydieren. Door 
het eindeloos doorfokken van rasdieren 
hebben bijvoorbeeld honden onnodig 
vaak last van erfelijke gebreken als 
epilepsie, kortademigheid en kapotte 
heupen. Dierrechtenorganisaties noemen 
het voorstel een belangrijke stap voor het 
terugdringen van dierenleed.

  > 1 op de 9 kinderen groeit op in armoede

Gemeenten moeten volgens Kinderom-
budsman Marc Dullaert meer doen voor 
kinderen die opgroeien in armoede. ‘Een 
op de negen kinderen in Nederland groeit 
op in armoede. We moeten voorkomen dat 
dit een stempel drukt op de rest van hun 
leven.’ Dullaert vindt Pekela een lichtend 
voorbeeld. Daar werkt de gemeente nauw 
samen met onder andere kerken, scholen 
en particuliere organisaties om armoede 
onder kinderen te bestrijden. 

‘Niet op je handen blijven zitten’
SP’er Hennie Hemmes is wethouder 
Sociale Zaken in Pekela. ‘Dat er zoveel 
kinderen in armoede opgroeien is iets om 
ons diep voor te schamen,’ zegt hij in een 
reactie op de pluim van de Kinderombuds-
man. ‘Die schaamte moeten we nu 
omzetten in daden. Natuurlijk ben ik er trots 

op dat onze aanpak lof krijgt, maar het is 
schokkend dat hoe wij het doen eerder 
uitzondering is dan regel. Armoede onder 
kinderen is ontoelaatbaar, dan kun je niet 
op je handen blijven zitten.’ 

‘boven de armoedegrens trekken’
Nederland is een van de rijkste landen, 
maar toch is er armoede. ROOD voerde 
daarom in verschillende steden actie. Door 
aan een touwtje te trekken, konden 
mensen een kind boven de armoedegrens 
trekken (foto). ROOD-voorzitter Lieke 
Smits: ‘Steeds meer mensen worden 
werkloos, daar worden ook kinderen de 
dupe van. Die kinderen komen in de 
verdrukking. Daarom is het schandalig dat 
tegelijkertijd de sociale zekerheid wordt 
uitgehold.’

  > straatveger harry

De Haagse SP heeft zowel in de gemeen-
teraad als in de Tweede Kamer opheldering 
gevraagd over de straatveger Harry (niet 
de man op de foto). Nadat hij drie jaar 
geleden zijn baan bij de gemeente als 
straatveger verloor, wordt Harry nu door 
diezelfde gemeente verplicht om voor 
honderden euro’s minder per maand 
hetzelfde werk te doen, anders verliest hij 
zijn bijstandsuitkering. 

‘gemeente vernietigt werkgelegenheid’
Bart van Kent, gemeenteraadslid voor de 
SP in Den Haag, roept het stadsbestuur op 
om werk te maken van echte banen en te 
stoppen met het invullen van banen door 
bijstandsgerechtigden verplicht te werk te 
stellen. ‘Dit heeft niets met werkervaring 
opdoen of re-integratie te maken, dit is pure 
verdringing van arbeidsplaatsen en 
misbruik maken van mensen die zijn 

aangewezen op een bijstandsuitkering. 
Zeker nu de werkloosheid alleen maar 
oploopt en er fors meer werklozen dan 
vacatures zijn, is deze maatregel te 
belachelijk voor woorden. Wij roepen het 
college dan ook op om zo snel mogelijk te 
stoppen met het vernietigen van werkgele-
genheid. Bij echt werk hoort een eerlijk 
loon.’
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slot schaesberg
groots project voor 
doeners en dromers
Het Limburgse landgoed Slot Schaesberg wordt in de oude luister hersteld. 
Waar nu nog een ruïne ligt, verrijst de komende jaren een kasteel. Tijdens de 
bouw kunnen bezoekers aanschouwen hoe alles reilt en zeilt in een bouw-
plaats die, als het aan projectleider Klein ligt, een nationaal kenniscentrum 
voor oude ambachten wordt.

Projectleider Aryan Klein (links) op de toekomstige bouwplaats.
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er iS veel verbeeldiNgSkracht voor nodig 
om je voor te stellen dat op de brokstuk-
ken van wat ooit een imposant kasteel met 
hoeve was, een compleet nieuw slot wordt 
gebouwd. En dat nog wel met de technieken 
uit de zeventiende eeuw. Aryan Klein heeft 
geen seconde getwijfeld. Hij is een pionier 
met een visie, iemand voor wie het woord 
onmogelijk niet bestaat.

Landgoed Slot Schaesberg in Landgraaf is 
een project waarbij iedere bestuurder de 
vingers zou moeten aflikken. Ga maar na: 
het versterkt de toeristische infrastructuur, 
er vindt diepgravend archeologisch en ander 
wetenschappelijk onderzoek plaats. Oude 
ambachten blazen vakopleidingen nieuw 
leven in. Langdurig werklozen uit met name 
de bouw kunnen hun vakmanschap en 

vaardigheden overbrengen aan leerlingen. 
Vrijwilligers vinden er een zinvolle invulling 
en aan het einde van de rit, over pakweg een 
kwart eeuw, heeft de voormalige Mijnstreek 
er een attractie van formaat bij.

Gemeente-ambtenaar Jo Nievelstein begon 
vijf jaar geleden voor het eerst serieus na 
te denken over een eventuele herbouw van 
kasteel en boerderij. Zijn ambities vielen in 
vruchtbare bodem. Landgraaf, de provincie 
en het samenwerkingsverband Parkstad 
Limburg stelden een startsubsidie van twee 

miljoen beschikbaar. In Aryan Klein vond 
het gemeentebestuur de ideale projectleider.
Klein werkte jarenlang in diverse func-
ties op de Bataviawerf in Lelystad, waar 
met middelen en materiaal uit die tijd het 
gelijknamige VOC-schip werd gereconstru-
eerd. ‘De overeenkomsten liggen voor het 
oprapen. Vak lieden, vrijwilligers en leer-
lingen bouwden de Batavia op authentieke 
wijze en ze mochten door het publiek op de 
vingers worden gekeken. Zo willen wij het 
in Landgraaf ook aanpakken. Uiteindelijk 
moeten wij ons zelf kunnen bedruipen’, zegt 

‘Iedereen mag ons op de vingers 
komen kijken’

In de werkplaats van het projectbureau wordt al voorbereidend werk gedaan.
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Aryan Klein. Hij is in Engeland opgeleid tot 
jachtbouwer en in Lelystad opgeklommen 
naar de positie van hoofd bouw.
Was hij destijds in de polder al actief op het 
snijvlak van ambacht, educatie en erfgoed, 
ook nu, tussen de Limburgse heuvels, voelt 
Klein zich een voorloper. Iemand die met al 
zijn kennis en ervaring in staat is de kar te 
trekken. Hij krijgt ambtelijke ondersteuning 
van Jo Nievelstein en heeft inmiddels met 
zijn gezin zijn intrek genomen in een voor-
malig schooltje, dat als gevolg van de krimp 
leeg kwam te staan. De familie Klein woont 
antikraak boven, in de lokalen beneden is 
het projectbureau, compleet met werkplaats 
en expositieruimte. ‘Wij zoeken een breed 
draagvlak, daarom komen er straks als het 
veilig is ook geen hekken om de bouwplaat-
sen heen te staan. Iedereen mag zien wat 
er gebeurt. Mijn ervaring is dat mensen het 
heerlijk vinden om eens uit die technologie-
bubbel te stappen, eeuwen terug in de tijd.’

Voor Aryan Klein is het proces, de route naar 
voltooiing, minstens zo belangrijk als het 
eindresultaat. Hij weet zich gesteund door 
de plaatselijke en regionale politiek en in het 
bijzonder door verantwoordelijk wethou-
der Harry Erkens van Gezamenlijke Burger 
Belangen. Erkens liet al meerdere malen 
onomwonden weten in de ambities te gelo-

ven. Hij wijst op een vergelijkbaar initiatief 
bij het Franse Treigny, waar een nieuwe Mid-
deleeuwse burcht wordt gebouwd. ‘Wat daar 
kan, moet hier ook lukken. Onze aanpak zal 
niet veel verschillen van die in Frankrijk.’
Voor Erkens vormen het herstellen van een 
belangrijk monument, de stevige impulsen 
voor de economie en de samenwerking met 
onderwijsinstellingen de fundamenten 
onder de hele onderneming. ‘Ik reken op 
termijn op jaarlijks tussen de 150.000 en 
180.000 bezoekers.’

Het landgoed en de kasteelruïne (de kas-
teelhoeve is van de aardbodem verdwenen, 
maar zal ook opnieuw steen voor steen 
worden opgetrokken) liggen op loopafstand 
van de Kakert, de voormalige mijnwerkers-
kolonie waar Klein nu nog domicilie houdt. 
‘Hier begint het straks allemaal. Wij gaan 
eerst de brug naar de hoeve herbouwen. Dat 
wordt de pilot. Wat we daarvan opsteken, 
van mogelijke bouwtechnische problemen 
en procedures, nemen we mee in de rest van 
het traject.’

De werkzaamheden zijn al begonnen, met 
het opschonen van het terrein, het conso-
lideren en veilig maken van de kasteelres-
tanten en het blootleggen van oude muren. 
Deze zomer komt er een afrastering om het 

tientallen hectaren grote gebied. Die wordt 
geplaatst door medewerkers van autofabri-
kant Nedcar in Born. Zij zijn tijdelijk ontsla-
gen in afwachting van een doorstart in 2014 
en hebben een terugkeergarantie op zak.

Binnen vier jaar moet een deel van de 
financiering rond zijn. Een nog op te richten 
stichting zal fondsen werven, ook buiten de 
landsgrenzen. Daarna moet het project zelf-
voorzienend zijn. Los van subsidiestromen, 
dus met een onafhankelijke exploitatie. De 
bezoekers die straks een kaartje kopen, kun-
nen met eigen ogen aanschouwen hoe alles 
reilt en zeilt op de bouwplaats die, als het 
aan Klein ligt, een nationaal kenniscentrum 
voor oude ambachten wordt.
Niet alleen zullen het kasteel en de hoeve 
een tweede leven krijgen, er komt nog veel 
meer op het landgoed, zoals een nieuw 
informatiecentrum en een beheerders-
woning voor Klein en zijn gezin. Verder 
voorzien de plannen in de aanleg van een 
heemtuin met vergeten groenten op een 
eilandje, herstel van de oorspronkelijke 
loop van beken, een kinderboerderij met 
levend erfgoed van bedreigde rassen en een 
zeventiende-eeuwse werkplaats voor tim-
merlieden, smeden, leidekkers, steenhou-
wers, beeld- en ornamentsnijders, schilders, 
koperslagers en meubelmakers. Het principe 

Expositieruimte in het projectbureau met foto’s van hoe het slot er ooit uit zag.
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leermeester-gezel wordt waar maar mogelijk 
toegepast. Daartoe zullen gepensioneerde 
of oudere werkloze vakmannen worden 
ingezet. Zij leiden er hun opvolgers, waaraan 
in Nederland nog een groot gebrek is, in de 
praktijk op.

‘En vergeet de vrijwilligers niet. Dan moet 
je ook denken aan kassamedewerkers, 
mensen met groene vingers, dierverzorgers 
en mannen en vrouwen voor het onder-
houd. Op de Bataviawerf hebben rond de 
duizend jongeren een bijdrage geleverd en ik 
kan je verzekeren dat hen dat veel voldoe-
ning heeft geschonken. Mooi toch, als een 
metselaar over vijfentwintig jaar tegen zijn 
kleinkind kan zeggen: “Kijk, die stenen heeft 
opa gemetseld.” Nogmaals, het maatschap-
pelijk draagvlak kan niet breed genoeg zijn. 
Dat zie ik ook als de belangrijkste uitdaging. 
Iedereen mag met ons meedoen.’
Er is al een brug geslagen naar buurtvereni-
gingen, de vis- en volkstuinclub, agrarische 
bedrijven in de buurt, scouting, de heem-

kundevereniging en de plaatselijke archeo-
logische werkgroep. Bovendien wordt de in 
Amersfoort gevestigde non-profitorganisatie 
BOEi, gespecialiseerd in behoud en herstel 
van industrieel erfgoed, medeoprichter van 
de stichting.

Op het Landgoed Slot Schaesberg wordt, 
zoals Klein het uitdrukt, de klok zichtbaar 
teruggezet naar 1650. Dolgelukkig is hij 
met uitstekend fotomateriaal van kasteel 
en hoeve (permanent te zien in het info-
centrum) waaruit hij talloze bouwkundige 
details kan halen. Een maquette toont als 
een blik in de toekomst het hele complex. 
‘Ook uit cultuurhistorisch oogpunt is dit een 
belangwekkend project. Deze waterburcht 
was een van de weinige uit de periode van 
de Maaslandse Renaissance.’
‘Wij gaan niet lukraak aan de slag’, bena-
drukt Aryan Klein. ‘Alles wordt eerst onder-
zocht. Hoe maakten ze vroeger mortel? Hoe 
bakten ze de stenen? De kennis en kunde die 
wij opdoen, worden met anderen gedeeld, 

er zal zeker over worden gepubliceerd. Het 
levert lesmateriaal op elk niveau op. Ik weet 
zeker dat kinderen hier straks graag rond-
lopen en zich voor iets interesseren, welk 
onderdeel dat ook is. Juist door de diversiteit 
is het voor verschillende groepen toeganke-
lijk en interessant, er zit voor iedereen wel 
wat tussen. En het kasteel zelf zal ook een 
boeiend verhaal vertellen. Het heeft alle 
ontwikkelingen in de turbulente Limburgse 
geschiedenis aan zich voorbij zien trekken.’
Aryan Klein verliest het grotere verband 
niet uit het oog. Zo wordt voorspeld dat 
het tekort aan geschoolde ambachtslieden 
de komende jaren oploopt naar een kwart 
miljoen. ‘Er is een grote groep van jongeren 
die op school dreigen af te haken omdat het 
doeners zijn. Voor hen is een oud ambacht 
uitermate geschikt en met al die nog te res-
taureren en onderhouden monumenten zou 
er in de toekomst volop werk kunnen zijn. 
Bij ons opgeleid worden en daarna bij een 
gespecialiseerd bouwbedrijf aan de slag, dat 
zou fantastisch zijn. Daar zou de overheid in 
moeten investeren. Je behoudt ons cultureel 
erfgoed en het schept werkgelegenheid.’ •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Bas Quaedvlieg

Maquette van slot en hoeve in het projectbureau.

‘Hier worden de vaklieden  
van de toekomst opgeleid’
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ijSlaNd: verkieziNgSNederlaag oNdaNkS Sociale weg uit de criSiS

kiezen tussen het noodzakelijke 
doen en populair zijn’

Hoewel ze voor een klein economisch wonder hebben 
gezorgd, hebben de linkse regeringspartijen in IJsland flink 
verloren bij de verkiezingen van eind april. Steingrímur  
Sigfusson, scheidend minister van Financiën: ‘Wij hebben 
verantwoordelijk beleid en een verantwoordelijke campagne  
gevoerd.’

het waS eeN ommekeer iN 2009. IJsland, het 
land waar de crisis keihard toesloeg, koos 
na jarenlang neoliberaal beleid een links 
parlement en daarmee een linkse regering. 
De IJslanders hadden met grote demonstra-
ties de rechtse regering naar huis gestuurd, 
die zij verantwoordelijk hielden voor de 
enorme financiële crisis. SP-zusterpartij de 
Links-Groene Beweging kwam in de regering 
en toenmalig partijleider Steingrímur werd 
minister van Financiën. Hij koos sociale 
 oplossingen voor de crisis (zie Tribune 
oktober 2011).

 › De internationale commentaren zijn bui-
tengewoon lovend over de manier waarop 
de linkse regering IJsland uit de extreme 
crisis heeft getrokken. Waar ben je zelf het 
meest trots op? 

‘Ik denk dat onze grootste successen op 
 economisch en sociaal vlak liggen. We  
hebben het begrotingstekort van 10 tot   
14 procent in 2008-2009 teruggebracht naar   
0 tot 1 procent dit jaar. We hebben de econo-
mische groei hersteld naar 2 tot 2,5 procent, 
al drie jaar achter elkaar nu. We hebben de 
werkloosheid teruggebracht van rond de   
9 procent naar minder dan 5 procent;  
de inflatie van 18 naar 4 procent. IJsland is 
hersteld van de crisis.’

 › En op sociaal vlak?
‘Dat staat er niet los van. We hebben dit eco-
nomisch herstel weten te bewerkstelligen 
zonder IJslands verzorgingsstaat af te bre-
ken. We ontwierpen onze maatregelen met 
het doel om lage inkomens te beschermen 
en de verzorgingsstaat te ondersteunen. Dat 

deden we bijvoorbeeld door de belastingen 
op de hoogste inkomens te verhogen en al-
lerlei soorten uitkeringen niet mee te nemen 
in bezuinigingen. Dat is volgens mij wat je 
sowieso moet doen als je sociaal en recht-
vaardig beleid wilt voeren; maar het blijkt 
dat het ook economisch effectief is.’

 › In Europa en in Nederland zijn bezuini-
gingen aan de orde van de dag. Als er één 
land is dat geen ruimte had voor stimule-
ring van de economie, dan was het IJsland 
wel. Hoe deden jullie dat?
‘Ik heb als minister van Financiën al snel 
vastgesteld, en de rest van de regering met 
mij, dat de enorme problemen van IJsland, 
onder andere de enorme overheidstekor-
ten, alleen maar opgelost konden worden 
door twee dingen tegelijk te doen. Dus: de 
inkomsten verhogen door de belastingen te 
verhogen én de uitgaven verminderen. We 
noemden het de gemixte aanpak. De mix zat 
rond de 50 procent inkomstenverhoging en 
50 procent uitgaven verminderen. We had-
den geen geld voor dure stimuleringspak-
ketten. Daarom kozen we voor heel gerichte 
maatregelen om innovatie en ontwikkeling 
te activeren. En, heel belangrijk, we keken 
ook naar de steun aan huishoudens met lage 

‘
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inkomens; niet alleen als sociale maatregel, 
maar juist ook als een manier om de econo-
mie te stimuleren.’

 › De Links-Groene Beweging zat in de  
regering met de sociaal-democraten.  
Is dat bevallen?
‘Het was al met al een succesvolle en vrucht-
bare samenwerking. Op sociale thema’s en 
op het gebied van het milieu liggen onze 
partijen niet ver uit elkaar. Omdat onze 
partij de ministerspost op Financiën had, 
konden we veel invloed uitoefenen op de 
belasting en op het economisch beleid. De 
samenwerking tussen onze partijen werd 
versterkt door de goede relatie tussen onze 
partijleiders, oftewel tussen mijzelf en de 

minister-president, Jóhanna Sigurðardóttir. 
Wat ook hielp was dat de beide partijen op 
gelijkwaardige voet stonden. We hadden 
beide evenveel ministers. Het verschil in 
stemmen was ook niet zo heel groot: wij 
hadden 22 procent van de stemmen en de 
sociaal-democraten 29 procent. En daarbo-
venop waren beide partijen zich zeer bewust 
van de historische taak waar we voor ston-
den. Namelijk IJsland uit de crisis redden én 
de regeringsperiode met succes volmaken, 
als IJslands eerste puur linkse regering.’ 

 › Volgens sommige analisten is het verlies 
aan stemmen deel te verklaren omdat de 
regering een pro-Europese koers voer.  
Ben je het daarmee eens?

‘We hebben als regering stappen gezet om 
toetreding tot de Europese Unie mogelijk te 
maken. Binnen onze partij was dat wel een 
lastig besluit, maar ik denk niet dat het een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de verkie-
zingen. De Links-Groene Beweging is tegen 
lidmaatschap van de EU en dat is niet veran-
derd. Tegelijkertijd vinden we dat het besluit 
op goede gronden genomen moet worden. 
Het is een hele grote kwestie voor IJsland en 
daarom hebben wij gezegd: zo’n grote vraag 
kan alleen door de mensen zelf worden be-
antwoord. Daarom zijn we akkoord gegaan 
met het starten van de onderhandelingen. 
Maar wel met de bedoeling om het resultaat 
van die onderhandelingen aan de IJslanders 
voor te leggen in een nationaal referendum.’

‘We hebben dit economisch herstel weten te 
bewerkstelligen zonder IJslands verzorgingsstaat 
af te breken’

Reykjavik, 2009, duizenden betogers schreeuwen om het vertrek van de neo-liberale regering. Vier jaar later krijgen dezelfde partijen toch weer een kans.
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•  Steingrímur was in 1999 een van de 
oprichters van de Links-Groene Bewe-
ging, uit onvrede over de fusie van zijn 
toenmalige partij, de Volksalliantie, met 
de sociaal-democraten. Tot begin dit 
jaar was hij voorzitter van de partij. Hij 
is opgevolgd door Katrín Jakobsdót-
tir, voormalig minister van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur.

•  De Links-Groene Beweging heeft onge-
veer 3.000 leden.

•  Het IJslandse parlement heet ‘Alþingi’, 
waarbij de ‘þ’ vergelijkbaar is met de 
Engelse ‘th’.

•  Het IJslandse systeem van naamgeving 
is anders dan het onze. Steingrímur 
heeft geen achternaam, zoals veel 
mensen in IJsland. Eventueel kan de 
naam van de vader toegevoegd wor-
den, in zijn geval Sigfusson.

•  Steingrímur is geoloog en was van 
1988 tot 1991 minister van Landbouw 
en Communicatie voor de Volksalliantie.

 › Hoe verklaar jij de verkiezingsuitslag?
‘We zijn de verkiezingen ingegaan met de 
boodschap ‘verantwoordelijkheid, zowel so-
ciaal als economisch’. We profileerden ons-
zelf als de partij van duurzame ontwikkeling 
en het milieu. Wij vroegen aan de kiezer: 
laat ons de huidige koers voortzetten. Dat 
deden ze niet. We verloren veel stemmen: 
van 22 procent in 2009 naar 11 procent nu. 
Dan moet je wel bedenken dat we net twee 
grote overwinningen op rij hadden gehad. In 
2007 stegen we van 9 naar 14 procent en in 
2009 dus van 14 naar 22 procent. Historisch 
gezien is die 11 procent dus helemaal niet 
slecht; we zitten nu met 7 van de 63 zetels in 
het parlement. De analyse is dat we de afge-
lopen jaren moeilijke beslissingen moesten 
nemen om IJsland uit de crisis te halen. En 
hoewel we ons uiterste best hebben gedaan 
om de maatschappij hier zo soepel mogelijk 
doorheen te laten komen, was het toch niet 
gemakkelijk voor de gewone IJslander. En 
dan staat tegenover onze boodschap van 
verantwoordelijkheid een hele serie aan on-
verantwoordelijke verkiezingsbeloftes van 

de oppositiepartijen. Zij beloofden iedereen 
vermindering van schulden, belastingverla-
gingen, en nog meer. Je zou kunnen zeggen 
dat we de strijd voor een belangrijk deel 
hebben verloren doordat we ons tijdens de 
campagne zeer verantwoordelijk hebben 
opgesteld.’

 › Kun je wel verkiezingen winnen als je 
zulke grote problemen moet oplossen?
‘Dat is de grote vraag. Een belangrijke vraag. 
Ik heb daarover een stuk geschreven in de 
Financial Times. Daarin roep ik de vraag op 
of je als politicus in deze tijd de kiezer nog 
wel tevreden kunt stellen. Men is zo gewend 
aan de voorspoed die werd veroorzaakt 
door een op bubbels gebaseerde economie, 
dat mensen te gemakkelijk vergeten dat 
het neoliberale beleid, dat tot die bubbels 
leidde, dus ook tot de crisis leidde. Er is 
weinig begrip voor het feit dat economische 
groei duurzaam moet zijn, wil je niet van 
crisis naar crisis gaan. Dat plaveit de weg 
voor opportunistische beloften van partijen 
dat iedereen er beter van wordt als ze maar 
kiezen op basis van kortetermijnwensen. 
Dit maakt het onmogelijk voor democra-
tieën om langetermijnbeleid te voeren. Niet 
alleen politici, maar ook stemmers zouden 
hierover na moeten denken. En dan zie je 
dat het je als linkse regering niet lukt om 
op te boksen tegen onverantwoordelijke 
oppositiepartijen, geholpen door de rechts 
georiënteerde media. Maar ook wijzelf heb-
ben het laten liggen. Wij waren zo overbelast 
met werk, dat we te weinig tijd namen om de 
noodzakelijke sociale dialoog te voeren.’

 › Welke les hebben jullie geleerd  
de afgelopen paar jaar?
‘De grote les is dat je soms moet kiezen tus-
sen het noodzakelijke doen voor je land en 
populair zijn. Of, om het anders te zeggen: 
een minister van Financiën van een land op 
de rand van faillissement die constant denkt 
aan zijn populariteit is niet de juiste persoon 
voor die baan. Wij, de Links-Groenen, 
zijn trots op wat wij voor IJsland hebben 
betekend en zijn ervan overtuigd dat het 
goed was voor de gewone IJslander dat een 
sociaal denkende regering het land uit de 
crisis heeft geleid. En dan vooral voor de 
IJslanders in de lage inkomensgroepen. We 
hebben dus helemaal geen spijt over de 
beslissing om in de regering te gaan. We zijn 
ervan overtuigd dat men in de toekomst 
hierop terug zal kijken en zal zeggen dat we 
het goed gedaan hebben in moeilijke, unieke 
omstandigheden.’

 › En wat heeft het voor jullie  
partij betekend?

‘Ik kan wel zeggen dat deze periode heel 
zwaar was, het heeft veel energie gekost. En 
tot op zekere hoogte heeft onze partij eron-
der geleden; de leiding van de partij  
had het immers erg druk met minister 
zijn. Maar toch: we hebben nu veel meer 
ervaring, zijn harder geworden, en wijzer. En 
het staat nu voor eens en voor altijd vast dat 
onze partij kan regeren. We zijn een verant-
woordelijke partij, die niet wegloopt als de 
plicht roept.’ •

tekst Diederik Olders

 Bekijk het Tribune-interview met Steingrímur 
uit 2011 op sp.nl/9z96t2

Reykjavik, 2009, duizenden betogers schreeuwen om het vertrek van de neo-liberale regering. Vier jaar later krijgen dezelfde partijen toch weer een kans.
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linksvoor frank en vrij
Frank van den Heuvel (50) 
uit Nieuwegein is ingenieur 
en vader van drie kinderen. 
Hij treedt graag buiten de 
gebaande paden. Zo heeft 
hij de halve wereld afgereisd 
op de motor en per ligfiets. 
Tegenwoordig kampeert hij 
in een zelfgebouwde, 5 meter 
hoge circustent, die ook 
meegaat op ‘folkcamps’ met 
muziek en dans die hij zelf 
organiseert. ‘Ik voel me frank 
en vrij.’

tekst Daniël de Jongh 
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2005, maar ik was het al jaren van plan.’

 › Wat is jouw SP-moment?
‘Wat het meeste indruk op me heeft 
gemaakt, is het aftreden van Agnes Kant. 
Dat vond ik dramatisch. Ik vond en vind 
haar een inspirerende en hartstochtelijke 
politica.’

 › Ben je zelf ook politiek actief?
‘Ik voer wel graag actie met de afdeling, 
maar ik sta niet altijd vooraan. Ik heb een 
eigen ict-bedrijf, dat is flink aanpakken. 
Maar veel van wat ik daarbuiten doe heeft 
een politieke lading, zoals een boekje dat ik 
pas heb geschreven over afvallen.’

 › Vertel.
‘Ik heb jarenlang geworsteld met over-
gewicht. Zwaarlijvigheid zit in mijn familie. 
Het werd me steeds duidelijker hoe nauw 
verweven voedingsleer en politiek zijn: het 

kapitalistisch systeem maakt ons dik. Door 
lobby en reclame wordt ons bijvoorbeeld het 
rad voor ogen gedraaid dat we kunnen eten 
wat we willen als we maar voldoende be-
wegen. Maar tegen alle toegevoegde suikers 
valt niet op te bewegen. Over zulke zaken en 
over gezond eten gaat mijn boek. Het heet 
Dieet je rijk en is te vinden op internet.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Java, een prachtig eiland met geweldige 
mensen. Extra bijzonder voor mijn vrouw en 
mij: haar moeder is er geboren en mijn vader 
is er als soldaat geweest.’ •
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WIE Paul Ulenbelt (1952), SP-Tweede Kamerlid, 
woordvoerder Sociale Zekerheid

KIJKT Veerboot naar Holland (2011), 
een vijfdelige documentaireserie van 
regisseur Fidan Ekiz

 › Wat heb je gezien?
‘Een indrukwekkende documentaire over 
het persoonlijke verhaal achter arbeids-
migratie, die onlangs is uitgezonden op tv. 
In de jaren zeventig zijn veel mannen naar 
Nederland gehaald om hier te werken. ‘Veer-
boot naar Holland’ is een vijfdelig portret 
van een aantal bevriende Turkse vrouwen 
die hun man achterna gereisd zijn, gemaakt 
door een van hun dochters.’ 

 › Wat is je het meeste bijgebleven?
‘Dat een van de vrouwen vertelt dat haar 
moeder na haar vertrek van verdriet is 
overleden, en dat ze het gevoel had dat de 
weg terug afgesloten was. Arbeidsmigratie 
verscheurt echt families. Ik weet dat ze in 
Polen al het woord “eurowezen” hebben 
bedacht voor al die kinderen die worden 
opgevoed door hun familie omdat de ouders 
elders in Europa werken. Mensen die over-
wegen te migreren voor hun werk zouden 
heel goed voorgelicht moeten worden over 
het effect ervan voor je persoonlijk leven. 
Want het verhaal uit Veerboot naar Holland 
zie je terug bij vrijwel alle arbeidsmigranten 
over de hele wereld. Neoliberalen zeggen dat 
arbeidsmigratie goed is voor de economie, 
voor de mensen zelf en voor het land waar 
ze vandaan komen, omdat ze geld terugstu-
ren. Deze documentaire laat op een ontzet-
tend mooie en integere manier de schaduw-
kant van arbeidsmigratie zien.’

 › Arbeidsmigratie is volgens jou niet aan 
te raden?
‘Het is niet alleen kommer en kwel, je ziet 
ook hoe deze mensen door hun optimisme 
en vriendschap weten te overleven. Het 
is ook een heel vrolijk verhaal, ze hebben 
feesten en plezier. Alleen blijft de ondertoon 
tragisch. Ze gingen vol optimisme op pad, 
met het idee veel geld te verdienen om een 
bestaan in Turkije op te kunnen bouwen. 
Alleen wisten ze niet hoe duur het leven in 
Nederland is. Langzamerhand werden ze 
Nederland ingezogen, zonder te weten hoe 
ze daarmee om moesten gaan.’

 › Heeft de documentaire tot nieuwe  
inzichten geleid?
‘Ja, als politiek moeten we bij het beoordelen 
van arbeidsmigratie niet alleen kijken hoe 
goed of slecht het voor de werkgelegen-
heid en de economie is. We moeten deze 
mensen ook heel goed voorlichten, want 
het heeft een enorme impact op je persoon-
lijk leven en daarmee op de maatschappij. 
Omdat de Turkse families het idee hadden 
terug te gaan, hebben ze zich niet ingespan-
nen om bij Nederland te gaan horen. Maar 
langzaam maar zeker, of ze dat nou wilden 
of niet, werd de band met het vaderland 
steeds losser en losser. Alleen wordt die 

band nooit verbroken en de heimwee blijft. 
Het thuisland hebben ze nooit goed leren 
kennen omdat ze er bijna nooit zijn. En hier 
in Nederland hebben ze de boot vaak ook 
gemist, omdat taal een belangrijk struikel-
blok is. Het is echt ontroerend om te zien 
dat een vrouw die al sinds 1966 hier woont 
nu Nederlands leert, waardoor er een wereld 
voor haar opengaat.’

 › Aan wie zou je deze documentaire aan 
willen raden?
‘Iedereen die denkt dat werken in een ander 
land altijd een vrije keuze is. Arbeidsmigra-
tie kan werken, als je je er vooraf van a tot 
z in verdiept en er vanaf het begin af aan 
volledig voor kiest om je leven elders op te 
bouwen. Alleen heel veel mensen hebben 
die luxe niet door armoede. Maar ook als je 
niet van plan bent om te emigreren is dit een 
heel mooie documentaire als je in mensen 
geïnteresseerd bent. Als je de eerste afleve-
ring ziet, wordt je meegezogen en wil je de 
rest ook zien.’ •

tekst Jola van Dijk

‘de weg terug leek afgesloten’

veerboot.vara.nl

paul kijkt
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 › Het is nu al wekenlang onrustig in 
 Turkije. Waar komt die onrust vandaan?
‘Aanleiding voor de massale protesten was 
een bouwplan voor een park in Istanbul. 
Maar dat mondde al snel uit in protesten 
in zo’n tachtig steden tegen het autoritaire 
bewind van premier Erdogan. Ik noem de 
inperking van de vrijheid van meningsui-
ting en de persvrijheid, het toenemende 
alcoholverbod. Hij liet de politie met 
excessief geweld terugslaan, met als trieste 
balans vier doden, meer dan vijfduizend 
gewonden en drieduizend aanhoudingen. 
Dat excessieve geweld is internationaal 
veroordeeld en ook de Nederlandse re-
gering heeft een onderzoek geëist. Ik heb 
minister Timmermans van Buitenlandse 
Zaken gevraagd vooral te benadrukken dat 
dit een onafhankelijk onderzoek moet zijn. 
Er wordt nu gekeken of de Raad van Europa 
of de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa –red.) dat onder-
zoek kan doen.’ 

 › Waar zou dat onderzoek zich op moeten 
richten?
‘Primair op het excessieve politiegeweld, 
het gebruik van traangas, zelfs in afgeslo-
ten ruimten. Ook de massale aanhoudingen 
zonder informatie aan familie van arrestan-
ten moet tegen het licht worden gehouden. 
Verder heb ik de minister gevraagd of 
het klopt dat artsen die gewonden wil-
den helpen zijn gehinderd in hun werk. 
Ook dat moet worden onderzocht. Tegen 
machtsmisbruik van politie en justitie moet 
daarna effectief worden opgetreden.’

 › Maar waarom bemoeit het buitenland 
zich hiermee? Is het niet een interne 
Turkse kwestie?
‘Strikt genomen wel, maar dat is maar het 
halve antwoord. Turkije is ook lid van de 
Raad van Europa en moet dus de vrijheid 
van vereniging en het recht om te demon-
streren garanderen. Daarnaast wil Turkije 
bij de Europese Unie komen en die stelt ei-
sen aan de rechtsstaat en democratie. Op dat 
vlak zijn er grote tekortkomingen in Turkije. 
Er zitten gekozen volksvertegenwoordigers 
in de gevangenis en Turkije is koploper wat 
betreft het aantal journalisten dat vastzit. 
Het land heeft anti-terrorismewetgeving die 
wordt misbruikt om politieke tegenstanders 
op te sluiten. Dat deugt niet.’

 › Maar juist nu gaat de EU wel weer praten 
over toetreding. Hoe kan dat dan?
‘Ja, dat vind ik ook bizar. De onderhande- 
lingen met Turkije liggen al enkele jaren stil, 
omdat Turkije weigert het Ankara-protocol 
uit te voeren. Dat protocol schrijft voor dat 
schepen en vliegtuigen uit Cyprus toegang 
moeten krijgen tot Turkije. Sinds 2006 zijn 
daarom acht onderhandelingshoofdstukken 
bevroren. De EU wil nu hoofdstuk 22, over 
regionaal beleid, openen. Ik zie daar geen 
enkele aanleiding toe, integendeel. Slecht 
gedrag wordt zo beloond.’ 

Toch lijkt er ook vooruitgang te zijn in 
Turkije, bijvoorbeeld in het conflict met 
de Koerden. Heeft dat vredesproces een 
kans van slagen?
‘Kortgeleden ontving ik de Turks-Koer- 

dische politicus Nazmi Gür van de BDP in 
de Tweede Kamer. We spraken uitgebreid 
over het vredesproces dat in gang is gezet. 
De eerste fase, een einde aan de gewapende 
strijd, verloopt succesvol. Al zes maanden is 
er een staakt-het-vuren en trekken troepen 
zich terug. De tweede fase, het instellen van 
een waarheidscommissie en een commis-
sie van wijzen die naar de Grondwet kijkt, 
kan nu beginnen. Daarna zal er een derde 
fase moeten komen met normalisering en 
amnestie voor politieke gevangenen. Hij 
vroeg me er bij de regering op aan te dringen 
het vredesproces in Turkije te steunen en 
vanzelfsprekend heb ik hem dat toegezegd.’

 › Wanneer zal de rust wederkeren in  
Turkije? 
‘Veel hangt af van de houding van premier 
Erdogan en het optreden van de politie. Na 
de confrontatie met de politie kwam er een 
stil protest, aangevoerd door de ‘staande 
man’: Erdem Gündüz. Hij oogstte terecht 
veel lof en navolging voor zijn dappere, 
eenvoudige en eenzame protest. Al snel 
stonden verschillende Turkse pleinen vol 
met om aandacht schreeuwende, zwijgende 
mannen en vrouwen. Daarna werd opnieuw 
een demonstratie in Istanbul met harde 
hand beëindigd. Als burgers in Turkije niet 
de rechten krijgen die hen volgens het Euro-
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
toekomen dan zal de onrust terugkeren, 
steeds opnieuw.’

tekst Rob Janssen
foto  EVREN KALINBACAK / Demotix

‘zonder burgerrechten zal de onrust 
 steeds opnieuw terugkeren’

turkije

De onrust in Turkije lijkt een diepe tweespalt in de Turkse samenleving bloot te leggen. 
Hoe moet het verder? Harry van Bommel laat er zijn licht over schijnen.

Eind juni 2013, politietroepen omsingelen het Taksimplein, de plek van de omstreden bouwplannen.



45tribune juli-augustus 2013

brievenbrieven

prikbord@sp.nl
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kroonenberg
Tot mijn verbazing werd een deel van 
de laatste Tribune gevuld – misschien 
is ‘ontsierd’ beter – door een interview 
van Jan Marijnissen met Salomon 
Kroonenberg. De wijsheid van deze 
Salomon gaat niet verder dan te 
constateren dat de mens slechts een 
schilfertje verf is op de top van de 
Eiffeltoren; maar die constatering maakt 
ook duidelijk hoe hij tegenover het 
lot van de mensheid staat – tamelijk 
onverschillig, lijkt het. 
Kroonenberg is een fantast. Hij is de 
mening toegedaan dat (o.a.) zonne- 
vlekken de huidige verandering 
van het klimaat veroorzaken, en hij 
meent ook dat de laatste 17 jaar de 
temperatuur van de atmosfeer niet is 
toegenomen – voorbijgaand aan het 
feit dat overal de gevolgen van de 
hogere temperatuur zichtbaar zijn. 
Verder wijst hij op allerlei controverses 

tussen de klimaatwetenschappers. Die 
zijn er wel, maar dan met name in de 
periferie, daar waar Kroonenberg zich 
bevindt. Kroonenberg meet zich een 
vaderlijke houding aan om rustig te 
kunnen schelden op (meest) integere 
wetenschappers die onderzoek doen 
naar de gevolgen van de stijging van 
het CO2-gehalte op aarde. Dat deze 
wetenschappers, gezien de com-
plexiteit van de klimaatsystemen op 
aarde, geen precieze voorspellingen 
kunnen doen over wat ons precies 
te wachten staat, lijkt koren op de 
molen van Kroonenbergs opgeklopte 
verontwaardiging, maar daarover zijn 
deze wetenschappers gewoon eerlijk. 
Eerder dit jaar zagen twee belangrijke 
rapporten (een voor de Wereldbank en 
een voor de Amerikaanse overheid) het 
licht die dit onderwerp behandelen. 
Daaruit wordt eens te meer duidelijk 
dat we ons ernstige zorgen over de 
klimaatcrisis moeten maken; in deze 

rapporten wordt de klimaatverandering 
door menselijk toedoen gezien als het 
grootste probleem waar de mensheid 
de komende decennia mee te maken 
zal krijgen. De recente zware stormen 
en ernstige periodes van droogte in de 
VS en elders worden door de meeste 
deskundigen gezien als gevolgen van 
de temperatuurstijging. Kroonenberg zal 
in deze conclusies en waarnemingen 
wellicht verdere aanwijzingen zien voor 
een complot, maar daarin geloof ik niet; 
het neoliberale politieke klimaat van de 
laatste 30 jaar gaat ons meer ellende 
brengen dan dat van een verstoorde 
financiële omgeving – veel grote 
ondernemers en hun politieke trawanten 
hebben lak aan de mensheid zolang 
zij zich zelf maar veilig voelen. Het lijkt 
niet dat Kroonenberg zich ervan bewust 
is dat hij zich voor hun karretje laat 
spannen.

Hans van den Berg, bioloog, Vleuten
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De zomerpuzzel van de Tribune is verdeeld in 12 categorieën, elk bestaande uit 2 vragen. De beide vragen binnen elke 
categorie geven eenzelfde letter als oplossing. De eerste vraag is meestal iets moeilijker, de tweede wat makkelijker. Van 
iedere categorie dient u deze letter over te brengen naar het gelijkgenummerde hokje in de tabel genaamd ‘Oplossing’.  
Uit het thema ‘Spelen met Taal’ van dit jaar wordt dus een woord van 12 letters gevormd. Bij iedere vraag staat verder 
tussen vierkante [ ] haken aangegeven op welke plaats in het woord de letter voorkomt. Eventuele leestekens tellen 
mee als afzonderlijke letter; spaties niet. Een ‘ij’ wordt beschouwd als één letter, en bij achternamen worden eventuele 
tussenvoegsels niet meegerekend. Voorbeeld: het antwoord op de vraag ‘Welke Nederlandse cabaretier zong in 1932 bij de 
Keep Smiling Singers [2, achternaam]’ zou zijn de letter ‘O’ van (Wim) Sonneveld.
U kunt uw oplossing (alleen het woord uit het schema) opsturen naar de redactie van de Tribune. Veel plezier!

de sp-zomerpuzzel 2013

categorie 1: wat zijn woorden waard?
ze presenteerden woordspelletjes op televisie. wie?
a. Puntenspel tussen Nederlanders onderling. Later tussen 

Belgen en Nederlanders. Daarna weer alleen Nederlanders. 
Er zijn ook puzzelboekjes met dezelfde titel.  
[2 van 6, voornaam allereerste presentator]

b. Met het geld dat televisiemaker Harry de Winter verdiende 
aan dit spel is hij een eigen televisiebedrijf begonnen. [2 van 
6, voornaam allereerste presentator]

categorie 2: belazeren?
ook politici doen aan taalverruwing. welke term?
a. Oud-politicus Ruud Lubbers wilde (2006) het Nederlandse 

vluchtelingenbeleid ... . [5, werkwoord 12 letters]
b. Marcel van Dam zei, in 1983, tegen de toenmalige premier 

dat mensen zich hadden laten ... n.a.v. een kwestie over het 
minimuminkomen. [2, werkwoord 10 letters]

categorie 3: rondschrijven.
zet het op papier. welk papier?
a. Biljet werd vroeger door de overheid aan huizen geplakt als 

waarschuwing tegen een besmettelijke ziekte. [2 van 8]
b. Strooibiljet dat vooral actuele zaken behandelt. [2 van 11]

categorie 4: een tien voor taal.
welke taalkunstenaressen?
a. Nederlandse, zeventiende-eeuwse dichteres en vertaalster 

werkte in het Huis onder het zeil op de Amsterdamse 
Middeldam. [6 van 9, achternaam]

b. Pools dichteres: ‘Niets gebeurt tweemaal en niets /
     zal tweemaal gebeuren. Geboren / zonder kundigheden, 

sterven we / dus als onervaren senioren.’ [2 van 7, 
voornaam]

het wafelijzer stevig aangedrukt moet worden [5 van 11].
b. Oerhollands recept dat de Fransen natuurlijk eerder kenden 

(hoche-pot, oftewel ‘het bijeenvoegen van goederen voor een 
evenredige verdeling’). En de Engelsen nog ver daarvoor 

    (14e eeuw). [5 van 7]

categorie 6: kende uwe dese noch?
het begin van welk (middeleeuws) epos?
a. Daer sal menech toe sien, / Daer dese wijch sal ghescien. /     
    Ende wi hebbent alsoe verstaen, / Dat wise alle selen verslaen.    
    [12 van 12]
b. Willem, die Madoc maecte, / Daer hi dicken omme waecte, /   
    Hem vernoyde so haerde / Dat die avonture van ... . 
    [8 van 9, ook vierde woord van titel]

categorie 7: barbarenpraat.
overgenomen van een vreemde taal, en als strijdig met de 
eigen taal gezien. welk specifieke barbarisme?
a. ‘Begeestering’, ‘Techniker’, ‘Hij leve hoog!’. [1 van 10]
b. Mix van Engels en Frans zoals: ‘Je suis tired’. [5 van 9]

categorie 8: dat is, zeg maar, echt hun ding.
vrouwen en taal. wie?
a. Schreef een bestseller met observaties over het dagelijks 

taalgebruik. [4 van 10, achternaam]
b. SOP; ZIN; STUK; VIER. [3 van 5, voornaam]

categorie 9: dichtsels en verdichtsels.
de fantasie gaat op de loop in bekende poëzie.

categorie 5: gerechten van streek.
welke culinaire hoogstandjes?
a. ‘Overijsselse wafeltjes’, zo genoemd omdat het deegballetje in 
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categorie 10: meer taal is minder.
Steeds meer, of steeds minder woorden. wie en wat?
a.  Zijn theorie over grammatica gaf een verklaring voor het 

genereren van oneindig veel mogelijke zinnen op grond van 
een beperkte hoeveelheid informatie. [5 van 7, achternaam]

b.  Fictieve taal in boek van George Orwell. [4 van 8, Engels]

categorie 11: kleding van vroegâh (en Nu).
voor de veiligheid en voor de sier: welk kledingstuk?
a. Als vroege variant van het kogelwerend vest beschermde dit 

gelaagde kledingstuk ridders tegen slagen van wapens. De 
rijken onder hen droegen er nog een maliënkolder over.  
[1 van 7]

b. Kledingdeel dat genoemd is naar ‘iets bols’ of ‘bolstaande 
plooi’. [7 van 7]

categorie 12: anagrammatica.
welke woordpuzzels zijn verborgen in de volgende 
anagrammen?
a. Doe Zero Work. [4 van 11]
b. Carport Gym. [2 van 10]

cryptogram
Horizontaal
1) Gist 6) Engelenhaar 8) Trekpaard 9) Vrijgevochten 13) 
Winstwaarschuwing 15) Gebaar
17) Aderlating 19) Verkeersader.
Verticaal
1) Gene 2) Speurneus 3) Schaamhaar 4) Kelk 5) Waarzegster 
7) Perswagen 10) Onwijs
11) Nuchter 12) Bikini 14) Nazaten 16) Rek 17) Amen 18) Laden.

1940-1945
3%
701F
0808
1 Air Force …
-1
Q3
1-3-5-7
99%
27 Aantal kisten zilver aan 
boord van de ‘Amsterdam’
16P
111
6-
-6
11-11 Gekkengetallen op 
vergadering
15 Coupletten in het Wilhelmus
A-380 Bus in de lucht
10 Downing Street …
3 Leden van de BeNeLux
32km Afsluitdijk

NIET VOOR PUBLICATIE –  
Oplossingsdiagram (zonder/met tekst) 
 

 
7 5 MI5 MI6 65+ 12.5

50 75 K3 4x4 1100 13 
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90ste 0.00 AK47 11 1940-
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99% 27 16P 111 6- -6 
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nummerplaatje
oPloSSiNg:   Sigma

11 9 1 12 6 10 5 2 3 4 8 7

a. “/ The jaws that bite, the claws that catch!”
 Voor welk mythisch dier moet de zoon oppassen, in het 

beroemde gedicht van Lewis Carroll? [8 van 10, 2de woord]
b.  In welk gedicht van Huizinga draaft ‘een oude Urinoceros’ / 

‘angstig snuivend door het bos’? De ... [5 van 11].

oPlossing

7 De ... Provinciën
5 Permanente leden VN 
veiligheidsraad
MI5 Safe from within
MI6 Safe from without
65+ Nu nog AOW
12.5 Hoeveel rondjes voor de 
dames & heren op de 5km?
50
75 Zitjes in de Eerste
K34x4
1100
13
-32
150
1-2-3 Dat gaat niet zo ...
5’en & 6’en
2.0
552
90ste
0.00AK47
11 ...-stedentocht

De winnaar van juni is A.G.L. Elout uit Rotstergaard.
Stuur uw oplossing van de zomerpuzzel vóór 3 september naar 
de puzzelredactie van de Tribune, Snouckaertlaan 70, 3811 MB 
Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl 
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een  
gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.
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bestrijden in jouw stad of dorp. 
Voor tips & tricks kan je altijd terecht bij het 
ROOD-bestuur (rood@sp.nl).

  Zelf een huisbaas nomineren? 
 www.huisjesmelkervanhetjaar.nl 

jouw huiSbAAS huiSjeSmelker vAn het jAAr?
De jacht op de slechtste huisbaas van 
Nederland is weer geopend! Met de 
‘Huisjesmelker van het Jaar-verkiezing’ 
gaat ROOD op zoek naar huisbazen die 
veel te hoge huren vragen, kamers slecht 
onderhouden of op andere wijze hun 
huurders uitknijpen. Is er in jouw stad of 

dorp ook een chronisch tekort aan 
studentenkamers of starterswoningen? Wil 
je helpen daar iets aan te doen? Neem dan 
contact op met een ROOD-groep bij jou in 
de buurt of met de SP-afdeling in jouw 
gemeente. Samen kun je een plan maken 
hoe de SP en ROOD de woningnood gaan 

Ruimte is in 
Nederland een 
schaars goed. 
Waarom zijn er 
zoveel overbodige 
kantoorparken en 
industrieterreinen, 
boeren die er de 
brui aan geven en 
onverkoopbare 
huizen met een 
grote restschuld? 

Hoe kan je bestemmingsplannen beïnvloe-
den? Daarover gaat het boekje Begane 
Grond, geschreven naar aanleiding van het 
grote SP-onderzoek naar ruimtelijke 
ordening ‘De laatste boer’ (Eric Smaling et 
al., uitg. Van Gennep 2013).

  Begane Grond is de achtste uitgave in de 
SP-SPECIAAL-reeks. Te bestellen voor € 3,-  
op www.sp.nl/shop onder ‘Boeken’.

Aankondiging incasso contributie
Veel leden van de SP betalen hun contributie via een incassomachtiging. Met ingang van 1 oktober 2013 zal de SP het bedrag van de contributie in 
de eerste week van elk kwartaal incasseren. Daarbij vermelden we, conform nieuwe wettelijke regels het betreffende lidnummer en het zogeheten 
incassanten-ID van de SP, te weten NL86ZZZ403462460000. Bij vragen over contributie-inning, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 
van de SP, via (088) 243 55 40 of administratie@sp.nl

BEGANE 
GRONDSPECIAAL 8

IN NEDERLAND wONEN GEmIDDELD DRIE mENSEN OP 
EEN vOEtBALvELD. vOORAL IN hEt GEDEELtE DAt ONDER 
zEENIvEAu LIGt IS hEt DRuk. vANAf DE jAREN NEGENtIG 
vLOGEN DE PRIjzEN vAN GROND EN vAStGOED OmhOOG, 
DE EufORIE kENDE GEEN GRENzEN. vANAf 2008 IS ALLES 
ANDERS: BOuwLOCAtIES zIjN StILGEvALLEN, kANtOREN EN 
wINkELS StAAN LEEG, hyPOthEEkSChuLDEN zIjN hOGER  
DAN huIzENPRIjzEN. EN hEt LAND SPLIjt IN twEE StukkEN: 
DE RANDStAD GROEIt, DE RESt kRImPt.   

IN ‘BEGANE GROND’ LAAt ERIC SmALING zIEN wAAR DE 
SChAARSE vIERkANtE mEtERS IN NEDERLAND tOE DIENEN, 
vAN wIE zE zIjN, wAt zE kOStEN EN wIE EROvER GAAt. EN 
vOORAL OvER DAt LAAtStE DIENEN wIj ONS tE BEzINNEN. 
wANt IS DE GROND NIEt vAN ONS ALLEN?

 
Eric Smaling is hoogleraar Duurzame Landbouw 
en Tweede Kamerlid voor de SP.

SPECIAAL 8

BEGANE GROND

Eric Smaling
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Emile Roemer
fractievoorzitter SP

Dag van de 
Ommezwaai

De hoop op verandering, een ommezwaai in 
de politiek. Ik zie het gebeuren, als ik de  
enthousiaste reacties zie op het plan om  
op 21 september een grote bijeenkomst in 
Amsterdam te organiseren.

Tientallen organisaties hebben het initiatief 
genomen om samen te komen om duide-
lijk te maken dat het anders kan en anders 
moet. Dat is heel waardevol. Hoop, verande-
ring en optimisme is wat we nodig hebben 
om een einde te maken aan het cynisme.

Het kabinet lijkt aan een wanhoopsoffensief 
begonnen. Het draagvlak voor deze coalitie 
van PvdA en VVD verdampt als sneeuw voor 
de zon. En het goede nieuws is: het alterna-
tief krijgt van onderop vorm. Overal in het 
land komen mensen in beweging. Ze zijn 
klaar met het negativisme, de platte bezui-
nigingen en dit kabinet dat drukker is met 
zichzelf dan met Nederland.

Ik ga naar Amsterdam omdat ik geloof dat 
we samen kunnen laten zien dat het anders 
kan. Ik hoef er niet te spreken en ik hoef 
ook geen honderden SP-vlaggen te zien. We 
moeten het samen doen, met iedereen die 
wil investeren in zorg, werk, onderwijs,  
cultuur en innovatie. We zullen niet alleen  
demonstreren tégen dit kabinet maar vooral 
duidelijk maken dat we een alternatief  
hebben. 

Ik nodig je bij dezen uit: kom ook naar  
Amsterdam. Meld je bij je afdeling voor ver-
voer en probeer zoveel mogelijk vrienden 
en familie te overtuigen om mee te gaan.  
Tot  ziens op de Dag van de Ommezwaai in 
Amsterdam!

12, 13, 21, 22, 23 Nieuws 30 Brieven  31 Puzzel  
32  Theo de buurtconciërge 
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Op 29 augustus kwam een deel van de Tweede Kamer terug van het zo-
merreces om te debatteren over Syrië. Uitkomst van het debat: ons land 
stelde zich op het standpunt dat de VN-route moet worden gevolgd.  
In de turbulente week daarop echter groeide in de VS de steun voor 
militaire acties.

‘militAir ingrijpen lAAt  
 oorlog verder eScAleren’

het vn-onderzoek moet worden afgerond en 
de resultaten moeten worden gepresenteerd 
aan de Veiligheidsraad en die beslist hoe er 
verder moet worden gehandeld; dat is in het 
kort het standpunt van Nederland. Let wel: 
Nederland heeft niét gezegd dat er zonder 
VN-resolutie geen steun zal worden gegeven 
aan militair ingrijpen. 
Harry van Bommel liet er tijdens het Kamer-
debat op 29 augustus geen gras over groeien: 
‘Het gebruik van chemische wapens is 

In Syrië is een burgeroorlog gaande, maar er wordt ook een strijd tussen regionale machten uitgevochten.

onaanvaardbaar. Ongeacht door wie, waar, 
wanneer en in welke mate zo’n wapen wordt 
ingezet. Er moet dus iets gebeuren. Niets 
doen is geen optie. Maar wij zijn het ook 
eens met voormalig Navo-topman Jaap de 
Hoop Scheffer van het CDA dat een tik op de 
neus met kruisraketten geen enkele bijdrage 
zal leveren aan het beëindigen van de Syri-
sche burgeroorlog. Het compliceert eerder 
dan dat het iets oplost. Mogelijk zal het zelfs 
leiden tot regionalisering van deze oorlog.’ 

Het SP-Tweede Kamerlid licht toe: ‘De oor-
log in Syrië werd al in belangrijke mate van 
buitenaf gevoed. De Golflanden stuurden 
al veel wapens naar de rebellen en Iran en 
Rusland steunen het Assad-regime. In Syrië 
is een burgeroorlog gaande, maar er wordt 
ook een strijd tussen regionale machten 
uitgevochten. Een militaire interventie zal 
er zeer waarschijnlijk voor zorgen dat de 
oorlog in Syrië verder escaleert en dat het 
nog meer een internationaal conflict wordt. 

syrië



Moed moet

Een belangrijk nationaal politicus zei 
in het recente verleden een keer in een 
interview: ‘Nee, natuurlijk ga ik niet in 
tegen de tijdgeest.’ Ik vind dat een vreemde 
taakopvatting voor een politicus. Mij lijkt 
dat je juist de plicht hebt daar tegenin te 
gaan, indien je daar aanleiding voor ziet. 
Wanneer ook politici gaan wegkijken waar 
gesproken en gehandeld moet worden, zijn 
we ver heen. Veilig wegkijken versus de 
moed de conclusies van je denken onder 
ogen te zien en ze ook nog durven uit te 
spreken.

We worden de laatste jaren overspoeld 
met voorbeelden van fraude, in de private 
sector maar ook steeds meer in de pu-
blieke sector. Die wijde verspreiding van 
het fenomeen fraude wijt ik aan het gebrek 
aan institutionele moraal in combinatie 
met de wegkijkcultuur waardoor men 
elkaar niet meer aanspreekt op verkeerd 
gedrag. De neoliberale kijk op mens en 
maatschappij met zijn uitzonderlijke en 
irreële nadruk op de eigen verantwoorde-
lijkheid van mensen, het terugtreden van 
de overheid, de toenemende macht van de 
markt, de afbraak van de publieke sector, 
de ontmanteling van de sociale wetten en 
zekerheid, en de ieder-voor-zich-mentali-
teit die daar weer een gevolg van is, is daar 
natuurlijk debet aan. Het neoliberalisme 
creëert bange mensen die elk vertrouwen 
in de overheid en de samenleving hebben 
verloren.

Maar wat is het alternatief voor de huidige 
aanpak? Ik denk: minder maar betere wet-
ten en regels; toezicht en controle; verge-
lijking en experimenten; en herwaardering 
van de institutionele moraal, beroepseer 
en beroepsethiek. Het functioneren van 
de overheid en de publieke sector kan met 
behulp van genoemde punten worden ver-
beterd. Maar daar ontbreekt nog één ding 
aan, en dat is moed. De moed om je mond 
open te doen wanneer dat nodig is, en te 
handelen wanneer de omstandigheden 
daar om vragen.

Jan Marijnissen

Belangrijk is ook dat een politieke, diplo-
matieke oplossing van het conflict door een 
militaire interventie nog verder uit het zicht 
raakt. Daarnaast is van groot belang dat er 
geen juridische basis is voor militaire acties. 
Ook geldt dat nu eerst afgewacht moet wor-
den wat de huidige inspecties van de VN in 
Syrië opleveren.’
Het gebruik van gifgas mag niet onbestraft 
blijven, benadrukt Van Bommel. ‘Het zou 
goed zijn als de Veiligheidsraad maatrege-
len neemt, bijvoorbeeld scherpere sancties 
tegen de daders van de gifgasaanval en een 
internationaal wapenembargo. Ook zou het 
goed zijn als VN-inspecteurs permanent in 
Syrië zouden kunnen blijven om herhaling 
van de inzet van gifgas te voorkomen. Hier 
moet nu op ingezet worden.’

‘Niets doen is geen optie’
Maar hoe moet de crisis in Syrië volgens de 
SP’er dan aangepakt worden? ‘Alleen een 
politieke oplossing kan uitkomst bieden aan 
de voortdurende oorlogsmisdaden die in het 
land worden gepleegd. Het is daarom van 
groot belang dat alle steun wordt verleend 

column

aan het werk van de speciale gezant van de 
VN voor Syrië, Lakhdar Brahimi. Er ligt een 
plan klaar voor een vredesconferentie. Alle 
landen met invloed in Syrië, Rusland en de 
Verenigde Staten voorop, zouden het vredes-
initiatief van Brahimi moeten omarmen en 
om te beginnen bij hun bondgenoten moe-
ten aandringen op een staakt-het-vuren.’
Niet dat Van Bommel principieel tegen 
militair ingrijpen in het buitenland is. ‘Maar 
ik vind dat dit altijd legitiem, effectief en 
proportioneel moet zijn. Aangezien de 
Amerikaanse plannen voor een militaire 
interventie hier niet aan voldoen, kunnen 
deze niet gesteund worden. Verder is de 
les van de militaire interventies in Kosovo 
(1999), Afghanistan (2001) en Irak (2003) dat 
zulke interventies meestal niet leiden tot 
stabiele en vreedzame staten.’ •

 
tekst Maarten Hijink en Rob Janssen
foto Hollandse Hoogte

Raad van Europa veroordeelt  
gebruik gifgas in Syrië
Ook de Raad van Europa veroordeelt het gebruik 
van gifgas in Syrië en roept staten die nog niet het 
internationale verdrag tegen chemische wapens 
hebben getekend op dat alsnog te doen. De gif-
gasvoorraden in Syrië moeten onder internationaal 
toezicht worden gebracht om te voorkomen dat ze 
door wie dan ook nog eens gebruikt zullen worden. 
Tegelijkertijd roept de Parlementaire Assemblee 
van Europa’s grootste verdragsorganisatie alle 
betrokkenen in en buiten Syrië op tot het zo 
snel mogelijk beleggen van een internationale 
vredesconferentie om de burgeroorlog in het land 
te beëindigen en een einde aan het bloedvergieten 
te maken. 
Met nog meer wapengeweld valt een duurzame 
oplossing niet te bereiken, aldus de verklaring die 
werd vastgesteld op initiatief van SP-senator Tiny 
Kox, voorzitter van de linkse fractie in de assem-
blee waarin de parlementen van 47 Europese lan-
den vertegenwoordigd zijn. In de verklaring wordt 
verder opnieuw aangedrongen op onbelemmerde 
hulptransporten naar de meer dan een miljoen 
vluchtelingen, in het land zelf en in de buurlanden 
Jordanië, Libanon, Turkije en Irak.  
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jAn mArijniSSen in geSprek met tineke ceelen
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OvER SlEchtE hulP EN gOEdE hulP, OvER cyNiSmE EN OPREchtE tOEwijdiNg

‘wAArdige menSen die de moed hebben  
 het goede te doen zijn onze hoop’
Ontwikkelingshulp en noodhulp ondervinden steeds meer scepsis 
onder de bevolking. Hoe komt dat? Met welke dilemma’s is het werken 
aan vooruitgang in den vreemde omkleed? ‘Een samenleving is een 
ingewikkeld organisme. Ontwikkelingshulp moet praktisch en effectief 
zijn. Kennis van zaken over de omstandigheden en bescheidenheid 
als instelling zijn noodzakelijk. Dan werkt het’, aldus de directeur van 
Stichting Vluchteling, Tineke Ceelen.

mijN ONtmOEtiNg met Tineke Ceelen vindt 
plaats op het kantoor van Stichting Vluchte-
ling aan de Stadhouderslaan in Den Haag. 
Op de kamer van Tineke staan de balkon-
deuren wagenwijd open; het is immers heer-
lijk weer buiten. We worden door een mede-
werker verblijd met koffie, thee en heerlijk 
vers fruit. Mijn oog valt op een apparaatje 
dat ik toevallig die week voor het eerst op tv 
had gezien. Een apparaatje dat zijn energie 
vergaart door middel van een zonnecel 
en gebruikt kan worden als lichtbron en 
telefoonoplader. Tineke vertelt enthousiast 
dat er tienduizenden van deze apparaatjes – 
Waka Wakas worden ze genoemd – worden 
uitgedeeld onder de vluchtelingen uit Syrië. 
‘Het is een buitengewoon praktisch hulp-
middel wanneer je berooid op de flank van 
een berg zit en dus verstoken bent van elke 
vorm van comfort. En zon is daar volop.’

 › Wie is in jouw vocabulaire precies ‘een 
vluchteling’?
‘Wij houden de Conventie van Genève aan: 
dat wil zeggen dat we iemand beschouwen 
als vluchteling wanneer hij of zij op de 
vlucht is voor oorlog en geweld, voor de 
gevolgen van zijn of haar religieuze of poli-
tieke keuzes of seksuele geaardheid.’

 › Honger?
‘Nee, vluchtelingen als gevolg van honger 
vallen niet onder de Conventie van Genève, 
wel als ze vluchten voor het geweld dat een 
gevolg is van de honger. Let wel: wij zijn niet 
de enige hulporganisatie. Andere organi-
saties als Cordaid, Oxfam Novib en Artsen 
zonder Grenzen nemen die taak voor hun 
rekening.’

 › Waarom komen we niet van die steeds 
terugkerende hongersnoden af?
‘Het is een verdelingsvraagstuk. Kijk 
bijvoorbeeld eens naar een land als Kenia. 
Het is aan de ene kant schatrijk en aan de 
andere kant straatarm. In het noorden vind 
je schrale grond, maar de rest van het land 
zou de graanschuur van de hele regio kun-
nen zijn. En er is nog een oorzaak: slecht 
management.’

 › Wat wordt er slecht gemanaged?
‘Een land bijvoorbeeld? Ik heb zelf een poos 
in Kameroen gewoond, en net als in Kenia 
zie je daar die enorme tegenstelling tussen 
rijke en arme gebieden. Is het niet de taak 
van een overheid te zorgen voor een min of 
meer eerlijke verdeling van de welvaart? Hoe 
kan het dat je op een plaats letterlijk gouden 
kranen ziet, terwijl er een eindje verderop 
honger geleden wordt?’

 › Wat is gevolg van het feit dat de voedsel-
markt nu ook een wereldmarkt is gewor-
den?
‘Dat maakt het er allemaal niet makkelij-
ker op. Voedsel is handel: lokaal, nationaal 
en mondiaal. Ik heb het meegemaakt dat 
plaatselijke handelaren in goede tijden de 
oogst opkochten, die opsloegen in schuren 
en pas gingen verkopen wanneer de prijzen 
– als gevolg van de schaarste – hoog genoeg 
waren. Probleem is ook de explosieve groei 
van de wereldbevolking.’

 › Er zijn te veel mensen?
‘Waarom hebben veel mensen in de Derde 
Wereld soms acht, negen kinderen? Omdat 
de helft van de kinderen komt te overlijden. 
Omdat er geen sociaal stelsel is. Je kinderen 
zijn je verzekering. De mate van reproductie 
is omgekeerd evenredig met het welvaarts-
peil.’

 › Is het niet frustrerend pas in actie te 
kunnen komen wanneer het kwaad al 
geboren is? Ik bedoel: de VS beginnen een 
oorlog tegen Irak – om in jouw woorden te 
spreken: ze veroorzaken een gigantische 
puinhoop – en jij mag voor de vluchtelin-
gen zorgen.
‘Ja, zeker. Al die grote vluchtelingenstro-
men – dat geldt voor Irak, voor Syrië, voor 
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‘Je kunt je geen voorstelling maken van hoe moeilijk ontwikkelingshulp is: de ingewikkeldheid, het lage tempo, de misstanden.’

‘Wij krijgen in totaal veel meer van kleine  
dan van grote donateurs’

destijds Rwanda – zijn het gevolg van een 
belangenstrijd, waarbij het belang van de 
bevolking op de laatste plaats komt.’ 

 › Maar heb je nooit een moment dat je 
denkt: ik ruim de rotzooi van anderen op. 
Ik zou die anderen eigenlijk bij hun vod-
den moeten pakken?
‘Dat is aan de politici. Er zullen ook mensen 
moeten zijn die zich om de vluchtelingen, de 
slachtoffers van foute politieke beslissingen, 
bekommeren.’

 › Is het niet de taak van ook, misschien wel 
juíst, de Stichting Vluchteling om vóórdat 
zo’n oorlog begonnen wordt te wijzen op 
de humanitaire gevolgen?
‘Dan bewegen we ons op politiek terrein, en 
dat doen we bewust niet.’
Ze laat een persbericht zien van Artsen zon-
der Grenzen (dd 14-08-2013) en leest voor: 
“Vandaag verklaart Artsen zonder Grenzen 
dat zij zich na 22 jaar gedwongen ziet al haar 

medische noodhulpprogramma’s in Somalië 
stop te zetten. De reden: er vinden extreme 
aanvallen op haar medewerkers plaats waar-
bij gewapende groepen en civiele leiders het 
doden, plegen van aanvallen en ontvoeren 
van humanitaire hulpverleners steeds meer 
ondersteunen, tolereren of goedkeuren.”

Tineke: ‘Het is voor Artsen zonder Grenzen, 
het Rode Kruis en al die andere organisaties 
ongelooflijk ingewikkeld toegang te krijgen 
tot conflictgebieden om zo bij slachtoffers 
te kunnen komen. Als wij en plein public 
politiek stelling nemen dan kun je er de klok 
op gelijk zetten dat die toegang nog veel in-
gewikkelder wordt. Wij zijn als ambulance-
broeders, ook zij verlenen hulp zonder zich 
met de verkeersveiligheid te bemoeien.’

 › Deden ze dat maar.
‘Ik vind dat toch meer iets voor de lokale 
politici.’

 › Ik kan me voorstellen dat je in de functie 
van directeur van Stichting Vluchteling 
daarom op je woorden moet passen. Maar 
als we even bij die inval in Irak blijven. Jij 
denkt dan: daar komt werk aan.
‘Ja, dat denk ik.’

 › Maar is dat dan niet frustrerend?
‘Zeker, dat is het ook. Maar ik ben er voor 
de slachtoffers. En, natuurlijk, ik kan me 
verschrikkelijk boos maken over de politieke 
keuzes die gemaakt worden. Alleen, ik moet 
toegang weten te houden tot de mensen 
waarvoor ik sta en daarom kan ik in het 
openbaar niet altijd zeggen wat ik zou wil-
len zeggen. Via ons grote internationale 
netwerk proberen we natuurlijk wel achter 
de schermen invloed uit te oefenen.
Maar laat ik een ding zeggen: veel van de 
conflicten die ontstaan hebben te maken 
met belangen en vermeende belangen van 
bepaalde groepen. De eenvoudige mensen 
die vaak niet eens kunnen lezen of schrijven 
en meestal een heel karig inkomen hebben, 
zijn altijd het slachtoffer. Wij vechten hier 
– als het goed is – conflicten uit met debat 
en overleg; dat is in die landen in Afrika en 
Zuidoost-Azië veel minder vanzelfsprekend. 
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‘Daar waar veel geld is in combinatie met slecht 
bestuur, krijg je corruptie’

Ook religie speelt vaak een rol. Kijk naar het 
Midden-Oosten. Religie kan een lelijk goedje 
zijn.’

 › Vind je religie de katalysator?
‘Zeker niet alleen, maar het speelt wel een 
rol.’

 › Mij lijkt het dat jullie werk omkleed is 
met dilemma’s. Zo krijgen jullie te maken 
met slachtoffers die ook daders zijn.
‘Ze zitten vaak tussen de vluchtelingen-
groepen die wij helpen. Dan is het moeilijk 
onderscheid te maken. Maar soms houden 
ze zich gezamenlijk op in een apart kamp en 
dan besluiten we onze hulp niet die richting 
uit te sturen.’

 › Maar je hebt strijders en strijders, 
slachtoffers en slachtoffers. Neem nu 
Syrië. Jullie hulp gaat naar één partij in het 
conflict. Ik neem tenminste aan dat jullie 
geen hulp verlenen aan de slachtoffers van 
het verzet in het kamp van Assad.
‘We worden wel eens cynisch “de cateraars 
van de oorlog” genoemd. Maar indien wij 
zouden worden toegelaten aan de andere 
kant, de kant van het kamp van Assad, dan 
zouden we daar ook naartoe gaan. Dat het 
Rode Kruis wel actief is aan de andere kant 
komt omdat zij al heel veel jaren vanuit 
Damascus werkzaam zijn. Zij hebben zo ook 
een goed contact met het Assad-regime kun-
nen ontwikkelen. En dat is niet verkeerd.’

 › Je houd je nu bezig met noodhulp aan 
vluchtelingen. Maar eerder was je actief in 
de ontwikkelingshulp. Hoe kijk je op die 
periode terug?
‘Ik vind ontwikkelingshulp ongelooflijk 
moeilijk. Ik zeg niet dat het niet moet gebeu-
ren, maar je kunt je geen voorstelling maken 
van hoeveel problemen je tegenkomt: de 
ingewikkeldheid, het lage tempo, de mis-
standen.’

 › Hoe komt het dat het draagvlak onder 
de bevolking voor ontwikkelingshulp de 
laatste decennia steeds verder is gedaald?
‘Wanneer ik vroeger op feestjes vertelde 
over wat ik deed, vond men dat prachtig. 
Grote waardering alom. Nu heb ik vooral 
veel uit te leggen. Er is in een paar tientallen 
jaren heel veel veranderd. Dat heeft, volgens 
mij, ook met de opstelling van de ontwik-
kelingsorganisaties zelf te maken. Maar het 
heeft ook te maken met het feit dat mensen 
veel beter op de hoogte zijn van wat er in de 
wereld allemaal gebeurt. Ze weten dus ook 
meteen alles over de zaken die niet goed 
gaan. Men ziet nu ook dat de ontwikkelings-
organisaties hun claim van wij gaan dat daar 

oplossen niet kunnen waarmaken. Die claim 
klopte dan ook niet: we kunnen vanuit hier 
slechts een bijdrage leveren.’

 › Ontwikkelingshulp is de transfer van 
geld van arme mensen in rijke landen naar 
rijke mensen in arme landen?
‘In zekere zin klopt dat wel. Zo krijgen wij 
in totaal veel meer van kleine donateurs 
dan van grote donateurs. De solidariteit van 
gewone mensen met een gewoon inkomen 
is veel groter dan de solidariteit van heel 
rijke mensen, een paar uitzonderingen 
daargelaten.
Het tweede deel van de stelling is lastiger. Ik 
heb met eigen ogen gezien dat er heel goede 
projecten bestaan. Maar er zitten inderdaad 
ook heel andere kanten aan. Ik werkte in 
Kameroen en als ik hoorde wat mijn lokale 
collega’s verdienden, dat was niet misselijk. 
Ze waren voor veel geld weggekocht bij bij-
voorbeeld de ministeries. Niet zo verstandig 
natuurlijk, en ook niet ethisch.’

 › Laten we het over de casus Mali hebben. 
Critici zeggen over de massieve financiële 
hulp die aan de overheid verstrekt is dat 
die erg heeft bijdragen aan de verspreiding 
van corruptie, en dat de hulporganisaties 
daar hun ogen voor sluiten.
‘Ja… Daar waar veel geld is in combinatie 
met slecht bestuur, krijg je dat. Toen ik 
in Kameroen woonde heb ik veel en vaak 
moeten betalen voor mijn bovengrondse 
telefoonverbinding. Die werd steeds gejat, 
omdat men wist dat ik zou betalen voor de 
volgende reparatie. Ik had de verbinding 
nodig en ik had het geld: dus dat wordt je 
dan op deze manier afhandig gemaakt. Zo 
corrupt als de pest.’

 › De kleinen stelen, de groten stelen, maar 
de groten stelen het meest. De doorvoer 
van cocaïne in Mali gebeurt met medewe-
ten en medewerking van de regering. Ook 
zij doen dat vast niet voor niets. 
‘De begrotingssteun van land naar land is 
heel ingewikkeld, want de zeggenschap over 
het geld geef je af aan een vreemde regering. 
Als die regering dan niet deugt, dan weet jij 
wel wat er gebeurt. Als je ziet wat een parle-
mentslid in Kenia verdient, dan zou ik aan 
dat land geen overheidssteun geven.’

 › Laten we nu even het perspectief 180 
graden draaien en kijken vanuit het stand-
punt van de man die bij jou steeds die tele-
foonlijn stal. Zou hij zijn gedrag immoreel 
vinden of gerechtvaardigd? Is corruptie 
soms niet ook een vorm van solidariteit? 
Neem de familie die jaren krom gelegen 
heeft om Neno te laten studeren en nu van 
hem verwacht dat hij zijn neefje aan een 
baantje helpt. Is dat corruptie? Of is het 
solidariteit? Hoe moet ik ontwikkelings-
hulp in dit perspectief zien?
‘Als jij denkt dat je met ontwikkelingshulp 
de wereld kunt verbeteren, in de zin van we 
gaan een plan maken en over tien jaar is het 
opgelost, dan zeg ik: dat is veel te pretenti-
eus. In de tijd dat ik nog voor Memisa werkte 
heb ik in Afrika veel door kloosters, paters 
en nonnen gerunde ziekenhuizen en scho-
len bezocht. Ik heb daar een enorme bewon-
dering voor gekregen, nu nog. Ze boekten 
resultaten en waren zeker niet pretentieus.’

 › Hier raak je een belangrijk punt, denk ik. 
Deze mensen gingen voorgoed daarnaar-
toe, in totale opoffering verbonden zij hun 
leven met de mensen daar.
‘Ja, dat is een heel ander verhaal. Omdat ze 
er zo lang bleven spraken ze de taal en ken-
den ze de cultuur. Ze wisten waarover ze het 
hadden. Zij deden het niet voor een project, 
voor een salaris of voor een wild avontuur. 
Voor die toewijding heb ik een enorme 
bewondering.
Ik kan je geruststellen: al hebben we te ma-
ken met een hoge doorloopsnelheid onder 
ons personeel, dit soort mensen is er nog 
steeds. Al zijn er ook mensen die projectjes 
doen. Er zijn enorme verschillen. Ik kom 
hulpverleners tegen die echt alles op alles 
zetten om effectief hulp te verlenen omdat 
ze geloven in het land en de mensen en in 
het werk dat ze doen. Ze zijn er.’

 › Wat zijn je persoonlijke ervaringen ge-
weest in de ontwikkelingshulp?
‘Ik heb zeven jaar in het buitenland gezeten, 
en als ik op die periode terugkijk dan zijn die 
zeven jaar voor mij verrijkend geweest. Maar 
ik kan dat niet zeggen over Tibet en Kame-
roen, de twee plekken waar ik gestationeerd 
ben geweest. Tijdens mijn vierjarig verblijf 
in Kameroen heb ik vaak gedacht: god-oh-
god, wat doe ik hier? Niet vanwege die tele-
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foondraad, maar in zijn algemeenheid. Daar 
heb ik geleerd dat hulporganisaties slechts 
een bijdrage kunnen leveren.’ 

 › Wat was je opdracht?
Mijn opdracht was, let op het taalgebruik: 
opereren op het kruispunt van behoorlijk 
bestuur op mesoniveau – wie dat woord ver-
zonnen heeft moet lijfstraffen krijgen – en 
bescherming van de natuurlijke hulpbron-
nen. In gewone-mensentaal: de prachtige 
natuur in de wildparken moet beschermd 
worden en het afschieten van olifanten 
moet afgelopen zijn. Daar werd een op 
papier fantastisch project voor bedacht. Het 
bestond eruit dat je in samenwerking met 
het ministerie jachtvergunningen gaf aan 
schatrijke westerlingen om overtollige oli-
fanten die buiten het park kwamen en daar 
vernielingen aanrichtten, af te schieten. Het 
geld dat daarmee binnenkwam werd onder 
andere gestopt in gemeenschapsprojecten 
waar de bevolking zelf de bestemming van 
mocht bepalen. Geweldig, toch? Dat had je 
gedroomd. Ten eerste bedachten een paar 
slimmeriken natuurlijk dat het lucratief was 
olifanten uit de parken de akker in te jagen. 
Die moesten dan wel afgeschoten worden… 
Ten tweede werd de administratie binnen 
de kortste keren een grote janboel, met als 
gevolg dat er flink wat fondsen weggesluisd 
werden, de verkeerde zakken in, waardoor 
het project uiteindelijk kansloos was. Het 
park in kwestie is enorm gedegradeerd de 
afgelopen jaren.’ 

 › Conclusie?
‘Een samenleving is een ingewikkeld orga-
nisme. Ontwikkelingshulp moet praktisch 
en effectief zijn. Kennis van zaken over de 
omstandigheden en bescheidenheid als in-
stelling zijn noodzakelijk. Dan werkt het. Als 
je kijkt naar wat voor werk er verzet werd in 
Noord-Kameroen door de katholieke missie 
in ziekenhuizen en op scholen: goud waard!’

 › Was het een kostbaar project dat jullie 
draaiden?
‘Het verblijf van ons team daar kostte een 
godsvermogen, we waren allemaal van 
goede wil en onze inzet was prima, maar of 
het enig verschil gemaakt heeft? 
Ik heb culturele antropologie gestudeerd en 
ben in 1987 afgestudeerd op een onderzoek 
in Noord-Kameroen. Toen ik vele jaren later 
in precies hetzelfde gebied terugkwam, deze 
keer voor SNV-Kameroen, schrok ik. De 
situatie was in een aantal opzichten slechter 
dan twaalf jaar daarvoor. Hele vermogens 
aan ontwikkelingsgeld zijn er in die periode 
in dat gebied geïnvesteerd. Waar is dat geld 
gebleven?’

 › Denk je dat er een verband bestaat tus-
sen het verstrekken van dat geld en de 
verslechterde situatie?
‘Ik denk het niet, maar ik kan het ook niet 
helemaal uitsluiten.’

 › Hebben de hulporganisaties op enigerlei 
wijze ook zelf bijgedragen aan het vermin-
derde draagvlak voor ontwikkelingshulp?
‘Absoluut. Onze voorzitter, Femke Halsema, 
heeft daar recentelijk ook een aantal pittige 
uitspraken over gedaan.’

 › Wat hebben ze fout gedaan?
‘Te stellig de indruk wekken dat wij de pro-
blemen wel zouden gaan oplossen. We heb-
ben onvoldoende benadrukt hoe complex 
hulp bij ontwikkeling in den vreemde is. Dat 
heeft alles te maken met fondsenwerving. 
Als ik tegen jou zeg dat je mijn organisatie 
moet steunen door donateur te worden 
en ik zeg erbij dat ik mijn best ga doen, is 
dat voor jou en de overgrote meerderheid 
van de mensen natuurlijk onvoldoende om 
daadwerkelijk donateur te worden. Dus zeg-
gen de hulporganisaties: geef ons 5 euro per 
maand dan lossen wij het op. Maar vroeg of 
laat komen de mensen er natuurlijk achter 
dat het zo niet werkt.’

 › Wat is wijsheid in deze?
‘Het is wijs om steeds het eerlijke verhaal te 
vertellen, ondanks het feit dat het dan veel 
ingewikkelder wordt om jou over te halen 
donateur te worden. Nog steeds wordt niet 
uitgelegd hoe complex ontwikkelingshulp 
is.’

 › Het bevreemdt veel mensen dat er zoveel 
organisaties zijn die zich met dit werk 
bezighouden. Hoeveel zijn er?
‘Ik heb geen flauw idee, maar het zijn er heel 
erg veel; heel kleine, heel grote en alles wat 
daar tussen zit.’

 › Je hebt in een interview in Vrij Nederland 
ooit gezegd dat het zelfreinigend vermo-
gen van de sector ontbreekt.
Lachend: ‘Dat heb ik toen goed gezegd.
Het heeft heel veel met geld te maken. Wan-
neer je ervan verzekerd bent dat je jaarlijks 
bakken met geld krijgt voor jouw projecten, 
dan is er geen noodzaak eens kritisch naar 
jezelf te kijken. Als jij aan het eind van het 
jaar denkt: ik heb mijn geld nog niet op, wat 
zal ik nu eens verzinnen, en je krijgt ook nog 
eens elk jaar meer geld, dan is er geen nood-
zaak om te kijken naar de kwaliteit van je 
projecten. Ik zeg niet dat het overal zo gaat, 
niks is zwart-wit, maar het komt voor. Ik heb 
projecten gezien waarvan ik dacht: zo!’

 › Zo?
‘Waarom financieren wij dat? Wat is dit?’

 › Is mijn indruk juist dat ook de hulpor-
ganisaties ten prooi zijn gevallen aan 
bureaucratisering? Heeft er zich tussen de 
mensen die het werk doen en de donateurs 
niet een tussenlaag gewrongen die heeft 
bijgedragen aan de vervreemding?
‘Ja. Er is veel veranderd. Neem Jacques de 
Milliano, medeoprichter van Artsen zonder 
Grenzen in Nederland. Die was woordvoer-
der maar stond zelf ook met de poten in de 
modder. Ik zie op tv soms woordvoerders 
van hulporganisaties voorbijkomen waarvan 
ik denk: zou hij wel weten waarover hij 
praat? Ze hebben een prachtig gelikt verhaal 
maar ik weet dat er veel dingen ook gewoon 
misgaan. Zeg dat gewoon, want overal gaat 
weleens iets mis. Je hoeft je daarvoor niet te 
schamen.’

 › Hoe verklaar je dat lokale initiatieven 
van individuen voor projecten in bijvoor-
beeld Afrika vaak wel op de warme sympa-
thie van mensen kunnen rekenen?
‘Omdat zo iemand erg betrokken is en erg 
dichtbij staat. Omdat hij er geweest is en 
weet waarover hij het heeft. Omdat hij over 
korte lijnen beschikt. Omdat hij jaarlijks met 
dia’s laat zien wat hij met het geld gedaan 
heeft. En als hij zegt dat zijn schooltje 
beroofd is, krijgt hij van de mensen het geld 
om een nieuwe inventaris aan te schaffen.’

 › Is dit niet in een notendop de oplossing 
van het probleem?
‘Kleinschalig en dicht bij de mensen. De soli-
dariteit is niet weg. Mensen helpen mensen, 
dat is van alle tijden. Van mens tot mens.’

 › Toch lijkt het erop dat de hulporgani-
saties steeds meer moeite hebben die 
solidariteit vorm te geven. Jullie zetten 
commerciële fondsenwervers in om dona-
teurs te krijgen.
‘We hadden een bureau dat dat voor ons 
deed, in ruil voor het geld van negen-
tien maanden donatie per aangebrachte 
donateur. Die hebben we bedankt voor de 
diensten. Nu hebben we een bureau dat on-
geveer twaalf maanden donatie rekent. Nog 
steeds belachelijk veel natuurlijk.
Hoe meer het draagvlak afkalft, hoe duurder 
het wordt. Hier wreekt zich ook de concur-
rentie tussen de organisaties. Hoe meer er 
zijn, hoe duurder de fondsenwerving.’

 › Zouden we onze nationale inspannin-
gen niet meer moeten concentreren op 
een, twee of drie landen? We zouden dan 
kunnen proberen de hele maatschappij te 
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•	 Tineke	Ceelen	(1963,	Maren-Kessel)	bracht	
haar middelbare schooltijd door op het Titus 
Brandsma Lyceum in Oss. Ze studeerde Cultu-
rele Antropologie aan de Universiteit Utrecht. 

•	 In	1993	werd	ze	bij	Memisa,	een	katholieke	
hulporganisatie, verantwoordelijk voor de uit-
zending van medisch personeel naar ontwikke-
lingslanden.	Vanaf	1997	verbleef	Ceelen	in	Tibet.	
Ze hielp daar – in het kader van het Rode Kruis 
– mee om basisgezondheidszorg en noodhulp te 
organiseren voor de bevolking. In 2000 verkaste 
ze voor SNV, een Nederlandse ontwikkelingsor-
ganisatie, naar Kameroen. Sinds 2003 is Ceelen 
directeur van Stichting Vluchteling.

•	 Tineke	Ceelen	is	single	en	heeft	één	dochter.
•	 Ze	heeft	haar	ervaringen,	opgedaan	in	de	vele	

landen die ze bezocht, opgetekend in het boek 
Hier en daar een crisis, achter de schermen van 
de internationale hulpverlening	(Podium,	2009).	
In het boek besteedt Tineke ook aandacht aan 

‘de onzichtbaren’. Karel Glastra van Loon heeft 
deze term bedacht voor de tienduizenden leden 
van de Karen-stam die op de vlucht waren voor 
het toenmalige Birmese militaire regime. Om 
verslag te doen van de ontberingen waaronder 
‘de onzichtbaren’ hadden te lijden verbleef Karel 
in 2002 op verzoek van Stichting Vluchteling met 
zijn gezin drie maanden in het grensgebied van 
Birma en Thailand. Zijn roman De onzichtbaren 
(Veen,	2003)	is	geïnspireerd	op	wat	hij	daar	zag	
en hoorde. Voor in mijn exemplaar van het boek 
staat: “Voor Jan, Fictie waar je toch ook nog wat 
van opsteekt. Lees ze. Karel”

   Wil je Stichting Vluchteling steunen?  
Dat kan door een bedrag over te maken 
naar	bankrekeningnummer	999.	Je	kunt	 
ook donateur worden. Ga daarvoor naar 
www.vluchteling.nl

mobiliseren voor hulpprogramma’s.
‘We adopteren gezamenlijk – overheid, 
instellingen en burgerij – een land? Een in-
teressante gedachte. Universiteiten zouden 
universiteiten kunnen helpen, de transport-
sector helpt de transportsector, enzovoorts. 
Zo brengen we de hulp dichtbij, krijgt het 
een gezicht. Dat kan heel effectief zijn. Maar 
het blijft ook dan mensenwerk, en daarom 
is ook dan waakzaamheid geboden dat het 
niet verzandt in cynisme.’

 › Zo’n twintig jaar geleden lag Rwanda 
in puin. De genocide kostte een miljoen 
mensen het leven. Nu doet het land het 
goed met onder andere een jaarlijkse eco-
nomische groei van 6 tot 10 procent. Hoe 
hebben ze dat gedaan?
‘Op doorreis naar Congo kom ik er regelma-
tig doorheen, en ik kan zeggen: het is waar. 
Als je door Rwanda rijdt, zie je een zeer goed 
georganiseerd land. Er ligt geen vuil en het 
wegennet is goed. Dingen functioneren en 
er is geen corruptie en je wordt dus niet door 
de politie eindeloos geterroriseerd.’

 › Mooi, maar is die tegenstelling tussen de 
Hutu’s en de Tutsi’s dan ook opgelost?
‘Nee, die is helemaal niet opgelost. Ik denk 
dat het vooral de verdienste van president 
Paul Kagame is dat het land er nu zo goed 
voor staat, ondanks de problemen die er 
daar natuurlijk ook zijn.’

 › Hem wordt wel autoritair gedrag  
verweten.
‘Absoluut, dat verwijt klopt ook. Maar je 
kunt bewondering hebben voor de orde, 
rust en vooruitgang die hij met zijn leider-
schap heeft weten te creëren. Het land 
functioneert goed, en dat is al heel wat als 
je bedenkt hoe het ook had kunnen aflopen 
met het land. Met ons westerse model van 
democratie was het in dit stadium van hun 
ontwikkeling, denk ik, niet gelukt.’

Ik krab even op mijn hoofd en Tineke zegt: 
‘Het zit goed, hoor.’
‘Ja, ik kon het niet laten…’
Na een kleine stilte: ‘Weet je wat ik echt 
vind? Er zou internationaal een pot geld 
moeten komen zodat je die concurrentie 
tussen al die hulporganisaties zou kunnen 
wegnemen.’

 › Daar hebben we de VN toch voor?
Cynisch: ‘Ja, nou, dat is een groot succes, hè? 
Die functioneert toch niet? Er is geen geld, 
er is geen visie en er is geen leiding. De VN 
is machteloos. Congo heeft de grootste VN-
interventiemacht ter wereld: de ellende gaat 
gewoon door. Sprekende over de noodhulp 

zou de VN een voorbeeld moeten nemen 
aan het Rode Kruis. Hun principes zijn hen 
heilig en de mens staat voorop.’

 › Je bent een van de meest bereisde mensen 
die ik ken. Zo’n tien keer per jaar pak je 
je koffers voor weer een avontuur in den 
vreemde. Wat hebben al die reizen je aan 
inzichten over de mens gebracht?
‘Ik heb een grenzeloze bewondering gekre-
gen voor de mensen die in ieder conflict in 
ieder land grote moed aan de dag leggen, het 

goede doen voor de ander, en hun waardig-
heid weten te behouden. Er zijn veel van dat 
soort mensen, overal. Dat is onze hoop, net 
als de wetenschap dat er voor elk probleem 
een oplossing bestaat.’ •

tekst Jan Marijnissen
foto’s Raymond de Vries
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  > hete herfSt thuiSzorg 

‘Komend najaar wordt in de Tweede 
Kamer besloten over de bezuinigingen 
op de thuiszorg. De strijd tegen de 
afbraak zal tegen die tijd nog heviger 
zijn. We krijgen een hete zomer en een 
nog hetere herfst, want het is nog lang 
niet zeker dat deze bezuinigingen er 
uiteindelijk komen.’

Voorspellende woorden van SP-Tweede 
Kamerlid Renske Leijten in de Tribune van 
juli/augustus, want de strijd voor de zorg 
wordt inderdaad steeds heviger. Een kleine 
greep uit de ontwikkelingen tijdens de 
zomer.
•	 De	SP	in	De	Bilt	heeft	opheldering	

gevraagd over de sluiting van drie 
verzorgings- en verpleeghuizen. Ouderen 
dreigen tussen de wal en het schip te 
belanden, aangezien ze door de bezuini-
gingen op de thuiszorg ook steeds 
moeilijker thuis goed verzorgd kunnen 
worden.

•	 De	SP	in	Bedum	heeft	een	drukbezochte	
discussieavond over de zorg georgani-
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seerd met SP-Tweede Kamerlid Renske 
Leijten en Jos de Blok (directeur Buurt-
zorg Nederland). 

•	 Diverse	SP-afdelingen	–	waaronder	Oss,	
Assen	en	Vlaardingen	–	strijden	voor	een	
‘ontslaggolfvrije zone voor de thuiszorg’ 
in hun gemeente.

•	 SP-Tweede	Kamerleden	reizen	het	hele	
land door om demonstrerende thuiszorg-
medewerkers te ondersteunen. Zo was 

Farshad Bashir bij de bezetting van het 
kantoor van Sensire. Thuiszorgwerkers 
eisten daar dat het UWV geen ontslag-
vergunning zou geven voor het preven-
tieve ontslag van 1150 medewerkers. 

•	 De	Tweede	Kamerfractie	heeft	een	
handboek lokale zorgacties voor 
SP-afdelingen op SP-net gezet, evenals 
een enquête over het gemeentelijke 
Wmo-beleid. 

  > ‘doldwAze beurSgAng 
Abn Amro’

De door het kabinet voorgenomen 
beursgang van ABN Amro is volgens 
Emile Roemer een doldwaze actie.

Roemer: ‘We hebben voor veel geld een 
bank gered en daarmee eindelijk de 
mogelijkheid om de financiële sector op 
orde te brengen. In plaats van dat te doen, 
gaat het kabinet de bank met een verlies 
van vele miljarden verkopen. Een doldwaze 
actie van politici die een ongeremde 
financiële markt belangrijker vinden dan 
betrouwbare banken voor burgers.’ 

Betrouwbare spaar- en investeringsbank
Volgens Roemer moet het kabinet ervoor 
zorgen dat de bank een betrouwbare 
spaar- en investeringsbank voor burgers en 
bedrijven wordt. ‘Een bank in overheids-
handen kan mensen een alternatief bieden 
voor de private banken. ABN Amro kan een 
betrouwbare bank worden zonder topsala-
rissen en megabonussen. Daar is sinds de 
crisis bij veel mensen behoefte aan. Een 
sociaaldemocraat als Dijsselbloem zou niet 
de belangen van de financiële markten 
voorop moeten stellen, maar de belangen 
van belastingbetalers en burgers die een 
betrouwbare bankensector willen.’

De strijd tegen de afbraak van de thuiszorg wordt alleen maar heviger.

  > AchterStAllig onderhoud en goudkuSt

Een vijfkamerflat van de Utrechtse woning-
corporatie Mitros, die tot voor kort bestemd 
was voor sloop, wordt nu te huur aangebo-
den voor bijna 800 euro per maand. 
Ingeschreven staan als woningzoekende is 
niet nodig, als je maar minstens 39.601 per 
jaar verdient als alleenstaande of 51.481 
euro als gezin. De buren, in een identieke 
woning, betalen 32 procent minder. 

taak volkshuisvester vergeten
Het lijkt wel alsof Mitros haar taak als 
volkshuisvester vergeten is. Tim Schipper, 
fractievoorzitter voor de SP in Utrecht: ‘Als 
je geld hebt, kun je meteen terecht. Heb je 
dat niet, dan kan je wachten tot het eind 
der tijden. Er zijn bovendien veel te weinig 
grote woningen in Utrecht, daarom is 
afgelopen maart nog met de corporaties 
afgesproken dat die uitsluitend naar grote 

gezinnen gaan. De inkt is nog niet droog, of 
Mitros besluit deze vijfkamerflat uitsluitend 
aan alleenstaanden of gezinnen tot vier 
personen te verhuren.’

huisjesmelker
Schipper begrijpt er niets van en heeft 
daarom vragen gesteld aan het gemeente-
bestuur. ‘Het achterstallig onderhoud van 
de huizen in dit deel van Kanaleneiland 
loopt de spuigaten uit. Ik heb daar al vier 
keer vragen over gesteld, en nu wordt het 
gebied ineens omgedoopt tot een soort 
goudkust? Als sloop blijkbaar van de baan 
is, moet Mitros als de donder aan de slag 
met dat achterstallig onderhoud. De 
mensen hebben wel weer een huurverho-
ging van minimaal 4 procent voor hun 
kiezen gekregen. Je reinste huisjes-
melkerij.’

nieuwS
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wijkBEwONERS EN dE SP in Hazerswoude-
Rijndijk hebben een straatvoetbaltoer-
nooi georganiseerd op het parkeerterrein 
van de lokale voetbalvereniging Bernar-
dus. Onder het motto ‘Een buur voor 
Bernardus’ werd daarmee gepleit voor 
het realiseren van een speelterrein op 
een naastgelegen braakliggend terrein.

vERhuuRdERS mOEtEN volgens SP-Tweede 
Kamerlid Paulus Jansen gedwongen 
kunnen worden tot energiebesparende 
investeringen. In ruil daarvoor mogen ze 
een kostendekkende huur vragen. Zo wil 
Jansen een einde maken aan onnodig 
hoge energielasten door lakse verhuur-
ders. 

oP de derde, zwaarste dag van de Nij-
meegse Vierdaagse stonden lokale 
SP’ers paraat om lopers verkoeling te 
bieden. De limonade, het water en de 
verkoelende natte sponsjes van de 
SP’ers vonden gretig aftrek.

  > nieuw Sp-tweede 
kAmerlid 

Tjitske Siderius (31) (foto) uit Zwolle is 
geïnstalleerd als tijdelijk lid van de Tweede 
Kamer. Zij vervangt vanaf het zomerreces 
Sadet Karabulut, die zwangerschapsverlof 
heeft. 

Sociale zaken
Siderius is momenteel fractievoorzitter in 
Zwolle en beleidsmedewerker voor de 
SP-Tweede Kamerfractie. Samen met 
Karabulut zette ze de succesvolle cam-
pagne Armoede Werkt Niet op. Siderius 
wordt woordvoerder Sociale Zaken en zal 
zich in en buiten de Kamer specifiek 
bezighouden met de sociale werkplaatsen, 
jonggehandicapten en bijstandsgerechtig-
den. 

kinderbijslag
Nu de contouren van de nieuwe bezuini-
gingsronde zichtbaar worden, kan Tjitske 
meteen flink aan de slag. ‘Het kabinet wil 
800 miljoen bezuinigen op kindregelingen: 
91 procent van de ouders met kinderen 
gaat erop achteruit, alleenstaande ouders 
zonder werk zelfs € 530 per jaar. Terwijl er 
juist herstel van koopkracht nodig is.’ 

Boerenbedrijven: de markt vraag schaalvergroting, de maatschappij kleinschaligheid.

  > boer wil geen megAStAllen

Nederlandse boeren wijzen massaal de 
trend naar megastallen af. Dat blijkt uit 
het onderzoek De boer aan het woord 
van de SP onder 841 boeren. Slechts 16 
procent vindt megabedrijven een goede 
ontwikkeling. 

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven: 
‘We moeten af van het huidige systeem 
waarin boeren zich door de bank en 
overheid gedwongen voelen hun bedrijf te 
vergroten.’

dierenwelzijn
De opdracht aan de politiek is volgens Van 
Gerven om de ontwikkeling naar minder 
boeren en meer dieren te stoppen. ‘Elke 
dag stoppen zeven boeren. Handzame, 
gemiddelde boerenbedrijven zijn ook nog 
eens beter voor het dierenwelzijn. Koeien 
bijvoorbeeld, komen door de doorgedraai-
de schaalvergroting steeds minder in de 
wei.’

‘met de vuist op tafel slaan’
Uit het onderzoek blijkt ook dat boeren 
somber zijn over de prijs die zij voor hun 

producten kunnen krijgen. Van Gerven: ‘De 
boer staat nu helemaal alleen in de 
onderhandelingen en hij heeft maar te 
slikken wat de inkopers van de supermark-
ten hem bieden. De Mededingingsregels 
moeten worden aangepast want boeren 
mogen zich nu niet organiseren om met de 
vuist op tafel te slaan en zo een betere prijs 
te onderhandelen.’

in de tang
Uit de enquête blijkt verder dat veel boeren 
het gevoel hebben dat ze in de tang zitten. 
De markt vraagt verdergaande kostprijs-
reductie en schaalvergroting, maar de 
maatschappij vraagt dierenwelzijn, minder 
uitstoot, regionalisering, kleinschaligheid 
en een zorgvuldige omgang met gezond-
heidskwesties. Hoewel zij zich er geregeld 
toe gedwongen zien, is verdergaande 
schaalvergroting en bulkproductie niet de 
oplossing die de meeste boeren willen. 
Ondanks dit alles ervaart 87 procent van de 
boeren het werk als positief of zeer positief. 

   http://sp.nl/9zbskz

  > rood bij introductieweken
In het hele land heeft ROOD zich in 
studentensteden tijdens de introductiewe-
ken van de universiteiten laten zien als 
meest actieve politieke jongerenorganisa-
tie. De donderdag van de KEI-week in 
Groningen konden studenten bijvoorbeeld 
naar een ‘woningnood-barbecue’, met 
SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten.

‘kantoorruimte ombouwen’
Leijten, zelf oud-lid van ROOD Groningen, 
sprak over haar tijd in Groningen en wat 
ROOD door de jaren heen in de stad 

verbeterd heeft door met mensen in actie 
te komen. Ook werd de winnaar van de 
prijsvraag over leegstand van kantoor-
ruimte in de stad bekend gemaakt. 

Landelijk staat er 7 miljoen vierkante meter 
leeg en in Groningen 142.000 vierkante 
meter. Mechteld van Duin van ROOD 
Groningen: ‘Dat is bizar! Er is woningnood 
in de stad en er staat al genoeg kantoor-
ruimte leeg om 7.000 kamers van 20 m2 te 
maken. Laten we die kantoorruimte 
ombouwen.’
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SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt: ‘ In het nieuwe systeem liggen de risico’s bij 
de gepensioneerden.’ 
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iS hEt daN SOmS een soort lastercampagne 
tegen ons pensioenstelsel? ‘Daar heeft het 
alle schijn van’, zegt Paul Ulenbelt. Veront-
rustende berichten over noodlijdende pensi-
oenfondsen en een oprakende pensioenpot 
spreekt hij met klem tegen: ‘We hebben een 

eurocrisis en een bankencrisis. Maar géén 
pensioencrisis. Ik herhaal: géén pensioen-
crisis.’ We spreken het SP-Tweede Kamerlid 
in de zomervakantie. Het lijkt stilte voor de 
storm aan het Nederlandse pensioenfront. 

‘Omdat het zogenaamd zo beroerd gaat 
met de pensioenfondsen, komt het kabinet 
komend najaar met een nieuw Financieel 
Toetsingskader (FTK, zie kader –red.). Dat 
behelst een heel grote ingreep. Pensioen-
fondsen moeten dan kiezen tussen twee 
soorten contracten met deelnemende 
werknemers. In het nominale contract blijft 
alles in grote lijnen zoals het is. In de andere 
optie – het zogenaamde reële contract – 
wordt permanent geïndexeerd, maar het 
opgebouwde pensioen wordt minder zeker. 
Dit omdat er in dit type contract voor de 
werkgevers vaste premies komen; het risico 
wordt bij de gepensioneerden neergelegd.’

 › Even tussendoor: kan dat allemaal zo-
maar?
‘Als pensioenfondsen het oude contract 
in een nieuw willen omzetten, raak je 
aan eigendomsrechten. Organisaties van 
gepensioneerden hebben al gezegd dat ze 
gaan procederen. Het is volstrekt onzeker 
wat daarvan de uitkomst is. De overheid laat 
de keuze aan de fondsen. Maar die durven 
niet zo goed, want ze weten niet hoe een 
jarenlange procedure uitpakt.’ 
 
 › Toch klinkt het allemaal niet als ‘een heel 

grote ingreep’...
‘Vergis je niet. Heel fundamenteel in het Ne-
derlandse pensioenstelsel is dat drie partijen 

er belang bij hebben: de werkgevers, de ge-
pensioneerden en de werknemers. De basis 
van het huidige stelsel is dat als het goed 
gaat met de fondsen alle partijen daarvan 
profiteren, in de vorm van hogere pensioe-
nen en lagere premies. En als het slecht gaat, 
dragen ze alledrie bij om het weer op peil te 
krijgen. Zeg maar het Rijnlands model: bij 
tegenslag delen we de tegenslag, bij voor-
spoed delen we ook. In het nieuwe systeem 
echter wordt de premie voor de werkgever 
vastgezet. Die hoeft dus niet meer bij te 
storten als het tegenzit. Dat betekent dat de 
hoogte van het pensioen afhankelijk is van 
hoe het gaat op de beurzen en je dus niet 
langer met drie partijen dat potje overeind 
probeert te houden. Met andere woorden: 
in het nieuwe systeem betaalt de werkgever 
zijn deel en heeft er verder geen omkijken 
meer naar. Maar de risico’s liggen bij de 
gepensioneerden. Terwijl – en dat is onder-
zocht en aangetoond – de mensen liever een 
lager maar zeker pensioen hebben dan een 
hoger maar ónzeker pensioen. Het huidige 
pensioenstelsel is het laatste in de sociale 
zekerheid wat nog volgens het Rijnlandse 
model is georganiseerd. Daar wordt nu dus 
de beuk in gezet, als we niet uitkijken.’ 

 › Er zit het ongelooflijke bedrag van 1.000 
miljard in de pensioenpot. Er gaan steeds 
meer stemmen op om daarmee te investe-
ren in de Nederlandse economie. Hoe zit 
dat? 
‘De pensioenfondsen zijn heel aarzelend om 
in Nederland te investeren. Dat zouden ze 
niet zijn als ze gewone rendementen zouden 
kunnen halen. Maar pensioenfondsen 

de verborgen agenda achter de Pensioenenstrijd

‘penSioenfondSen worden  
 gedwongen zich Arm te rekenen’
Pensioenfondsen moeten korten, de spaarpot raakt leeg, pensioen-
gelden moeten geïnvesteerd worden in de economie. De berichten 
volgen elkaar in hoog tempo op. Ongetwijfeld omdat er dit najaar 
heel wat staat te gebeuren rondom de pensioenen. En dat is niet veel 
goeds, stelt SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt. 

Pensioenen in Nederland:  
wat speelt er momenteel?
•		Het	kabinet	werkt	momenteel	aan	een	nieuw Fi-

nancieel toetsingskader (Ftk) voor pensioen-
fondsen. Deze kunnen volgens dat FTK kiezen 
uit het bestaande, zogenaamde ‘nominale’ 
pensioencontract	(vaststaand	pensioen)	en	een	
nieuw,	‘reëel’	contract	(waarbij	de	hoogte	van	
het pensioen afhankelijk is van de financiële 
markten).	

•		Het	kabinet	wil	dat	pensioenfondsen	meer	
investeren in de economie en hypotheken van 
banken overnemen. De pensioenfondsen zijn 
hierover in overleg met het kabinet.

•		Het	kabinet	wil	tevens	het	maximale	bedrag	
verlagen dat werknemers belastingvrij kunnen 
sparen voor hun pensioen. Het nu geldende 
maximum van 2 procent van het loon per jaar 
moet	volgens	Rutte	II	omlaag	naar	1,75	procent.

•		Een	aantal	pensioenfondsen	heeft	aangekondigd	
volgend	jaar	(opnieuw)	te	moeten	gaan	korten	
wegens een te lage dekkingsgraad. De dek-
kingsgraad van pensioenfondsen geeft aan in 
hoeverre zij kunnen voldoen aan hun toekom-
stige verplichtingen. De gemiddelde dekkings-
graad	dient	104,3	procent	te	zijn.	Vorige	maand	
bedroeg	de	dekkingsgraad	gemiddeld	104	
procent; een stijging van 3 procent ten opzichte 
van juni.
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zijn geen filantropen. Al twintig jaar lang 
halen ze rendementen van tussen de 6 en 
10 procent, die resultaten willen ze in geval 
van investeringen in Nederland ook halen. 
Daarom zeggen ze tegen de overheid: wij 
willen de normale rente, plus compensatie 
voor inflatie. En dat wil minister van Finan-
ciën Dijsselbloem weer niet.’

 › En wat vind jij?
‘Pensioengeld is uitgesteld loon van mensen. 
Het is dus gewoon loon. Daar moet je als 
overheid niet aan willen zitten. Pensioen-
fondsen zijn geen pinautomaat voor de 
regering.’ 

 › Ook niet in uiterste nood en tegen kei-
harde voorwaarden?
‘Bedrijven hebben nog nooit zoveel dividend 
betaald, nog nooit zoveel winst behaald 
als nu. Het aandeel dat naar kapitaal gaat 
(bijvoorbeeld winsten, dividenden etc. –
red.) is de afgelopen twintig jaar gigantisch 
gegroeid, terwijl het aandeel dat naar lonen 
gaat juist is verminderd. Dan zou ik zeggen: 
ga dáár dan eens kijken. Dát zou rechtvaar-
dig zijn. En dan moeten de pensioenfond-
sen de banken redden? En dan zouden de 
hypotheken bij de pensioenfondsen terecht 
moeten komen? Kom op! We hebben een 
prachtig pensioenstelsel, volgens vriend en 
vijand het beste ter wereld, waar ontzettend 
veel geld is gespaard. Maar dat is geld voor 
pensioen. Het is geen geld om de problemen 
die de neoliberale politiek heeft veroorzaakt 
mee op te gaan lossen.’ 

 › Het kabinet wil ook het belastingvrije 
deel van het loon dat je mag sparen verla-
gen. Hoe kijk jij daar tegenaan? 
‘Heel simpel. Die maatregel houdt in dat het 
langer duurt voordat je je pensioen op-
bouwt. En als je dezelfde tijd moet werken, 
bouw je dus een fors lager pensioen op. Een 
idioot plan dus, waarvan het idee is dat de 
pensioenpremies omlaag gaan, de lonen 
omhoog en de mensen meer gaan uitgeven 
en dat is dan weer goed voor de economie. 
Onzin. De mensen hebben op korte termijn 
wel andere zorgen aan hun hoofd. Ze gaan 

weer voor hun pensioen sparen, of gewoon 
sparen. Of aflossen. Bovendien is het plan 
heel slecht voor de staatskas op lange ter-
mijn, door verminderde belastinginkomsten 
in de toekomst.’ 

 › Word jij in de pensioenkwestie wel eens 
conservatief genoemd?
‘Ja. Omdat ik een stelsel wil handhaven dat 
al vijftig jaar bewezen heeft goed te werken. 
Het behoud van het goede is tegenwoordig 
heel revolutionair.’ 

 › Maar er moet toch een reden zijn waarom 
het pensioenstelsel volgens het kabinet op 
de schop moet?
‘Er zijn twee aspecten die ik kan bedenken. 
Het ene heeft te maken met het feit dat in-
ternationaal opererende bedrijven het heel 
vervelend vinden dat ze de pensioenkosten 
op de balans hebben staan. Omdat, zoals 
gezegd, de kans bestaat dat het bedrijf bij 
moet storten. En dat betekent onzekerheid 
voor aandeelhouders. Om die reden willen 
bedrijven de pensioenkosten vast hebben. 
Bedrijven als Shell en Akzo zijn er trouwens 
al mee bezig om een systeem in te voeren 
met vaste pensioenkosten. Het tweede as-
pect is politiek. Bij liberale politiek past niet 
de verplichtstelling van deelname aan een 
pensioenfonds. Je moet zelf kunnen kiezen, 
vinden liberalen. Het is een onderdeeltje 
van de neoliberale agenda om solidaire 
systemen af te breken. En dan krijg je de 
crisis en ineens staan de pensioenfondsen er 
zogenaamd slecht voor. Dus begint iedereen 
te twijfelen: is er straks nog wel pensioen als 
ik aan de beurt ben? Uit onderzoek blijkt dat 
75 procent van de jongeren denkt dat de pot 
leeg is als zij aan de beurt zijn. Die onzeker-
heid en de crisis worden nu misbruikt om 
het stelsel af te breken.’

 › Jij zegt steeds: de pensioenfondsen staan 
er ‘zogenaamd’ slecht voor. Hoezo zoge-
naamd?
‘Precies drie jaar geleden kondigde minister 
Donner op een persconferentie aan dat de 
pensioenfondsen moesten gaan korten. Dat 
sloeg in als een bom, want pensioenfondsen 

waren tot dan toe zo zeker als wat, pensi-
oenen werden altijd betaald. En die zouden 
nu gekort gaan worden. Donner zei dat flink 
wat fondsen dat moesten gaan doen. Het 
bleken er overigens maar een paar te zijn. 
Maar het beeld was neergezet dat het geld 
opraakte, dat het niet goed zat. Vervolgens 
kwamen er berichten over mislukte beleg-
gingen bij die fondsen en die werden enorm 
uitvergroot. Zoals: ABP heeft 300 miljoen 
verloren met Facebook. Nou, ABP heeft 
meer dan 300 miljard in kas, en bovendien 
ook 400 miljoen winst gemaakt met Google. 
Het Financieel Dagblad pakte enorm uit over 
de mislukking bij Facebook, maar schreef 
niks over de winst bij Google.’ 

 › Dus het is helemaal niet waar dat ze er 
slecht voor staan?
‘Precies. In de kern van de zaak gaat het 
goed. Ik hoef er maar drie cijfers voor te 
noemen. Pensioenfondsen hebben 1.000 
miljard euro in kas. Er komt ongeveer 30 
miljard aan premie binnen per jaar en er 
gaat 25 miljard aan pensioen per jaar uit. 
Als we allemaal acuut zouden stoppen met 
premie betalen dan kunnen ze nog 25 jaar 
pensioenen betalen. Plus het feit dat de 
pensioenfondsen nog steeds zeer goede 
rendementen halen. Nogmaals, kijk naar de 
cijfers: in 2009 hadden de pensioenfondsen 
gezamenlijk 600 miljard euro in kas. En nu 
1000 miljard.’ 

 › Maar waarom dan die kortingen?
‘Er gold altijd dat pensioenfondsen met een 
vaste rente van 4 procent per jaar risicoloos 
aan hun toekomstverplichtingen zouden 
kunnen voldoen. Maar in 2006 gebeurde 
er iets heel ingrijpends. Toen werd de vaste 
rente losgelaten en vanaf toen gold de 
marktrente, die destijds hoger was. Daar is 
in de Kamer destijds niet eens over gestemd! 
Het was gewoon een ministeriële regeling, 
moet je nagaan. Vanaf toen ging de toeval-
lige dagkoers bepalen wat pensioenfondsen 
in kas moesten hebben. Maar in 2008 kwam 
de crisis en kelderde de rente. En daar zit 
’m de kneep, want dat betekende dat de 
pensioenfondsen op papíér ineens te weinig 
geld hadden! Wat feitelijk dus niet waar was. 
Met andere woorden: de pensioenfondsen 
worden gedwongen zich arm te rekenen op 
basis van de marktrente. En daardoor krij-
gen mensen die hun hele leven gewerkt en 
betaald hebben nu te maken met korting op 
hun pensioen, in de metaal zelfs 7 procent. 
Zéér onterecht. Daarom zeg ik: we moeten 
weer een vaste rente hebben die los van de 
markt staat. Pensioenen zijn geen banken, 
maar spaarpotten.’ 

‘De angst van jongeren dat er voor 
hen geen pensioen overblijft, is 
irrationeel’
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 › En toch lijkt angst de discussie te domi-
neren. Hoe kan dat? 
‘Als ik dit verhaal vertel zeggen mensen 
vaak: oh, zit dat zo in elkaar. Maar ondertus-
sen krijgen ze wel te maken met korting. 
Kijk, de meeste Nederlanders hebben zich 
nooit bemoeid met pensioen, ze hebben 
altijd het idee gehad: mijn pensioen is veilig. 
Net als bij elektriciteit: het opwekken ervan 
is heel ingewikkeld, ik snap er ook niks van. 
Maar ik weet wel: er staat 220 volt op mijn 
stopcontact. Zo was het met pensioen ook.’

 › Wás?
‘Ja, het wás een van de zekerheden die je 
had. En toen kwam in een keer dat verhaal 
over die kortingen. Met de rest van de crisis 
erachteraan. Een tv-programma meldde: 
pensioenfondsen hebben 120 miljard ver-
speeld. Ik heb toen in de Kamer het initiatief 
tot een hoorzitting genomen. De bron van 
dat tv-programma is tijdens die hoorzit-
ting compleet gefileerd. Er klopte geen ruk 

van z’n verhaal. Maar ja, het zaadje van de 
angst was gezaaid. En dat verlies van 120 
miljard? Dat hadden ze een jaar later al weer 
goedgemaakt.’ 

 › Maar toch: jongelui lijken zich ernstig 
zorgen te maken over dat er voor hen 
straks niks meer over is. Met name D66-
jongeren laten zich op dat punt horen. 
‘Er is angst onder jongeren, ja. Maar het is 
irrationele angst. Omdat ze zich er niet in 
verdiept hebben. Begrijpelijk, want zij heb-
ben wel andere zorgen aan hun hoofd. Vind 
ik werk? Haal ik mijn diploma? Vind ik een 
huis? Vind ik een partner? Kortom, jij gaat 
je als jongere geen zorgen maken over wat 
jouw inkomen is over dertig, veertig, vijftig 
jaar. Da’s veel te ver weg. Heel begrijpelijk. 
Ik ben in Utrecht eens op een avond van 
D66-jongeren over pensioenen geweest. 
Wat schetst mijn verbazing? Toen ik dit daar 
allemaal vertelde was een groot deel van de 
aanwezigen het eigenlijk wel met me eens.’ 

 › En nu?
‘Het zal er in de Kamer om spannen dit 
najaar. Ik hoop dat het onderwerp pensioe-
nen onderdeel wordt van het verzet tegen al 
die andere kabinetsmaatregen in de sociale 
werkplaatsen, in de zorg, noem maar op. 
Want ook wat ons aangaande de pensioenen 
boven het hoofd hangt is zó onrechtvaardig. 
Kijk, je pensioen, daar kun je als oudere 
niks meer aan doen. Je kunt niet weer gaan 
werken. Oké, je zou misschien even kunnen 
doorwerken, maar het houdt een keer op. 
Niemand wil dat mensen van tachtig jaar 
of ouder aan de kassa van de supermarkt je 
boodschappen in staan te pakken, zoals je 
dat in de Verenigde Staten ziet.’ • 

tekst Rob Janssen
foto’s Sander van Oorspronk

‘Hervorming van het pensioenstelsel is een onderdeeltje van de 
neoliberale agenda om solidaire systemen af te breken’
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 › Wat was het doel van deze reis?
‘Zuid-Amerika – en meer specifiek Brazilië 
– is een van de opkomende economieën in 
de wereld. Brazilië speelt daardoor inter-
nationaal een steeds grotere rol, ook in 
Nederland. Daarnaast zie je in Zuid-Amerika 
dat de meeste landen linkse regeringen 
hebben gekozen de afgelopen jaren. Dit in 
tegenstelling tot Europa, waar al dertig jaar 
een neoliberale wind waait. Het is belangrijk 
om in het land zelf met de juiste mensen te 
praten en van elkaar te leren: hoe doet een 
linkse partij als de PT het?’

 › En?
‘Er is een aantal dingen waar ze trots op kun-

nen zijn. Het land is erin geslaagd veertig 
miljoen mensen uit de armoede en in de 
middenklasse te krijgen. Dat is ongekend. 
Economische groei dus, maar wel in de 
breedte.’

 › Tegelijk waren er massale protesten in 
Brazilië.
‘Zeker, maar die zijn niet politiek. De pro-
testerende mensen wilden er zelfs uitdruk-
kelijk geen politieke partijen bij hebben. 
En de eisen die de demonstranten hebben 
zijn terecht. Nu er zo ongelooflijk veel meer 
mensen in de middenklasse terechtkomen, 
willen die ook kansen, en kunnen meepra-
ten. Zij willen dat er veel meer gedaan wordt 

tegen de criminaliteit, tegen de corruptie en 
aan goed onderwijs.’

 › En hoe reageert de PT daarop?
‘Op een bijeenkomst van de PT waar wij bij 
waren, sprak oud-president Lula hierover. 
Hij vond dat de PT de partij was die naast 
deze mensen moet staan. Niet alleen door 
met ze te spreken, maar ook door met de 
oplossingen te komen. Lula verwees zo naar 
een manier van werken die ons als SP’ers erg 
aanspreekt: verandering van onderop steu-
nen en stimuleren. Dat heb ik ook gezien 
bij een lokale PT-afdeling in Salvador, waar 
een enorme groep vrijwilligers samen met 
de bewoners werkt aan hun buurt. De PT 

‘met vechtluSt  
teruggekomen’
In augustus bracht SP-leider Emile Roemer samen met partijsecretaris Hans van 
Heijningen en Brazilië-kenner Peter Runhaar een werkbezoek aan Brazilië. Het 
land waar de linkse Arbeiderspartij (Partido dos Trabalhadores, PT) al jaren de 
president levert en aan de regering deelneemt. Roemer kwam geïnspireerd terug 
en vertelt waarom. 
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heeft anderhalf miljoen leden, en ik overzie 
niet zo’n heel land, maar ik herken veel van 
onze manier van werken in wat ik gezien en 
gehoord heb.’

 › Welke ontmoeting is je bijgebleven?
‘Die met de oud-voetballer Rai, die een 
prachtig project voor kinderen heeft opge-
zet. Via sport slaagt hij erin om vele hon-
derden kinderen te bereiken en hun kansen 
te verbeteren met lezen, voeding, ICT en 
noem maar op. En vooral: hij slaagt erin om 
dat met de buurt samen te doen. De buurt 
wordt er beter van. Buurtbewoners nemen 
verantwoordelijkheid voor hun buurt, de 
criminaliteit vermindert. Een kleinschalige, 
buurtgerichte aanpak dus, die echt resulta-
ten oplevert. In buurten en met kinderen die 
door veel mensen worden beschouwd als 
verloren en kansloos. Heel inspirerend.’

 › Hoe zien mensen van de PT de SP?
‘Ik heb met Lula gesproken en die vertelde 
dat er tot tien, vijftien jaar geleden veel 
steun uit Europa en Nederland kwam, 
vanuit de vakbeweging. Hij ziet de SP en een 
paar andere linkse partijen als bakens in een 
neoliberaal Europa. De sociaaldemocraten 
hebben zich in zijn ogen overgeleverd aan 
het liberalisme, en regeringen met de soci-
aaldemocraten voeren geen linkse politiek. 
Men is al jaren bezorgd over het wegvallen 
van links in Europa, en ziet in partijen als 
de SP hoop op samenwerking in Europa. Die 
uitnodiging staat, zal ik maar zeggen.’

 › Wat kunnen wij leren van de PT?
‘Wat zij aantonen is dat een beweging van 
onderop haalbaar en zinvol is om dingen te 
veranderen. Als je ziet wat Lula in een land 
met zoveel armoede en problemen al heeft 
bereikt in acht jaar – op het gebied van inko-
menspolitiek, economische ontwikkeling en 
infrastructuur bijvoorbeeld – dat is indruk-
wekkend. Ik ben dan ook met veel vechtlust 
teruggekomen uit Brazilië. Gesterkt in iets 
wat je eigenlijk wel weet: het kan echt an-
ders. Hoe sneller hoe beter.’ •

   Van het bezoek is een uitgebreid reisver-
slag gemaakt, te vinden op de SP-website: 
sp.nl/9zc5ue

tekst Diederik Olders
foto Hans van Heijningen

Foto’s van boven naar beneden: Emile Roemer met buurtactivistes San Antonio,  
het parlementsgebouw in Brasilia en oud-president Lula.
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12:45 uur
hEt iS dONdERdag 25 juli, kwart voor een, als 
ik met mijn tas voor de vrouwengevange-
nis Nieuwersluis sta. De vestigingsdirecteur 
drukt me meerdere keren op het hart dat ik 
op ieder moment kan stoppen met mijn vrij-
willige detentie, als ik dat wil. Het voelt een 
beetje als valsspelen: ik zal nooit helemaal 
hetzelfde behandeld worden als de andere 
gedetineerden.

14:15
Ik word van bezoeker omgedoopt tot gedeti-
neerde. Ik mag gelijk mee, naar ‘het bad’. In 
bajestaal is dat de ‘ontvangstruimte’ waar de 
gedetineerde en haar of zijn spullen worden 
onderzocht en ingetekend. Dan doorloop ik 
de visitatieprocedure. Hier wordt ook een 
uitzondering voor mij gemaakt, want ik mag 
niet gevisiteerd worden. Visitatie betekent 
dat je je helemaal moet uitkleden, indien 
nodig je tampon verwijderen en dan drie 

keer bukken. Ik slik als ik dat hoor, ik zou 
die handelingen erg denigrerend vinden. 
Maar ik snap dat het moet.

Ik mag nog een uur luchten met de vrouwen 
die gedetineerd zijn op de afdeling naast mij.
Een woord dat ik de vrouwen veel hoor 
gebruiken is ‘afgestompt’. Je denkvermogen 
wordt totaal uitgezet in detentie, zeggen ze. 
Alles wordt voor je bedacht. Hoe je loopt, 
waar je loopt, wat je moet doen, bijna alles. 
Voor eigen initiatief is bijna geen ruimte. 
Zo wilden de vrouwen zelf het onderhoud 
van het terrein verzorgen, maar ze mochten 
geen gereedschap pakken. 

16.45
Ik ben ‘op cel’. De deur gaat dicht en op slot 
– en dan is het stil. Ik check wat ik heb mee-
gekregen. Doorzichtige bakjes met koffie en 
suiker, wc-papier, tandpasta, afwasmiddel, 
brood, jam, een kam en twee magnetron-

maaltijden. Daar heb ik maar één woord 
voor: gadverdamme! Ik krijg de maaltijden 
niet gelijkmatig warm, de kip is taai plastic, 
de vis en de sperziebonen zijn snot en de 
aardappels zijn droog. Als ik mijn ogen 
dichtdoe weet ik niet wat ik eet. Ik weet dat 
het uitgebalanceerde maaltijden zijn, met 
voldoende voedingsstoffen, maar ik neem 
uiteindelijk maar een boterham.
Gemiddeld krijg je twee controles, ’s avonds 
en midden in de nacht. Ze kloppen op je 
deur en dan gaat direct het luikje van de 
celdeur open. En dan kijken ze waar je zit. 
Als je onder de douche staat of op de wc zit 
word je geacht om jezelf te laten zien.
Slapen kan ik amper. De bouwlamp op het 
terrein verlicht mijn kamer, de koelkast 
naast mijn bed maakt veel herrie, er is geen 
frisse lucht, wel een knoerthard bed en 
een plastic kussen: geen slaap opwekkende 
combinatie. 

07.30
Op de arbeidszaal krijg ik eerst naailes. Ze 
maken van die grote zitzakken voor in de 
tuin. Het blijkt het beste werk wat je hier 
kan doen. Een jonge vrouw vertelt mij dat ze 
Nederlands heeft gestudeerd, maar erachter 
is gekomen dat ze inmiddels afgestompt is. 
Laatst schreef ze een brief en merkte ze dat 
ze moeite had met de spelling. ‘Je hersens 
staan hier uit, ik voel me soms een zombie’, 
zegt ze. 
Als ik word opgehaald van de arbeid is mijn 
detentie voorbij. Het is me zwaar gevallen. 
Het idee compleet afhankelijk te zijn, het 
totale gebrek aan privacy, geen grip of 
zeggenschap hebben op de situatie om je 
heen en over jezelf, geen inspraak hebben. 
We moeten toewerken naar een detentie 
waar vrouwen en mannen juist wel weer 
verantwoordelijkheden leren oppakken, als 
ze het eerder hebben verpest. Ze moeten 
leren terugkeren in de maatschappij. We 
hebben er niks aan als we van gedetineerden 
kasplantjes maken die niet meer weten hoe 
ze verantwoordelijkheden moeten oppak-
ken. Alleen al dat besef maakt deze ervaring 
waardevol. •

  Het augustusnummer van Spanning, het blad 
van het Wetenschappelijk bureau van de SP, 
is gewijd aan het thema veiligheid.  
www.sp.nl/nieuws/spanning

tekst Nine Kooiman
foto Archief Nine Kooiman

kooimAn gekooid

Debatteren over gevangenisstraf is één ding, het zelf ervaren is 
twee. Omdat ze graag weet waar ze in de Tweede Kamer over 
praat, ging SP-Kamerlid Nine Kooiman deze zomer vrijwillig 
een dag in detentie. 
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‘Alleen als je bereid bent verschillen te 
accepteren, kun je samen iets doen’, zei 
Lothar Bisky in maart 2007 in de Tribune. 
Hij was een man van de toenadering, 
van de uitgestrekte hand. Zijn innige 
streven om mensen samen te brengen 
speelde een doorslaggevende rol in de 
oprichting en doorbraak van Die Linke, 
de Duitse socialistische partij. In hem 
had de SP een buitengewoon goede 
partner bij het van de grond tillen van 
effectieve samenwerking.

Tijdens interviews kon hij met zichtbaar 
genoegen de ironie van de politiek bloot-
leggen, maar even later ook strijdbaar zijn 
gebalde vuist tonen. Bijvoorbeeld als het 
ging over de crisis: ‘Nu de banken door de 
overheid van een paraplu zijn voorzien, 

iN mEmORiam

  > lothAr biSky (1941-2013)

moeten we iets doen voor de mensen die in 
de regen staan!’ (Spanning, april 2009) 
Als 18-jarige jongeman verliet hij West-
Duitsland en koos hij voor de DDR, omdat 
hij als kind van arme ouders daar meer 

kansen zag. Hij studeerde Filosofie en 
Cultuurwetenschappen in Berlijn en 
schopte het tot rector op de Filmacademie 
van Potsdam. Lothar Bisky gold als een 
praktisch socialist en omarmde de 
hervormingskoers die Michail Gorbatsjov 
midden jaren tachtig inzette. Tijdens de 
Duitse hereniging sloot hij zich als pleitbe-
zorger van een democratisch en werkbaar 
socialisme aan bij de PDS, die hij later 
samen met West-Duitse socialisten 
samensmeedde tot Die Linke. Van die partij 
bekleedde hij samen met Oskar Lafontaine 
het voorzitterschap; ook vertegenwoor-
digde hij zijn partij tot vorig jaar in het 
Europees Parlement. 
Lothar Bisky stierf op 13 augustus op 
71-jarige leeftijd na een ongelukkige val in 
zijn woonhuis. 

  > hilverSum werkt voortAAn met wijkteAmS

Afgelopen december heeft de SP een 
werkbezoek compleet met treinkaartjes 
naar Zeist aangeboden aan de Hilversumse 
burgemeester en zijn ambtenaren, om hen 
te overtuigen van het nut van wijkteams. 
Ten tijde van de begrotingsbehandeling dit 
jaar wilde de burgemeester desondanks 
bezuinigen op het voor de wijkteams 
essentiële Bureau Wijkzaken. Bianca 
Verweij, fractievoorzitter voor de SP in 
Hilversum: ‘Gelukkig waren andere partijen 
het met ons eens, waardoor de bezuinigin-
gen geschrapt zijn en Hilversum voortaan 
met wijkteams werkt.’

Problemen snel oppakken
Het werken met wijkteams maakt volgens 
Verweij deel uit van de nieuwe koers van de 
gemeente om wijk- en samenlevingsgericht 
te werken. ‘Professionals als opbouwwer-
kers, woonconsulenten en wijkverpleeg-
kundigen zullen samen met bewoners 
plaatsnemen in de wijkteams. Het gaat 
immers over hun wijk, hun voorzieningen, 
hun Hilversum.’ Een goed wijkteam kan er 
volgens Verweij voor zorgen dat problemen 
snel worden opgepakt door de juiste 
mensen, zodat ze nog goed oplosbaar zijn.

verkenners en verbinders
Het is overigens niet de bedoeling dat 
vrijwilligers en mensen met een uitkering 
het werk gaan doen van professionals. 
Verweij: ‘Burenhulp is goed, maar het moet 
niet te gek worden. Een wijkteam kan een 

belangrijke rol spelen in het signaleren en 
oppakken van knelpunten in buurten, maar 
ook bij individuele problemen. Voor 
verschillende zorg- en welzijnstaken heb je 
vervolgens goed opgeleide professionals 
nodig om te adviseren, in te grijpen en op 
te lossen.’ 

Fervent voorstander
Dankzij het door de SP organiseerde 
werkbezoek en de vele goede voorbeelden 
is de burgemeester inmiddels ook een 
fervent voorstander. De medewerkers van 

Bureau Wijkzaken spelen een belangrijke 
ondersteunende rol bij de wijkteams. 
Verweij: ‘We zijn heel blij dat er niet op deze 
ambtenaren bezuinigd is. We hebben in het 
verleden als SP zelf al diverse keren 
succesvol met hen samengewerkt.’ 
Doordat ze buiten de vaste structuren van 
de gemeentelijke organisatie staan, hebben 
ze veel meer vrijheid en minder last van 
bestuurlijke stroop. Zij kunnen zowel 
binnen de gemeente als naar en voor de 
inwoners van Hilversum een verkenner, 
verbinder en versneller zijn.’
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  > bijStAndSgerechtigde AAn het woord

In het rapport De bijstandsgerechtigde aan 
het woord zijn de resultaten van een 
SP-enquête onder ruim 1700 bijstandsge-
rechtigden gebundeld. Het valt SP-Tweede 
Kamerlid Sadet Karabulut onder meer op 
dat veel mensen in de bijstand dolgraag 
aan het werk zouden willen. ‘Ze hebben het 
idee dat zij door officiële instanties en de 
samenleving met een schuin oog aangeke-
ken worden, in plaats van geholpen met het 
vinden van een nieuwe baan.’ 

werkende armen
Van de bijstandsgerechtigden die werken 
met behoud van uitkering blijkt een groot 
deel dit al langer dan twee jaar te doen, 
zonder uitzicht op een vaste baan.  
Karabulut: ‘Dit leidt tot niks anders dan 
verdringing en een groeiende groep 
werkende armen. Laat gemeenten eerlijk 
werk organiseren via gemeentelijke 
leer-werkbedrijven.’ Volgens Karabulut 
moet het aanvragen en toekennen van 
inkomensondersteunende voorzieningen 

bovendien eenvoudiger gemaakt worden 
en is het onverantwoord om de uitkeringen 
nog verder te verlagen, omdat langdurig 
rondkomen van een bijstandsuitkering vaak 
tot problemen leidt. 

   http://sp.nl/9zbik8

De SP in Weert heeft zich met succes 
verzet tegen de maatregel van de gemeen-
te om vrijwilligers ouder dan 75 uit de stem-
bureaus te weren. Jeroen Goubet, de 
Weertse SP-fractievoorzitter, vindt de 
maatregel generaliserend en discrimine-
rend en heeft daarom gevraagd deze terug 
te draaien. ‘Met vrijwilligers moet netjes en 
zorgvuldig omgegaan worden. Deze 
maatregel is erg zuur voor mensen die zich 
inzetten voor een groot goed: de demo-
cratie.’

heroverwogen
Inmiddels heeft de gemeente vanwege de 
kritiek besloten het besluit na de zomer te 
gaan heroverwegen. De Kiesraad en het 
College voor de Rechten van de Mens  
hebben inmiddels bevestigd dat de 
maatregel leeftijdsdiscriminatie is en in 
strijd met de Wet Gelijke Behandeling.

  > gemeente 
diScrimineert eigen 
vrijwilligerS

  > roemer inSpecteert opnieuw Schimmelwoningen

SP-leider Emile Roemer was begin dit jaar 
zeer geschokt toen hij een bezoek bracht 
aan de zogenaamde ‘schimmelwoningen’ 
in Breda. De woningen stammen van net na 
de oorlog en zijn nu echt volledig op. Door 
jarenlang uitstel van de sloop van de 
woningen worden ze al jaren niet meer 
onderhouden. Woningcorporatie Wonen-
Breburg beloofde Roemer tijdens zijn 
bezoek in ieder geval bevriezing van huren, 
meer onderhoud op afroep en voorrang 
voor gezinnen die willen verhuizen. Onder 
grote belangstelling van bewoners, pers, 

SP-leden en andere geïnteresseerden 
keerde SP-leider Emile Roemer afgelopen 
maand terug naar de schimmelwoningen 
om te controleren of WonenBreburg haar 
belofte was nagekomen. 

‘Ongelooflijk zien opknappen’
Helaas schitterde de corporatie door 
afwezigheid. ‘Een beetje jammer’, volgens 
Roemer. De SP is er volgens hem namelijk 
niet op uit om tegenover de corporatie te 
komen staan. De partij ziet corporaties juist 
als bondgenoot tegen de asociale plannen 

van het kabinet van VVD en PvdA. 
Een van de gezinnen die Roemer begin dit 
jaar bezocht, heeft inmiddels een nieuw 
huis. Bewoner Bianca van den Berg (foto): 
‘Sinds de paar maanden dat we niet meer 
in het vochtige huis vol schimmels wonen, 
heb ik mijn kinderen ongelooflijk zien 
opknappen!’ Roemer is heel blij voor de 
bewoners die een ander huis toegewezen 
hebben gekregen maar is ook heel 
duidelijk: ‘Nu de rest nog!’

gebrekenboek
Dat er nog veel mis is bleek wel uit de 
gebrekenlijsten die de SP samen met 
bewoners heeft ingezameld. Het komt 
bijvoorbeeld nog steeds voor dat een jong 
stel dat een baby verwacht volgens de 
corporatie geen recht heeft op voorrang. 
Het stel maakt zich grote zorgen dat ze hun 
kind op moeten voeden in een huis dat niet 
warm te stoken is en vol vocht en schim-
mels zit. Roemer: ‘Ik heb ook gehoord dat 
er, tegen de afspraken in, toch weer 
gezinnen met kinderen als tijdelijke 
huurders in deze door en door rotte huizen 
gezet worden. Schandalig!’ Roemer beloof-
de de bewoners van de schimmelwoningen 
dat de SP ervoor zorgt dat het gebreken-
boek bij WonenBreburg terecht komt en 
dat de partij niet zal rusten voordat deze 
schandalige situatie is opgelost.

HET KAN ZOVEEL BETER

DE BijsTANDsgEREcHTigDE
AAN HET WOORD
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dE SP wil dat de huisvesting van Oost-
Europese werknemers in Horst aan de 
Maas wordt verbeterd. Raadslid Thijs 
Coppus: ‘Wij vinden het niet normaal dat 
er mensen maandelijks 250 euro aan hun 
werkgever betalen voor 2,5 vierkante 
meter zonder enige privacy.’ Volgens de 
gemeente voldoet de huisvesting aan alle 
regels. ‘Als dit werkelijk zo normaal is, 
dan stel ik voor dat B en W bij dienstrei-
zen voortaan alleen nog in jeugdherber-
gen in stapelbedden slapen.’

in de regio Dordrecht-Alblasserwaard-
Vijfheerenland reden tijdens de hittegolf 
deze zomer zo’n 100 bussen zonder 
airco rond, waarin de temperatuur kan 
oplopen tot zeker 44 graden. SP-Staten-
lid Lies van Aelst protesteerde: de 
provincie betaalt voor kwalitatief hoog-
waardig openbaar vervoer, daar hoort 
ook een comfortabel binnenklimaat bij. 

vaNaF SEPtEmBER huurt de SP Breda een 
ruimte in buurthuis Scheldestraat in de 
wijk Haagpoort. Dit buurthuis was door 
de gemeente gesloten vanwege bezuini-
gingen maar maakte een doorstart 
dankzij betrokken bewoners. 

onder aanvoering van Robin Hood en 
lady Minima heeft de SP Hilversum 
aandacht gevraagd voor de vele mensen 
met financiële problemen door de crisis 
en de bezuinigingen. Ze spraken met het 
winkelend publiek en een wethouder. 

De SP-poster met de tekst ‘Een beter 
Nederland begint HIER’, voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2006, hangt tot 
eind dit jaar in het Centre Pompidou. De 
poster is destijds gemaakt door ontwerp-

Veolia-steward Samir Tamaoui kwam Emile 
Roemer tegen op de Maaslijn tussen 
Roermond en Nijmegen en maakte een 
praatje. ‘Kijk, dat is nou dubbele sociale 
veiligheid op het spoor’, merkte Samirs 
collega op en vereeuwigde het tweetal.

  > dubbel veilig!  > wAterlAnderS geShAmpood

Tijdens het Broeker Feest heeft  
de SP-afdeling Waterland bij de afspoel-
plaats van de grote ‘Land over Zand 
Wedstrijd’ ShamPoo en SPonsjes uitge-
deeld. Met de actie vragen de lokale 
SP’ers aandacht voor het in stand blijven 
van traditionele en culturele organisaties 
en feesten.

Bezuinigingen
In de afgelopen jaren is er steeds meer 
bezuinigd op sociale en culturele voorzie-
ningen in Waterland. Ferdinand Knaack, 
voorzitter van de SP in Waterland:  
‘De financiële klappen die we als gemeen-
te te verwerken krijgen, moeten we op een 
sociale manier opvangen zodat de 
volgende generatie ook nog kan genieten 
van alles wat Waterland is. Het is mooi dat 
de Broeker Feestweek nog bestaat, en dat 
moet zo blijven. Wat je verliest, krijg je niet 
meer terug.’ 

bureau Thonik. Het Centre Pompidou, een 
van de belangrijkste musea voor moderne 
kunst, heeft begin dit jaar een reeks 
ontwerpen van ontwerpbureau Thonik 
aangekocht en deze nu tentoongesteld.

  > betere kunSt begint hier
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hEt waREN dE jaREN vóóR dE cRiSiS, de tijd 
waarin menigeen dacht dat de bomen voor 
eeuwig de hemel in zouden groeien. De tijd 
ook waarin massa’s bestuurders voor hun 
eigen toko de meest rooskleurige toekomst-
verwachtingen en verdienmodellen uit-
tekenden. Voor gewone stervelingen leken 
nog maar twee opties te bestaan: rijk zijn óf 
je rijk voelen. En degenen die met dat op-
geklopte gedoe niet mee wilden of konden? 
Zoek het maar uit!

In de Rotterdamse volkswijk Nieuw Croos-
wijk werd zo’n tien jaar geleden het plan 
gelanceerd om 1800 van de 2100 woningen 
te slopen. Daarvoor in de plaats moesten 
dure koopwoningen komen. Onbetaalbaar 
voor de bewoners, en dus moesten die maar 
ergens anders gaan wonen. Ruim baan dus 
voor beterverdienenden en hogeropge-
leiden, omdat zij de wijk positief zouden 
beïnvloeden. De gemeente wilde ‘een rijkere 
variatie aan woonvormen’, om te voorko-

men dat Nieuw Crooswijk zou ‘afglijden 
naar een niveau waarbij de huidige sociale 
problemen ernstige vormen zullen aanne-
men’. Tsja…

al die tijd onzekerheid
Menno Janssen woont al 25 jaar in Nieuw 
Crooswijk: ‘Beleidsmakers dachten: als 
je dure huizen bouwt krijg je ook dure 
mensen en dat is goed voor de stad. Het is 
in mijn ogen precies dezelfde waanzin die 

Tien jaar lang vochten bewoners van het Rotterdamse Nieuw Crooswijk 
voor hun wijk, samen met de SP. Het was niet alleen een gevecht tegen 
de sloophamer, maar ook tegen de tijdgeest. 

ROttERdammERS REddEN huN wijk

de lAnge Adem vAn 
nieuw crooSwijk
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de algehele crisis heeft veroorzaakt.’ De 
‘moderne’ visie van de gemeente en de hoop 
van woningcorporatie Woonstad om flink 
geld te verdienen leken de Crooswijkers 
fataal te worden. Tien jaar lang vocht Jans-
sen namens de Federatie Bewoners Nieuw 
Crooswijk (FBNC) samen met wijkbewoners 
en de Rotterdamse SP voor het behoud van 
de wijk. En al die tijd verkeerden de bewo-
ners in onzekerheid. ‘Het was geen makke-
lijke tijd. Zelf besteedde ik soms 40 uur per 
week aan het organiseren van het verzet, het 
op touw zetten van acties, het bijwonen van 
vergaderingen en dergelijke.’

Een kleine twee jaar geleden gloorde er voor 
het eerst hoop. Terwijl een deel van de wijk 
inmiddels gesloopt was, begonnen steeds 
meer partijen in de gemeenteraad te twijfe-
len aan de voorgeschotelde vooruitzichten 
van het ‘Masterplan Nieuw Crooswijk’ en de 
actievoerders kregen steeds meer steun voor 
hun motto: Renoveren waar mogelijk, slopen 
waar nodig.
Vlak voor afgelopen zomer was de kogel 
door de kerk: de gemeenteraad trok op 
voorspraak van de SP-fractie de belangrijk-
ste pijlers onder het Masterplan vandaan. 
Het resultaat is dat Nieuw Crooswijk niet 
verder gesloopt wordt, maar gerenoveerd 

In	2006	plaatste	de	Tribune	een	reportage	over	de	
strijd van de Nieuw Crooswijkers, met portretten 
van fotograaf Menno Janssen van Janssen & De 
Kievit Fotografie. Nu de strijd gestreden is, bracht 
hij de wijk en zijn bewoners na zeven jaar opnieuw 
in beeld – met rechtsboven de grote, kale vlakte 
die resteert van de sloopwoede.

en opgeknapt. Daar waar de sloophamer al 
heeft huisgehouden wordt de nieuwbouw 
voltooid.

‘Rot geschrokken’ 
SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn feliciteert 
de bewoners: ‘Indertijd was meer dan 90 
procent van de Nieuw Crooswijkers tegen 
het masterplan. Woningcorporatie Woon-
stad moet leren van dit fiasco. Een leefbare 
wijk, dat zijn niet alleen stenen, dat zijn 
vooral mensen die er zich thuis voelen en 
er wat van willen maken. Het nieuwe plan 
moet samen met de bewoners van Nieuw 
Crooswijk vorm krijgen en uitgevoerd 
worden.’
Samen met de bewoners moet de leidraad 
zijn, vindt ook Menno Janssen. ‘De mensen 
hebben altijd graag en tevreden gewoond in 
de wijk. Daarom is Woonstad zich rot  
geschrokken van het verzet tegen dit teken-
tafelplan. Dat toont aan dat we terug moeten 
naar reële menselijke waarden en dat voor 
de lange termijn vasthouden. In mijn ogen 
zal alleen dát leiden tot een pareltje voor  
de stad.’ •

tekst Rob Janssen
foto’s Menno Janssen / Janssen & De Kievit
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van den berg en sari zetten door tot de laatste 
snik. ‘Wat moeten wij anders? Toegeven aan 
de valse beschuldigingen van de gemeente? 
Uitgesloten. Wie bekent er schuld als hij 
zeker weet dat hij onschuldig is? Dat kan 
niemand van ons verlangen.’
De vuilnisman en de onderhoudsmonteur 
waren in de wolken nadat ze na een heftige 
interne strijd, met aan hun zijde de raads-
fractie van de SP, verzelfstandiging van de 
dienst Stedelijk Beheer hadden voorkomen. 
Bovendien brachten zij enkele gepeperde 
misstanden aan het licht. De gemeenteraad 
gaf hen een staande ovatie, de wethouder 
was trots op de twee doortastende en volhar-
dende medewerkers.
En nu, bijna twee jaar later, zitten ze aan de 
grond als slachtoffers van rancune, rod-
del en achterklap in het Leidse stadhuis. 
Baan kwijt, inkomen kwijt, reputatie naar 
de knoppen. Veel meer kan een mens niet 
hebben. ‘En toch,’ zegt Marcel van den Berg, 

leidSe klokkenluiderS  
voor de rechter

De bijkans groteske kwestie rond de Leidse klokkenluiders 
Marcel van den Berg en Memet Sari is Kafka 3.0. Van helden 
tot schlemielen, van reddende engelen tot listige duivels, van 
de hemel in de hel.

‘geven wij niet op. ‘Niet omdat Memet en 
ik zulke flinke jongens zijn, maar omdat 
wij ook nog zoiets als eergevoel hebben. Ze 
zetten ons weg als intimiderende leugenaars 
om daarmee hun eigen straatje schoon te ve-
gen en om wraak te nemen op twee mannen 
die het allerbeste wilden voor hun collega’s.’ 
Memet: ‘Ik lieg nooit, ik zeg altijd de waar-
heid. Ook als ik daarmee risico’s neem.’

Steunbetuiging van collega’s
De publieke tribune van de Haagse recht-
bank is op een zonnige donderdag in 
augustus goed bezet, met tientallen sympa-
thisanten van het beklaagde tweetal dat het 
strafontslag aanvecht. Wat leidt de advocaat 
van de gemeente hieruit af? ‘De kloof wordt 
steeds groter. Zij zien zichzelf als slachtof-
fers en hun werkgever als grote boosdoener.’ 
De raadsman van Sari en Van den Berg trekt 
een heel andere conclusie: ‘Dit is een op-
rechte steunbetuiging van onder meer hun 

collega’s. Dat onderstreept alleen maar dat 
er van bedreigingen, intimidaties en onaan-
gepast gedrag geen sprake kan zijn geweest. 
Van den Berg en Sari willen niets liever dan 
weer aan de slag gaan. De kloof is beslist wel 
overbrugbaar.’ 
De zitting is een herhaling van zetten. 
Eerder had de voorzieningenrechter het 
strafontslag goedgekeurd. Van den Berg en 
Sari worden in hun pogingen om dat besluit 
terug te draaien ook bijgestaan door een 
advocaat van Abvakabo, de vakbond die 
zich lange tijd afzijdig hield maar uiteinde-
lijk toch overstag ging. Abvakabo neemt de 
juridische kosten voor zijn rekening. De SP-
raadsleden Antoine Theeuwen en Julian van 
de Kraats zitten op het vinkentouw. Zij zul-
len optreden als getuigen. Tenminste, daar 
gaan ze van uit. Maar de president van de 
rechtbank steekt er een stokje voor: zij zijn 
niet bij de vermeende onverkwikkelijkhe-
den op de werkvloer geweest. ‘Nee,’ erkent 
Van der Kraats na afloop, ‘maar wij hebben 
Stedelijk Beheer jarenlang kritisch gevolgd 
en hadden een boekje open kunnen doen 
over de sfeer in het ambtelijk en bestuurlijk 
apparaat.’

halve waarheden en speculaties
Binnenkort doet de president van de 
rechtbank uitspraak in wat inmiddels een 
ordinair welles-nietesspelletje lijkt te zijn 
geworden. De door een bedrijfsrecherchebu-
reau verzamelde klachten over Van den Berg 
en Sari zijn volgens raadsman Jaap Lamme 
uit de lucht gegrepen: ‘Halve waarheden 
en niet onderbouwde speculaties en er is 
nota bene nooit gesproken met hun direct 
leidinggevenden.’ Lamme blijft er ernstig 
rekening mee houden dat er sprake is van 
een afrekening.
Intussen staan Van den Berg en Sari nog 
steeds met de rug tegen de muur. ‘Dit is één 
groot complot tegen ons.’ De onzekerheid 
over hun toekomst slaat weliswaar een bres 
in hun zelfvertrouwen, maar hun gevoel 
voor rechtvaardigheid houdt hen voorlopig 
nog op de been. Naar verwachting doet de 
rechter in september uitspraak over hun 
zaak. •

tekst Robin Bruinsma
foto sxc.hu CC
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 › Je wilt van de regering weten of de Ameri-
kaanse geheime dienst NSA geld geeft aan 
de Nederlandse Algemene Inlichtingen- 
en Veiligheidsdienst (AIVD). Hoezo?
‘De Britse media meldden begin augustus 
dat de NSA de afgelopen drie jaar lang 114 
miljoen euro aan de Britse geheime dienst 
GCHQ heeft betaald, waarschijnlijk in ruil 
voor onder meer toegang tot gegevens. Ik 
wil weten of de Amerikanen ook medefi-
nancier zijn van onze AIVD. Kijk, bijna elke 
dag volgen er weer nieuwe verontrustende 
onthullingen en berichten rondom het 
afluisterschandaal. Ik sta nergens meer van 
te kijken.’ 

 › Eerder doken er berichten op dat de 
Amerikanen inzicht zouden hebben in 
alle e-mails van alle Nederlandse burgers. 
Waarom zit jou dat zo dwars?
‘Ik zit sinds 2006 in de Tweede Kamer en 
sinds die tijd ben ik hier al mee bezig. Steeds 
heeft de regering mij verzekerd: nee, de 
Amerikanen spioneren niet bij ons. En: nee, 

de Amerikanen houden zich aan onze wet. 
Ik wil nu eindelijk wel eens duidelijkheid. 
Het zou onacceptabel zijn als we de veilig-
heid en de privacy van de Nederlandse bur-
gers aan de Verenigde Staten overlaten. In 
Duitsland zie je dat de regering voortdurend 
bij de Amerikanen om opheldering vraagt 
over de spionage-praktijken. Maar bij onze 
regering is het oorverdovend stil, minister 
Plasterk duikt weg.’ 

 › Waarom, denk je?
‘Omdat ze geen ruzie met de Verenigde 
Staten willen. Maar dat is nou juist de reden 
waarom de Amerikanen zo ver gaan! Ik vind 
dat je de discussie over veiligheid en privacy 
in de openbaarheid moet voeren. Daarom 
ben ik blij dat de Tweede Kamer onlangs op 
mede-initiatief van de SP wél haar verant-
woordelijkheid heeft genomen en een eigen 
onderzoek heeft ingesteld. Zodat duidelijk 
wordt wat de Nederlandse regering wist en 
waarom niet eerder tegen de Amerikanen 
is opgetreden. En zodat we inzicht kunnen 

krijgen in wie onze bondgenoten zijn en wie 
een bedreiging vormen.’ 

 › Goh, dat zal indruk maken in Washing-
ton: ‘Nederland roept Verenigde Staten tot 
de orde’...
‘Als je er zo over denkt, dan betekent dat 
het volgende: als je maar groot bent, kun je 
je alles veroorloven. Sorry, maar dan kun 
je onze democratie en rechtsstaat net zo 
goed meteen afschaffen. Want zo krijgt de 
Amerikaanse overheid meer macht over de 
Nederlandse burgers dan de Nederlandse 
overheid.’ 

 › Waar is het die Amerikanen volgens jou 
dan om te doen? Veiligheid toch?
‘De grootschalige manier waarop de NSA 
afluistert – ‘data-mining’ – heeft weinig te 
maken met terrorismebestrijding. Daarvoor 
is het namelijk helemaal niet nodig om álle 
informatie van iederéén af te luisteren of te 
lezen. Waar het de Amerikanen om gaat is 
machtsuitbreiding. Dan moet je ten eerste 
denken aan economische spionage, bijvoor-
beeld gericht op technologie. Ten tweede is 
politieke spionage van belang: wat wordt er 
zoal in en rondom het Nederlandse parle-
ment besproken?’ 

 › Veel mensen zeggen: als je niks te  
verbergen hebt, hoef je je ook geen zorgen 
te maken. 
‘Was het maar zo! Door die data-mining kan 
het gebeuren dat je zomaar op een terroris-
melijst terechtkomt, als je per ongeluk op 
een verkeerde site terecht bent gekomen 
of een verkeerde zoekterm invoert. En 
ónze regering kan je daar nooit meer vanaf 
krijgen.’ • 

tekst Rob Janssen
foto David von Blohn / NurPhoto /  
Hollandse Hoogte

Begin augustus schrok het Amerikaanse gezin 
Catalano zich suf toen een zwaar bewapend arres-
tatieteam plotseling in de tuin opdook. De moeder 
des huizes had via Google gezocht naar een 
snelkookpan, pa had op dezelfde manier gekeken 
naar een nieuwe rugzak en hun zoon bleek online 
nieuwsberichten te hebben gelezen over de aan-
slagen in Boston. Of het gezin ooit had onderzocht 
hoe je een bom kunt maken met een snelkookpan, 
luidde een van de vragen van het arrestatieteam.

De onthullingen door klokkenluider Edward Snowden volgden 
elkaar afgelopen zomer in rap tempo op. SP-Tweede Kamerlid 
Ronald van Raak vindt het kwalijk dat de Nederlandse regering 
wegduikt bij de afluisterschandalen.

‘dAn kunnen we onze democrAtie
 en rechtSStAAt wel AfSchAffen’ 

Protestborden met het portret van Snowden in de kleuren van de beroemde  
Obama-verkiezingsposters. 
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linkSvoor ‘AllemAAl enthouSiASte, vrolijke menSen’

Creatief talent Emma 
Ringelberg (21) uit Zwolle is 
actief voor ROOD, jong in 
de SP. Deze maand begint ze 
aan haar afstudeerjaar aan 
de kunstacademie. ‘Ik volg de 
richting comic design, oftewel 
strips tekenen. Echt iets voor 
mij, want ik houd van tekenen 
en verhalen vertellen.’

tekst Daniël de Jongh 
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van ROOD?
‘In 2010. Ik las Het Geheim van Oss en werd 
geraakt door de energie: het idee dat je als 
mens altijd iets kunt aanpakken, zelfs in je 
eentje.’

 › Wat kan een bevlogen SP’er dan zoal 
bereiken?
‘Nou, hier in Zwolle heeft de SP bijvoorbeeld 
actie gevoerd met huurders bij wie echt de 
schimmel op de muren stond. Zij hebben 
toen centrale verwarming gekregen. Dat was 
nog voor mijn tijd, maar heel toevallig woon 
ik nu in een van die huizen. Dan is het toch 
mooi om te weten dat de SP een bijdrage 
heeft geleverd aan mijn woongenot.’

 › Wat is er zo leuk aan ROOD?
‘Dat je in contact komt met heel verschil-
lende jongeren, van allerlei leeftijden. Het 
zijn allemaal enthousiaste, vrolijke mensen 
die graag iets willen doen. Samen de straat 

op, actie voeren en met andere jongeren in 
gesprek raken.’

 › Heb je verder nog hobbies?
‘Ik lees graag: strips natuurlijk, maar ook 
gewone boeken. En ik kijk graag naar Britse 
detectives.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Ik ben net in Berlijn geweest en dat is een 
fantastische stad, met heel veel groen. Je 
vindt er altijd wel een parkje midden in de 
stad, waar je op het gras kunt zitten en leuke 
mensen tegenkomt. Bovendien zijn er veel 
musea, twee keer zoveel als in andere ste-
den! Dat komt omdat Oost- en West-Berlijn 
elk hun eigen musea hadden. Het is sowieso 
een heel creatieve stad, echt een cultureel 
centrum voor jonge kunstenaars.’ •
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 › Wat heb je gelezen?
‘Een boek van Evalien Verschuren, die het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) in de 
Groningse wijk Beijum opgezet heeft. Ver-
schuren geeft heel mooi weer hoe belangrijk 
het is dat er een laagdrempelig centrum in de 
wijk is, waar ouders in en uit kunnen lopen. 
Niet alleen een plek om heen te gaan als je 
een probleem hebt, maar vooral ook een 
laagdrempelige, warme plek waar ouders 
elkaar kunnen ontmoeten en ideeën en tips 
uitwisselen.’

 › Werkt het CJG echt zo goed als de titel 
van het boek suggereert?
‘In Beijum wel. Het is er een echte ontmoe-
tingsplek, die door de moeders zelf gerund 
wordt. Er worden niet alleen opvoedings-
cursussen gegeven, of een cursus om je kind 
goed te laten eten, maar ook gewoon leuke 
kookcursussen. Ik mocht er zelf een keer op 
werkbezoek komen en het viel me meteen 
op dat de vrouwen echt af en aan lopen om 

even een bakkie te doen. Jammer genoeg is 
dat lang niet overal in het land zo. Het boek 
laat goed zien dat het CJG niet zomaar een 
consultatiebureau met een nieuw naam-
bordje is, wat helaas in veel gemeenten wel 
het geval is. Er is meer nodig. Hoe je dat kunt 
aanpakken, beschrijft Verschuren goed in 
haar boek.’

 › Wat is het geheim van het succes in 
Beijum?
‘Veel van de ouders die langskomen op de 
koffie, kloppen later bij Verschuren aan 
voor hulp als het thuis niet goed gaat. Vaak 
is dan maar een kleine interventie nodig. 
Dat voorkomt dat de ouders uiteindelijk 
bij jeugdzorg terechtkomen. Het CJG is in 
Beijum ook niet alleen een ontmoetingsplek 
voor ouders, maar bijvoorbeeld ook voor 
verloskundigen, huisartsen, GGZ, jongeren-
werk en kinderfysiotherapie. De jeugdzorg 
zit vol kokers en muren tussen instellingen. 
De manier waarop Verschuren dit CJG heeft 
opgezet, voorkomt dat al die mensen langs 
elkaar werken. Het gaat niet alleen om het 
gebouw, maar vooral om wat je ermee doet. 
In Beijum is het CJG een centrum voor en 
door de moeders zelf. Opvoeden doen we 
namelijk samen.’

 › Dit boek is dus een aanrader?
‘Absoluut! Het is een makkelijk leesbaar 
boekje en echt één grote bron van inspiratie.’

 › Wie zal dit boek niet willen lezen?
‘Mensen die niet geloven in de menselijke 
maat en die niet geloven dat de zorg voor 
onze jeugd anders ingericht kan worden. 
Mensen die het boek van Agnes Kant De 
buurt, de schaal van de toekomst ook maar 
niks vonden en mensen die niet geloven dat 
opvoeden een taak van ons allen is.’ •

   www.evalienverschuren.nl

tekst Jola van Dijk

WIE Nine	Kooiman	(1980),	woordvoerder	
Jeugdzorg, Justitie & Veiligheid voor de SP in de 
Tweede Kamer

LEEST Het CJG werkt! Evalien Verschuren, 
uitgeverij	EigenZinnig	(2013)	
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brieven

kroonenberg (2)

Ik ben verwonderd over de verbaasde reactie 
van de heer Van den Berg op het interview van 
professor Kroonenberg door Jan Marijnissen 
(Tribune	juli-augustus	2013).	Zowel	de	SP	
als de heer Kroonenberg onderzoeken op 
kritische wijze allerlei zaken op respectievelijk 
maatschappelijk en geologisch gebied en 
zoeken naar eenvoudige en logische antwoorden 
die voor de hand liggen en ze laten zich niet 
misleiden door tunnelvisie. Klimaatverandering 
is een modewoord in de politiek dat werkt als 
Haarlemmerolie. Zowel de SP als professor 
Kroonenberg laten zich geen rad voor ogen 
draaien, maar gaan uit van feiten en baseren 
daar vervolgens hun aanpak en theorie op. 
Met behulp van feiten wordt ook de aanpak 
en theorie van ander getoetst. Waar de heer 
Van de Berg beweert dat Kroonenbergs boek 
De Menselijke Maat koren op de molen is 
van de huidige regering en de neoliberalen, 
geldt dat voor uitgaven en maatregelen die te 
maken hebben met het verminderen van CO2-
uitstoot die kostbaar zijn voor ondernemers. 

brieven

prikbord@Sp.nl

Deze maatregelen gelden niet alleen voor 
ondernemers maar ook voor eenieder. Klimaat 
is het weer over een periode van dertig jaar 
en heeft zich altijd gewijzigd. Soms grotere 
veranderingen en soms kleinere. De mens en 
de natuur hebben zich altijd moeten aanpassen. 
De SP en de politiek moeten daar rekening mee 
houden met name bij invulling van ruimtelijke 
ordening en bij veiligheidsvragen. Maar er zijn 
meer omstandigheden waarmee we rekening 
moeten houden, zoals vulkaanuitbarstingen 
en aardbevingen. Dat zijn geologische 
verschijnselen van een gigantische omvang met 
enorme gevolgen voor ons mensen. Het huidige 
kabinet neemt besluiten die voor bepaalde 
groepen mensen rampzalige gevolgen heeft 
en de SP signaleert dat en mobiliseert haar 
leden om daar actie tegen te voeren en draagt 
alternatieven aan. Ook daar is een overeenkomst 
tussen SP en het boek. Of de schrijver 
neoliberaal is of de neoliberalen steunt blijkt 
niet uit het interview. Ik vind het terecht dat dit 
interview in de tribune is geplaatst omdat zowel 

de SP als het boek uitgaan van de menselijke 
maat. Daarom ben ik verwonderd over de reactie 
van de heer Van den Berg.

Jan Kuyper, Heiloo

postbodes
De haren rijzen mij te berge van Post.nl. Als je 
online solliciteert, verschijnt er een regel: ‘U krijgt 
het minimumloon, dit is niet onderhandelbaar’! 
Tot zover de wet van vraag en aanbod dus. 
Vervolgens lees je overal wat er misgaat, dat 
er postzakken gewoon zijn weggepleurd, dat 
er gebieden zijn waar de post te laat komt, of 
dat er postbodes zelfs tijdens de hittegolf te 
lange werkdagen moeten maken door gebrek 
aan personeel. Maar Post.nl weigert meer 
personeel te lokken door betere betaling en 
arbeidsvoorwaarden. Nou, mooie marktwerking! 

Rob Hamers, Landgraaf

Tribune	september	2013
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horizontaal
3	Jankende	regen.	(7)	-	7	Gelderse	stad	behuist	louter	fauna.	
(6)	-	9	Stuwdam	(tijdelijk)	energieloos.	(18)	 
12	Mythologische	voetbalclub.	(4)	-	13	Kolenbrander	hitst	
stoomtreinen	en	–schepen	op.	(12)	-	15	Moeilijk	rijden	hoor	
als-tie	er	niet	is!	(3)	-	16	Financieel	sanitair	met	opbeurende	
werking.	(9)	-	17	Doorgang	in	uw	computer.	(5)
18	Dit	is	het	einde	van	de	zon!	(9)	-	19	‘Ga	je	in	Tiel	een	potje	
uit	je	dak,	mascotte?’	(4,2	en	6)

verticaal
1	Van	vloeibaar	goud	word	je	bepaald	niet	slimmer.	(4,3	en	
7)	-	2	Leeft	(als)	riant,	de	wreed	heerser.	(5)	-	3	Amoureus	
kaartspel.	(11)	-	4	Bloeiend	jong	meisje.	(4)	 
5	Voorwereldlijke	wouden	zijn	rijk	aan	ijzer.	(9)	 
6	Gevangenis	voor	engelen?	(11)	-	7	Kerstboom	is	gekocht	
in	kleine	supermarkt.	(9)	-	8	Dat	is	behoorlijk	gevaarlijk	als	
voorgerecht.	(5,4)	-	10	Zoals	het	gravend	dier:	een	beetje	
gezet.	(6)	-	11	Om	het	huis	te	bezetten	moet	je	de	code	
breken.	(6)	-	14	Als	vast	er	niet	aan	zit,	is	het	geregeld	een	
boerderij	of	bed.	(4)	-	16	Het	is	al	o.k.	Maar	kan	beter.	(4)

hoofdStAArt

1

2

3 4 5 6

7  

8

9 

10 11

12 13  

14

15 16  17  

18  19  

De winnaar van juli/agustus is Hans Meijers uit Heerlen 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 2 oktober 2013 naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.
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puzzel

uitleg
De	HoofdStaart	bestaat	uit	a)	de	Hints,	waarbij	uit	iedere	hint	steeds	een	plaatsnaam	
gevonden	moet	worden.	Deze	moet	dan	ingevuld	worden	in	b)	het	Diagram	(een	‘lange	ij’	
is	één	letter;	spaties	svp	negeren).	Er	zullen	zich	twee	‘slangen’	vormen	die	beginnen	op	
dezelfde	positie	(linksboven)	en	rechtsonder	weer	samenkomen.	Een	paar	controleletters	zijn	
al ingevuld.
Plaats	tot	slot	de	letters	die	in	de	genummerde	vakjes	staan	op	volgorde	(1,	2	etc.)	als	het	
Puzzelwoord, dan heeft u de gevraagde oplossing.

N

W

5 E Y

I

S

B 3

2 D G

1

4 S

11 9 1 12 6 10 5 2 3 4 8 7

W O O R D S P E L I N G

hints
NOOT de hints staan in willekeurige volgorde.

•		Gesticht	rond	10	v.Chr.	door	keizer	Augustus	als	Augustoritum;	heden	nog	bekend	om	haar	
porcelein.

•		Die	verfijnde	combinatie	van	Waallucht	en	Dobbelman	die	zo’n	stad	net	dat	stukje	onleefbaarheid	
gaf wat er nog aan ontbrak.

•		Won	in	2005	de	‘Irish	Tidy	Towns	Competition’.
•		Britten	vinden	het	plezierig,	hier	in	Frankrijk.
•		P(alindroom).
•		3500	jaar	oud,	bestreden	tot	op	de	dag	van	vandaag,	en	met	de	droom	de	‘City	of	Light’	te	worden.
•		8	km.	ten	zuiden	van	Oss	(met	een	knikje).
•		Happen	in	Duitsland!
•		Is	die	stad	echt	zó	‘great’	dat	ze	hem	twee	keer	moesten	noemen?
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groeiend verzet tegen tunnel
de ommezwaai

roemer: ‘maak je borst maar nat’

Pvda wendbaarder dan de jsF
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10 jaar rood
ROOD heeft ook dit jaar weer volop actie 
gevoerd. Onder andere acties voor 
studiefinanciering en de OV-kaart en tegen 
huisjesmelkers en woningnood. Komend 
jaar belooft een belangrijk jaar te worden 
om ons uit te spreken tegen de asociale 
plannen van dit kabinet. Op 17 november 
bespreekt ROOD op de ledenvergadering 
de plannen voor 2014. Ook vieren we die 

dag ons 10-jarig bestaan. Dit wordt een 
dag om niet te missen dus! 

Als jij zin hebt om er op deze belangrijke 
dag bij te zijn, kom dan zondag 17 
november naar het partijkantoor van de  
SP in Amersfoort. Meld je vooraf wel even 
aan op rood.sp.nl/intern

Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen plaats voor 
het Europees Parlement. De zittingsduur voor dit 
parlement is vijf jaar. Leden die zichzelf geschikt 
achten voor een plaats op de kandidatenlijst voor de 
komende Europese verkiezingen, kunnen zich tussen 
7 oktober en 7 november melden bij het bestuur van 
de SP. Ook lokale afdelingen van de SP of minimaal  
50 leden kunnen kandidaten voordragen. In dat geval 
dient de voordracht vergezeld te gaan van een 
instemmingsverklaring van de voorgestelde kandidaat. 

Criteria waaraan kandidaten dienen te voldoen:
• SP-lid zijn; 
• politiek-strategisch inzicht hebben;
•	SP-standpunten onderschrijven en deze zowel 

mondeling als schriftelijk helder kunnen  
verwoorden; 

•	generalist zijn (specifieke sectorkennis en relevant 
contactennetwerk kan tot aanbeveling strekken);

•	bereid zijn tot grote inzet en bestand tegen stress;
 beschikken over zelfstandigheid, assertiviteit, 

inventiviteit; 
•	overtuigingskracht en onderhandelingskwaliteiten;
•	capabel zijn om in teamverband te opereren;
•	goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden, 

waaronder goede beheersing van het Engels 
(beheersing van het Frans strekt tot aanbeveling);

•	bereid zijn tot deelname aan activiteiten buiten het 
parlement, om veel te reizen en de volledige 
zittingstermijn van het Europees Parlement 
beschikbaar te zijn;

•	in staat zijn door het Europees Parlement toe-
gekende budgetten professioneel te beheren;

 de afdrachtregeling onderschrijven.

Brieven dienen gericht te zijn aan  
Hans van Heijningen, algemeen secretaris, 
t.a.v. Kandidatencommissie EP 2014, 
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort

Voor nadere inlichtingen: 
hvheijningen@sp.nl of 06  2210  18 30

Aankondiging incasso contributie
Veel leden van de SP betalen hun contributie via een incassomachtiging. Met ingang van 1 oktober 2013 zal de SP het bedrag van de contributie in 
de eerste week van elk kwartaal incasseren. Daarbij vermelden we, conform nieuwe wettelijke regels het betreffende lidnummer en het zogeheten 
incassanten-ID van de SP, te weten NL86ZZZ403462460000. Bij vragen over contributie-inning, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 
van de SP, via (088) 243 55 40 of administratie@sp.nl

kandidaatstelling 
verkiezingen euroPees  
Parlement 2014
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Aanschaf JSF ‘oliedom’ 

4

in dit nummer

21 september
Begin van de ommezwaai

6

‘Het verre naderbij’
Het perpectief van dichter Oosterhoff

14

40 jaar na de Chileense 
staatsgreep
Gevlucht uit neoliberale proeftuin

20

Salonpacifist,  
privacygoeroe, zelfverrijker
Top 5 van gezwabber

22

  8 De Prinsjesdagplannen volgens SP-Kamerleden
 28  Linksvoor: ‘Nerd’ Gwildor Sok bezorgd om burgerrechten
 29  Korte lijntjes, gevoel voor humor en sociaal beleid  
  in Bernheze

Column

Emile Roemer
fractievoorzitter SP

De akkoordendans

De algemene politieke beschouwingen 
hebben dit jaar één ding heel duidelijk 
gemaakt: dit kabinet heeft geen verhaal 
voor de samenleving. Er zijn cijfertjes en 
ellenlange onderhandelingen, maar een 
échte visie om uit de crisis te komen heeft 
dit kabinet niet.

Veel politici lijken te zijn vergeten dat 
achter de cijfertjes échte problemen en 
échte mensen schuilgaan. Ze zien niet 
dat akkoordjes sluiten misschien een 
leuk politiek spelletje is maar dat je speelt 
met de zekerheden en portemonnee van 
miljoenen Nederlanders. Zij ver geten 
dat door alle bezuinigingen die door de 
 akkoordendans worden doorgedrukt, 
straks 900 duizend mensen een WW-  
of bijstandsuitkering hebben. Met als  
 resultaat: minder economische groei, 
minder banen en minder belasting-
inkomsten.

Ik kom veel van deze mensen tegen. In 
mijn eigen omgeving maar ook op bij-
eenkomsten zoals onze demonstratie in 
Amsterdam. Het zijn verhalen van ge-
zinnen met een onverkoopbaar huis, 
 oudere werknemers die maar niet aan de 
bak  komen, maar ook ondernemers in 
mijn eigen straat die door de crisis failliet 
gaan. Wordt hun stem nog wel gehoord? 
Dat vraag ik me af als ik de nieuwe ron-
des van onderhandelingen, akkoorden en 
 gesprekken zie. 

Volgens mij is Nederland wel klaar met 
al die partijen die een financieel kaar-
tenhuis bouwen zonder nog te beseffen 
wat daarvan de gevolgen voor de mensen 
zijn. Dat is een treurige conclusie.  Echte 
keuzes worden niet gemaakt – omdat 
niet de belangen van mensen, maar het 
voor bestaan van een gammel kabinet het 
hoofddoel is geworden. 

12, 13, 26, 27 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel  
32 Theo de buurtconciërge 
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De JSF gaat er komen. Althans, zo wil het kabinet. De PvdA 
heeft nog  voorwaarden gesteld, maar is na jaren verzet ‘om’. 
Jasper van Dijk, SP-woordvoerder Defensie, noemt het besluit 
oliedom.

‘we hebben dat ding niet nodig’

de testresultaten van de Joint Strike Fighter 
zijn weinig vertrouwenwekkend. Het 
vliegtuig, dat bij de defensie de F16’s zou 
moeten vervangen, wordt ontwikkeld in 
de Verenigde Staten, samen met partners 
zoals Nederland. Er is al heel wat geld in die 
ontwikkeling gaan zitten. Des te groter de 
verbazing over de berichten dat de JSF niet 
kan vliegen bij regen en onweer en dat het 

…………

landingsgestel niet werkt. Het uiteindelijke 
toestel vliegt nog nauwelijks, maar de beslis-
sing over de aanschaf is al wel genomen.

Nu ook de PvdA heeft ingestemd, kan minis-
ter van Defensie Hennis-Plasschaert door 
met het plan om er enkele tientallen aan te 
schaffen. Kosten: vierenhalf miljard euro. SP-
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk verbaast 

zich erover dat berichten van het Pentagon 
over talloze problemen met het toestel, en 
zelfs de conclusies van onze eigen Reken-
kamer, door de minister genegeerd worden: 
‘De Rekenkamer stelt dat de doelen niet in 
evenwicht zijn met het budget. Dat knelt 
enorm en kan zelfs tot onveilige situaties lei-
den. Het kabinet wil dat defensie “veel zijdig 
inzetbaar” is en grote missies kan doen, 
zoals destijds in Afghanistan. Zevenenderig 
toestellen is mogelijk te weinig voor derge-
lijke missies, zegt de Rekenkamer.’

Niet dat Van Dijk zo graag aan dergelijke 
missies wil meedoen: ‘Waarom moet Neder-

……

joint strike Fighter



Verzet

‘Verstandige ontevredenheid is de 
belangrijkste bron van beschaving. 
Vooruitgang komt voort uit agitatie. Het 
is agitatie of stagnatie’, aldus Eugene V. 
Debs (1855 - 1926). Omdat hij zo treffend 
is, heb ik deze uitspraak van de legen-
darische Amerikaanse vakbondsleider 
gebruikt als motto voor mijn boek
Effe dimmen, een rebel in Den Haag.
Verzet. Nederlanders zijn er soms te 
nuchter voor, te laconiek, te nonchalant 
misschien. Te veel mensen realiseren 
zich niet hoeveel bloed, zweet en tranen 
het gekost heeft ons land op te bouwen. 
En dan niet zomaar op te bouwen, maar 
te transformeren in een beschaafd land. 
In vele fases, die allemaal veel offers 
hebben gevraagd, is er dankzij de sociale 
strijd en de onverzettelijkheid van grote 
groepen mensen iets moois tot stand 
gebracht: een rijk en welvarend land met 
goede voorzieningen met solidariteit 
als grondslag; een rechtsstaat waar de 
gelijkwaardigheid van mensen telt; een 
land waar de menselijk waardigheid een 
groot goed is.
Vaak is mij gevraagd: ‘Hoe komt het toch 
dat de mensen niet in verzet komen 
tegen de kabinetsplannen?’ De beant-
woording van die vraag is net zo moeilijk 
als het vinden van een antwoord op de 
vraag: ‘Waarom scoort de SP niet veel 
meer sympathie onder de mensen nu 
steeds weer blijkt dat jullie het bij zoveel 
zaken al vroegtijdig bij het rechte eind 
hadden?’ Ik heb het gevoel dat in beide 
gevallen de factor tijd een belangrijke rol 
speelt. Het heeft er alle schijn van dat 
de omslag aanstaande is. De boosheid 
onder de mensen nadert het kookpunt: 
de boosheid over de afbraak van wat ons 
land beschaafd maakte; het wegsijpelen 
van de solidariteit; de arrogantie van de 
macht. Oké, het mag hier allemaal wat 
langer duren: maar ten langen leste geldt 
ook voor de Nederlanders dat de kruik 
net zo lang te water gaat tot ie barst. 
Gelukkig maar. De dagen van het 
kabinet-Rutte-Samsom zijn geteld. 

Jan Marijnissen

land een leger hebben dat alles kan doen, 
inclusief het zogenaamde hoogste gewelds-
niveau? In de Grondwet staat dat we een 
leger moeten hebben ter verdediging van 
het grondgebied. Aanvalsvliegtuigen heb je 
daarvoor niet nodig. Wij willen een kleinere 
defensie.’ Het argument dat we met die JSF 
voldoen aan internationale verplichtingen, 
is onzin, volgens Van Dijk: ‘We zitten toch 
in de Navo? Grote landen kunnen dure 
straaljagers kopen. Wij kunnen met de 
landmacht meedoen aan vredeshandhaving, 
daar hebben we geen JSF voor nodig, zegt 
ook  Instituut Clingendael. En trouwens, 
Duitsland en Frankrijk doen ook niet mee 

‘we hebben dat ding niet nodig’

Column

aan de JSF. Tellen zij niet meer mee? Kortom, 
we hebben dat ding niet nodig.’

Minister Hennis heeft een groot probleem, 
volgens Van Dijk: ‘De Rekenkamer zegt in 
feite: óf de doelen moeten naar beneden bij-
gesteld worden, óf het budget moet omhoog. 
Dat laatste zie ik echt niet gebeuren. Dus op 
den duur zal de regering vanzelf richting 
SP moeten bewegen. Richting realistische 
doelstellingen voor ons leger.’ Moeten we 
dan andere vliegtuigen kopen? ‘Op den duur 
zouden we een nieuw vliegtuig van de plank 
kunnen kopen. Sommige straaljagers zijn 
mogelijk de helft goedkoper, zoals de Saab 
Gripen. De SP wil de F16’s gebruiken tot 
het echt niet meer kan. Daarna kun je een 
vervanger kopen waarvan je zeker weet dat 
hij werkt. Bovendien moeten we de discus-
sie aangaan of we wel zo veel geld willen 
uitgeven aan een luchtmacht. Het besluit om 
nu een peperduur vliegtuig te kopen, terwijl 
nog niet eens vaststaat of die wel werkt, is 
onvoorstelbaar. Dat de PvdA hierin meegaat 
valt niet uit te leggen. Vorig jaar waren ze 
nog tegen, samen met de SP. Dat die partij nu 
steun verleent, maakt de PvdA nog wend-
baarder dan de JSF.’

Van Dijk weerlegt nog een ander veelgehoord 
argument vóór de JSF: de werkgelegenheid. 
‘Juist in deze tijd van oplopende werkloos-
heid zijn mensen gevoelig voor het argument 
dat Nederlandse bedrijven allerlei orders 
zouden krijgen om mee te bouwen aan de 
JSF. Maar in die bedrijven werkt hooggekwa-
lificeerd technisch personeel. Als er ergens 
een tekort aan is, is het wel aan dit soort 
mensen. Je krijgt dus verdringing. Iedereen 
die werkt aan de JSF, kan ook elders aan 
de slag. Bijvoorbeeld met de innovatie van 
medische apparatuur. Dat lijkt me een stuk 
zinvoller.’

Begin november wordt over de plannen van 
minister Hennis-Plasschaert in de Tweede 
Kamer gesproken. •
tekst Diederik Olders
foto © Pierre Crom / ANP

‘Het kabinet ziet ze vliegen’. Dat was in 2006 
het thema van het Prinsjesdag-hoedje van 
toenmalig SP-Kamerlid Krista van Velzen. 
Ook toen was het nodig de aandacht te ves-
tigen op de onzinnigheid van de JSF. Emile 
Roemer bood de hoed dit jaar op Prinsjesdag 
via Twitter aan: ‘Gratis af te halen voor elk 
PvdA-Kamerlid dat nog een hoedje zoekt 
voor vanmiddag.’

s
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basta!
Ruim 5.000 mensen demonstreerden op 21 september in  
Amsterdam tegen het kabinet en de bezuinigingsplannen. Zij 
hoorden onder anderen SP-leider Emile Roemer pleiten voor  
een ommezwaai.



7tribune oktober 2013

Wat begon als een goed initiatief van een 
aantal linkse organisaties, groeide in een 
paar weken uit tot een grote manifestatie 
in Amsterdam. Een manifestatie tegen de 
onfrisse bezuinigingspolitiek van VVD en 
PvdA – en vóór een ommezwaai. 
SP-afdelingen in heel het land organi-
seerden busvervoer naar Amsterdam. De 
mensenmassa verzamelde zich op het 
Beursplein. Omdat daar de effectenbeurs te 
vinden is, staat die plek symbool voor het 
begin van de crisis. Die is immers veroor-
zaakt door de financiële wereld. In een 
gezellige stoet trokken de meer dan 5.000 
mensen vervolgens naar het Jonas Daniël 
Meyerplein. Ook symbolisch, omdat daar 

een beroemd teken van verzet staat: het 
beeld de Dokwerker, dat de Februaristaking 
van 1941 herdenkt.

SP-leider Emile Roemer sprak op het Jonas 
Daniël Meyerplein de mensen toe. Dat er 
een ommezwaai nodig is, blijkt volgens 
Roemer wel uit het feit dat de verschillen in 
Nederland maar blijven toenemen: ‘Terwijl 
het aantal miljonairs weer steeg, leveren 
mensen met een uitkering weer in. De werk-
loosheid stijgt snel, huren gaan omhoog, 
illegaliteit wordt strafbaar en de ouderen-

zorg ligt op het hakblok.’ Hij riep de PvdA 
op om nu ook ‘Basta!’ te zeggen: ‘PvdA, waar 
ligt jullie grens?’ Roemer waarschuwde de 
regering dat deze manifestatie pas het begin 
is: ‘Regering, maak je borst maar nat, wij 
blijven doorgaan!’ En, zich richtend tot de 
mensen op het plein: ‘Samen kunnen we 
veel, heel veel. Op mij en mijn partij kunnen 
jullie rekenen. Vandaag, morgen en zo lang 
als nodig is. Voor een beter Nederland.’

Op sp.nl/9zdgft is de hele speech van 
Emile Roemer terug te luisteren.

‘Samen kunnen we veel, 
  heel veel’

tekst Diederik Olders
fotos boven Menno Herstel, foto’s onder Paul Peters
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‘niet het begrotingstekort maar de enorme werkloosheid 
is nu het grootste Probleem voor ons land’
Prinsjesdag 2013 stond in het teken van de ‘participatiemaatschappij’ en van bezuini-
gingen. De plannen van de VVD-PvdA-regering beloven niet veel goeds. Nog meer wordt 
er afgebroken, nog meer mensen moeten inleveren, nog meer mensen raken werkloos. 
In zijn bijdrage in de Tweede Kamer analyseert Roemer de slechte plannen. De Tribune 
vroeg aan een aantal SP-Kamerleden wat hun verder nog opvalt aan de plannen.
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ENkElE fragmENtEN uit de inbreng van Emile 
Roemer bij de Algemene Beschouwingen.

“Het beste van twee werelden. We gaan 
bruggen bouwen. Sterk en sociaal, niemand 
achterlaten, de banenmachine gaat aan. 
Participeren. En vooral altijd het eerlijke 

verhaal vertellen.” We zijn nu tien maanden 
verder. Twee van de drie kiezers zeggen dat 
de economie beter af is met investeringen 
dan met bezuinigingen. Ruim 80 procent 
van de Nederlanders zegt dat het kabinet de 
crisis alleen maar erger maakt. Geeft dat de 
premier te denken? Zijn de mensen onte-

‘niet het begrotingstekort maar de enorme werkloosheid 
is nu het grootste Probleem voor ons land’

‘Storm aan bezuinigingen’
Renske Leijten is woordvoerder Zorg, Welzijn en Sport. ‘Wat mij 
opvalt aan de plannen is die vreselijke korting op chronisch zieken 
en gehandicapten. Het kabinet schaft in 2014 een aantal financi-
ele tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten 
af. Een kille bezuiniging van maar liefst 1,3 miljard. Ik ben blij 
dat de korting op de thuiszorg niet al in 2014 gebeurt. Maar het 
gaat later alsnog gebeuren. Er komt nog een grote storm aan van 
bezuinigingen die pas in 2015 ingevoerd worden. Maar al in 2014 
wordt toch weer het eigen risico verhoogd. We zullen door moeten 
vechten om van deze slechte plannen af te komen.’

‘Het treft weer vooral de lage inkomens’
Arnold Merkies is woordvoerder Financiën: ‘Wat nieuw is, is de 
huishoudentoeslag. Daarin worden allerlei regelingen samenge-
voegd, onder andere de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Maar... 
het gaat gepaard met een korting van 1 miljard! Gewoon weer 
een bezuiniging inboeken dus. En het treft weer vooral de lage 
inkomens. Er wordt toegezegd dat er voor de allerlaagste inko-
mens een compensatie komt. Maar we weten ook dat zulk soort 
compensaties na een paar jaar vaak stilletjes verdwijnen.’ Merkies 
ziet een duidelijke lijn in de plannen van het kabinet: ‘Het is blind 
bezuinigen om die 6 miljard euro te halen. Zelfs maatregelen die 
slechts boekhoudtrucjes zijn, worden toegepast. Bijvoorbeeld die 
discussie over de stamrecht-bv’s, waar mensen hun ontslagver-
goeding in stallen. Door dat af te schaffen haal je wat uitgestelde 
belastingen naar voren. Ziet er goed uit in het huidige boekjaar, 
maar doet niks voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.’

‘Balkenendenorm verlaagd’
Ronald van Raak is woordvoerder Binnenlandse Zaken en 
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Hij is ontzettend 
blij dat het kabinet een SP-idee heeft overgenomen. Namelijk: 
de balkenendenorm wordt verlaagd van 130 procent van een 
ministerssalaris, naar 100 procent. Van Raak: ‘Er werd gezegd dat 
mensen in de publieke en semipublieke sector niet meer mogen 
verdienen dan een minister. En vervolgens stelden ze de norm zo 
vast, dat ze 30 procent méér verdienden. Dat wordt nu rechtgezet. 
Een voorstel dat de SP al eerder deed. Goed idee dus.’ Volgens 
Van Raak is het doorzetten van de decentralisatie een rampzalig 
plan: ‘Het is een doodlopende weg. De regering gooit tegelijk 
de verantwoordelijkheid én de bezuinigingen over de schuttin-
gen. Gemeentes kunnen de rotzooi die zo ontstaat gewoon niet 
opruimen.’ En de echte grote achteruitgang is dat de ambtenaren 
wéér op de nullijn staan. Al vijf jaar leveren die koopkracht in. Dus 
ook al die leraren en vuilnisophalers, die het niet kunnen missen. 
Slecht voor de mensen en slecht voor de economie.’

vreden omdat ze de regering niet begrijpen, 
of begrijpt de regering de mensen en hun 
onvrede niet?

Laten we er niet omheen draaien: niet het 
begrotingstekort, maar de enorme werkloos-
heid is nu het grootste probleem in ons land. 
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‘Participatiewet maakt het juist onmogelijk te 
participeren’
Tjitske Siderius, woordvoerder Sociale Zaken, vestigt de 
aandacht op de Participatiewet, die in de plannen van het 
kabinet gewoon doorgaat. ‘Dan mogen dus arbeidsgehandi-
capten niet meer instromen in de Sociale Werkplaats. Onder 
de vlag van “participatie” wordt het veel mensen onmoge-
lijk gemaakt mee te doen in de samenleving, te participe-
ren. De SP verzet zich uit alle macht tegen dit kille plan.’ 

‘Nederland liet de Palestijnen in de steek’
Harry van Bommel, woordvoerder Buitenlandse en Europese 
zaken, kijkt vooral naar wat de minister echt dóét in 
internationale kwesties. Want daar telt het buitenlandbeleid. 
Van Bommel: ‘Omdat we van PvdA’er Timmermans veel ver-
wachtten bij het Midden-Oostenbeleid, was de stemonthou-
ding van Nederland bij statusverhoging van de Palestijnse 
vertegenwoordiging bij de VN een absoluut dieptepunt. 
Nederland liet daar de Palestijnen in de steek. Onbegrijpe-
lijk.’ Ten opzichte van Turkijke heeft de minister volgens Van 
Bommel wel goed gehandeld: ‘Toen de regering van Erdo-
gan de protesten in Turkije deze zomer stevig onderdrukte, 
heeft Timmermans duidelijk laten horen dat Nederland het 
excessieve geweld van de veiligheidsdiensten veroordeelt. 
Ook heeft hij actief in EU-verband onderling afstemming 
gezocht zodat de boodschap aan Turkije daadkrachtiger 
overkwam.’

‘treinkaartjes duurder: slecht idee’
Farshad Bashir ziet op zijn terreinen, Fiscale zaken en 
Verkeer, volop ruimte voor verbetering. ‘Vooral de verdere 
verhoging met 3,4 procent van de prijs van treinkaartjes is 
een slecht idee. In 2015 is er dan nog een verhoging van 
enkele procenten boven de inflatie gepland. Het lijkt alsof 
het de bedoeling is dat mensen uit het openbaar vervoer 
gejaagd worden.’ En verder: ‘De algemene heffingskorting 
wordt afgebouwd. Dat is gewoon een belastingverhoging. 
Jammer alleen dat deze lastenverzwaring voor de mensen 
met de hoogste inkomens procentueel het kleinst is. De SP 
had liever een nieuwe hoogste belastingschijf voor boven de 
150.000 euro gezien. Een hogere bankenbelasting. Hogere 
winstbelasting voor de grote multinationals. Nu gaat het ten 
koste van de mensen, die daardoor stoppen met uitgeven.’

‘Bedreiging voor de rechtsstaat’
Jan de Wit maakt zich als woordvoerder Justitie ernstig 
zorgen over de ‘schandalige bezuinigingen op de gefinan-
cierde rechtshulp. De Raad van State, de rechters, de orde 
van advocaten: iedereen waarschuwt dat dit de toegang tot 
de rechter belemmert. Op deze manier is de Nederlandse 
staat zélf de grootste bedreiging voor de rechtsstaat in 
Nederland.’

Niet de staatsschuld, die niet echt historisch 
hoog is, maar de totaal stilgevallen eco-
nomie is het grootste probleem dat we nu 
moeten aanpakken. We betalen weliswaar 9 
miljard aan rente, maar we betalen binnen-
kort 15 miljard aan uitkeringen, wanneer 
900.000 mensen in de WW of de bijstand 
zitten. 

Niet snoeien maar groeien
De SP wil gericht investeren. Niet snoeien, 
maar groeien. Daarom creëren wij tiendui-
zenden banen in de bouw, door corporaties 
aan het werk te zetten. Wij hebben daar een 
concreet uitgewerkt en zeer breed gesteund 
voorstel voor gedaan dat 80.000 banen in de 
bouw oplevert. 

kriegelig van bureaucratie
De regering wil een kleinere overheid. Na-
tuurlijk kan dat, al is het dan wel netjes om 
daarbij te vertellen wat dit voor mensen gaat 
betekenen. Mijn partij is voor een goede, 
eerlijke en effectieve overheid die past bij de 
samenleving en die mensen de kans geeft 
om er het beste van te maken. Ook wij wor-
den kriegelig van uitdijende bureaucratie en 
overdreven controledrift. Wij zien graag dat 
mensen zelf dingen doen en zelf solidariteit 
tonen, ook als dat niet bij wet is geregeld.

De regering wil een kleinere overheid en 
meer eigen verantwoordelijkheid, maar wat 
betekent dat nou voor Nederland? Grotere 
groepen in het onderwijs, waarbij kinderen 
niet meer de zorg en aandacht krijgen die 
zij nodig hebben? Een verdere verschraling 
van de thuiszorg en minder handen aan het 
ziekenhuisbed? Jongeren opzadelen met 
een enorme studieschuld door de studiefi-
nanciering af te schaffen? Ik heb de premier 
ooit zelfs horen spreken van “de inspectie 
op vakantie”. Kwaadwillende bedrijven 
lachen zich rot. Dan is het toch wachten op 
de volgende Chemie-Pack, Q-koortsuitbraak 
of nieuwe voedselschandalen? Is dit de 
kleinere overheid die de premier voor ogen 
heeft? 

De morele crisis
De financiële markten moeten worden gere-
guleerd. Banken zullen dienstbaar moeten 
zijn aan de mensen in plaats van andersom. 
Woekerwinsten, bonussen en banken die 
gokken met ons geld, behoren als het aan 
mij ligt tot het verleden. Ook hiervoor heeft 
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‘Strafbaarstelling van illegaliteit staat gewoon in de 
plannen’
Sharon Gesthuizen, woordvoerder Economische Zaken en Justitie, 
ziet weinig positiefs in de kabinetsplannen. Vooral teleurstellend is 
volgens Gesthuizen dat de strafbaarstelling van illegaliteit gewoon 
in de plannen staat: ‘Ik had toch echt gehoopt dat de PvdA op zijn 
minst hiervoor een stokje zou steken. Vind je het niet gek dat het 
asielbeleid gewoon een voortzetting van het beleid van Rutte I is?’ 
Verder: ‘De zelfstandigenaftrek verdwijnt zo’n beetje in 2015. Dat 
scheelt voor heel veel zzp’ers een paar honderd euro. Onderne-
men wordt zo minder kansrijk, je krijgt meer werkloosheid, en 
zo komt de economie er nooit bovenop.’ Gesthuizen stelt dat het 
gebrek aan consumentenvertrouwen niet alleen een economisch 
probleem is: ‘Het is ook een algemene sfeer van pessimisme. Er is 
in Nederland geen gevoel van: we kunnen het! En nee, dit is niet 
dezelfde oproep als die van Rutte. Die zegt: ga maar iets kopen. 
Terwijl de overheid, de grootste koper in de economie, juist aan 
het bezuinigen slaat. Zo worden de lasten bij de burgers neerge-
legd, en ook nog de verantwoordelijkheid voor de economische 
malaise.’

‘De afschaffing van de stufi moeten we 
tegenhouden’
Jasper van Dijk is woordvoerder Hoger Onderwijs en Defensie. Hij 
vindt het pijnlijk dat er geen cent is geïnvesteerd in onderwijs. Van 
Dijk: ‘Ja, er wordt geld vrijgemaakt voor 3.000 extra, jonge lera-
ren. Goed plan! Maar het wordt betaald door het leenstelsel voor 
studenten in te voeren. Het afschaffen van de stufi: we moeten 
de komende tijd alles op alles zetten om dat tegen te houden.’ 
Tot slot: ‘Oh, en vergeet ontwikkelingssamenwerking niet. Ik hoef 
hopelijk niet uit te leggen dat het belachelijk is dat een van de 
rijkste landen ter wereld een miljard gaat bezuinigen op hulp aan 
de allerarmsten in de wereld.’

‘SP-voorstellen flexarbeid overgenomen’
Paul Ulenbelt kan op zijn onderwerpen (Pensioenen, Werk en 
inkomen) moeilijk kiezen. Ulenbelt: ‘Als hoogtepunt in de plannen 
moet ik toch noemen dat het ernaar uitziet dat de regering de 
SP-voorstellen voor meer zekerheid in flexarbeid gaat overnemen. 
En je kunt allemaal kleine dingen noemen, waar je het niet mee 
eens bent, maar ik kijk nu even naar het grote verhaal: door het 
kabinetsbeleid komen er volgens het SCP 200.000 werklozen bij 
in 2017. Dat is gebaseerd op fulltime, dus je zit met meer dan 
een miljoen werkloze mensen. Mensen die willen werken en geen 
werk kunnen vinden. Dit zou prioriteit moeten hebben.’

‘misère troef’
Paulus Jansen, woordvoerder Wonen en Energie, vindt dat het in 
de plannen misère troef is. Jansen: ‘We hadden al de verhuur-
dersheffing. Per saldo gaan corporaties nu 3,3 miljard minder 
investeren in woningen. Dat zijn 33.000 banen in de bouw.’ De 
plannen om wat te doen aan de leegstand van kantoorpanden 
lijken wel een goed idee. Jansen: ‘Klopt, maar de Rijksdienst gaat 
in verband met bezuinigingen 2 miljoen vierkante meter kantoor-
ruimte afstoten. Dat vergroot het probleem van de leegstand al-
leen maar: met wel 30 procent.’ Op energiegebied ziet Jansen het 
wat minder somber in: ‘De oudste vijf kolencentrales gaan dicht 
en eindelijk komt er ruimte voor 4.000 megawatt wind- of zee-
energie. Als nou nog de vrijblijvendheid er bij energiebesparing 
afgaat, dan komen we nog ergens. De vrijgelaten markt is niet het 
goede mechanisme om energiebesparing voor elkaar te krijgen. 
Afspraken maken en elkaar eraan houden. Dat werkt.’

de SP in het recente verleden uitgewerkte 
voorstellen gedaan, maar zeker ook de 
aanbevelingen van de commissie-De Wit 
bieden hiervoor uitstekende handvatten. Er 
moet nog meer gebeuren. We hebben ook 
te maken met een andere crisis: een morele 
crisis. Kan de premier mij uitleggen hoe het 
kan dat mensen op cruciale functies in de 
publieke sector in het verleden vergeten zijn 
voor wie ze het eigenlijk doen? Kan hij mij 
uitleggen waarom een aantal bestuurders 
van woningcorporaties, ziekenhuizen en on-
derwijsinstellingen vooral bezig is geweest, 
en soms nog steeds is, met de eigen porte-
monnee, met prestigeprojecten en met forse 
schaalvergroting? Beseft de premier wat dit 
betekent voor het vertrouwen van mensen 
in de politiek en in de samenleving?

Het kabinet kiest ook voor harde ingrepen 
in de zorg, niet in de bureaucratie of in ma-
nagement, maar juist waar het pijn doet: aan 
het bed en in de verpleeghuizen. De SP barst 
van de ideeën hoe we de zorg beter en goed-
koper kunnen maken, of minder duur. Zet in 
op samenwerking en niet op marktwerking. 
Daarmee besparen we miljarden. Organiseer 
de zorg op buurtniveau. Bespaar daarmee 2 
miljard. Zorg voor één gezondheidscentrum 
in een buurt, waar mensen terechtkunnen. 

Zinloze exercitie
Wij hebben een regering die ons niet uit de 
crisis krijgt, maar zichzelf wel in een crisis 
heeft gestort. De premier, de vice-premier: 
bij aanvang noemde ik het al een zinloze 
exercitie, maar dat u zo snel zou ontspo-
ren had ik niet verwacht. De PvdA en de 
VVD gingen met één belangrijke belofte 
de verkiezingen in: eerlijk delen en banen 
creëren. Tot de dag van vandaag is daar naar 
mijn mening nog weinig van waargemaakt. 
Hoelang gaat het kabinet daarmee door? 
En hoelang moeten mensen dit verdragen? 
Mensen geloven het niet meer en mensen 
pikken het niet meer. Ik voorspel u een hete 
herfst. •

   Roemers bijdrage tijdens de  
 Algemene Beschouwingen is hier terug  
 te vinden: sp.nl/9zdgrk

tekst Diederik Olders
foto Sander van Oorspronk
portretten Bas Stoffelsen
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Als woningcorporatie wel al bijna drie jaar 
midden in het centrum commerciële 
ruimtes leeg laten staan, maar niet de 
benodigde extra woningen bouwen voor 
jongeren die al jaren op een wachtlijst 
staan. Onbegrijpelijk, zegt de SP in 
Nuenen, dus plakte de kersverse SP-afde-
ling posters op met de vraag: ‘Waarom 
staat dit gebouw leeg?’ 

‘Zeven ton misgelopen’
Bas Smouter, voorzitter SP Nuenen: ‘De 
woningcorporatie weigert inzicht te geven 
in de reden van de leegstand en verwijst 
alleen naar een rechtszaak die door een 
onbekend iemand zou zijn aangespannen. 
Hier moet echt wat aan gedaan worden 
want de woningcorporatie is door de 

leegstand nu al zeven ton misgelopen. Dat 
geld had ook in jongerenhuisvesting 
gestoken kunnen worden. Er wordt wel iets 
gebouwd voor onze jongeren, maar veel te 
weinig, terwijl er wel heel veel behoefte aan 
is in Nuenen. We gaan daarom binnenkort 
verder met deze actie bij andere leegstaan-
de panden.’

‘met 50 procent gegroeid’
Het is nog even afwachten of de SP in 
Nuenen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen mee zal doen, maar als het ze lukt, is 
de jongerenhuisvesting zeker een van de 
speerpunten. Smouter: ‘We zijn al een paar 
jaar actief en sinds april zijn we een 
zelfstandige SP-afdeling. De afgelopen 
tweeënhalf jaar hebben we daar flink ons 
best voor gedaan. En met resultaat! We zijn 
met 50 procent gegroeid, van 38 naar 63 
leden. Hopelijk kunnen we dat in maart 
verzilveren bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen, want tot nu toe zijn de politici hier in 
Nuenen vooral met elkaar aan het ruziën en 
vergeten ze problemen als de jongeren-
huisvesting aan te pakken.’

  > waarom staat dit gebouw leeg?

  > rood laat stadjers terugslaan

‘De plannen van het kabinet zijn voor veel 
mensen een klap in het gezicht’, volgens 
Lisa de Leeuw van ROOD Groningen. ‘De 
werkloosheid blijft stijgen en de koopkracht 

daalt. Meer jongeren dan ooit staan zonder 
baan aan de kant. Ruttes banenmachine 
werkt niet en het eerlijke verhaal van 
Samsom blijkt één grote leugen.’ ROOD 

Groningen biedt de bewoners van Gronin-
gen, de stadjers, daarom de gelegenheid 
terug te slaan. ‘Samen kunnen we knokken 
voor verandering.’

Net als veel andere SP-afdelingen heeft SP 
Menterwolde de nacht voor Prinsjesdag 
een stille wake gehouden bij het gemeente-
huis in Muntendam, de lege-potjeswake. 
Rond middernacht kwamen in het hele land 
mensen bijeen om aandacht te vragen voor 
de lege potjes bij hun gemeente door het 
kabinetsbeleid, en de gevolgen daarvan 
voor de inwoners. In een manifest roepen 
de diverse SP-afdelingen hun gemeente op 
het verzet tegen de afbraakplannen van het 
kabinet te steunen. Ook vragen zij de 
gemeente om de bezuinigingen niet af te 
wentelen op de zwakste groepen en met 
name de mensen met de laagste inkomens 
en degenen met een beperking te sparen.

  > lege-Potjeswake
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Het comité Dicht het 65plus-gat bestaat 
een jaar en heeft flink aan de weg getim-
merd om het 65plus-gat – het financiële gat 
dat ontstaat door de verhoging van de 
AOW-leeftijd voor mensen die voor hun 
65ste stopten met werken of moesten 
stoppen en mensen die een uitkering 
hebben van een verzekeringsmaatschappij 
– onder de aandacht te brengen. Dit gat 
ontstaat doordat hun inkomen ophoudt op 
hun 65ste, maar de AOW tot wel twee jaar 
later pas van start gaat. Jan Rijks, secreta-
ris van het comité: ‘Daardoor ontstaat een 
financieel gat van gemiddeld 1.500 euro 
per persoon per maand dat kan oplopen 
tot een totaal van 36.000 euro per per-
soon.’ 

Snellere verhoging aOW-leeftijd
Het kabinet-Rutte is van plan om de 

verhoging van de AOW-leeftijd nog sneller 
door te voeren dan nu al bij wet is vastge-
legd. Rijks: ‘Daardoor wordt het 65plus-gat 
van deze mensen alleen maar groter en de 
regering is niet bereid om daar iets aan te 
doen.’ Het comité heeft alle fractievoorzit-
ters in de Tweede Kamer benaderd en is 
samen met gedupeerden op bezoek 
geweest bij onder meer staatssecretaris 
Jetta Klijnsma. Rijks: ‘Daar komt jammer 
genoeg heel weinig uit, want ze houden 
vast aan het regeerakkoord. We zijn 
daarom ook mee geweest naar de Basta-
demonstratie in Amsterdam afgelopen 
maand.’

Sparen... waarvan dan?
De overgangsregeling die er nu ligt is 
volgens Rijks zo strikt dat bijna niemand er 
gebruik van kan maken. ‘En die regeling 

stopt sowieso na 5 jaar want iedereen die 
na 1 januari 2019 65 wordt, heeft volgens 
het kabinet lang genoeg kunnen sparen. 
Maar waar zouden we dat van moeten 
sparen dan? Het gaat hier om mensen die 
niet meer werken en dus niet meer kúnnen 
sparen. Voor een belangrijk deel gaat het 
bovendien om mensen die door de 
overheid verplicht met vervroegd pensioen 
gestuurd zijn, vanwege hun zware banen bij 
bijvoorbeeld leger, politie, ambulance of 
brandweer.’

Protest-wet van Ulenbelt
Volgens Rijks ziet de regering zelf ook wel 
in dat de overgangsregeling een wanpro-
duct is. ‘Ze hebben er expres een ministeri-
ele regeling van gemaakt zodat de Eerste 
Kamer er niets over te zeggen heeft. 
SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt legt 
zich hier gelukkig niet bij neer, en heeft 
daarom een initiatiefwetsvoorstel ingediend 
met exact dezelfde regeling als de regering. 
Daardoor moeten de Raad van State, 
Tweede en Eerste Kamer zich er alsnog 
over uitspreken. Wij steunen zijn protest-
wet van harte en zijn met een brievenactie 
aan de Raad van State begonnen en blijven 
strijden voor een fatsoenlijke overgangsre-
geling.’

   Meer informatie over het 65plusgat 
of meedoen met de brievenactie? Zie 
www.65plusgat.wordpress.com

  > Comité diCht het 65Plus-gat:  
steun Protest-wet van ulenbelt

‘Zolang Europarlementariërs geen verant-
woording afleggen over de besteding van 
de ruim € 4.200 aan onkostenvergoeding 
die ze per maand krijgen, is niet uit te 
sluiten dat een deel van dit geld in eigen 
zak wordt gestoken.’ SP-Europarlementari-
er Dennis de Jong (foto) stelt daarom voor 
de algemene onkostenvergoeding van 
Europarlementariërs te halveren. 

Verspilling
‘Zo beperk je de schade en blijft er genoeg 
geld over voor daadwerkelijk gemaakte 
kosten.’ De Jong stort zelf jaarlijks € 30.000 
terug naar het Europees Parlement. In 
oktober zullen de overige Europarlementa-
riërs kleur moeten bekennen, want dan 
komt het voorstel van De Jong in stemming 
bij het vaststellen van de Europese 
begroting. De Jong komt hiermee de 

belofte na die hij in juni deed naar aanlei-
ding van opnames van geenstijl.tv in 
Brussel en Straatsburg. De Jong: ‘Veel 
mensen maakten zich terecht boos over de 
verspilling in het Europees Parlement. Ik 
heb daarom toen beloofd voorstellen te 
zullen indienen om de vergoeding van 
Europarlementariërs flink terug te brengen.’ 

Solidariteitsheffing crisis
De Jong wil overigens niet alleen de 
algemene onkostenvergoeding halveren, 
maar ook het salaris van de parlementari-
ers van ruim € 8.000 bruto per maand 
korten met 7 procent. ‘Op de EU-ambtena-
rensalarissen is ook al zo’n solidariteitshef-
fing ingevoerd. De EU-ambtenaren hebben 
hun verzet tegen deze heffing gestaakt 
omdat ze begrijpen dat het crisis is. Nu zijn 
de Europarlementariërs aan zet.’

  > euroParlementariërs aan zet om eigen vergoeding te halveren
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Als je niet buigt word je gebogen,
o, wees maar niet bang, je wordt gebogen,
het buigt je, het drukt je met kracht neer.

Je wordt door iedereen verlaten, ja, door jezelf.
Wees niet bang, het is snel voorbij met het gekloot.
Want gekloot is het en het wordt niet beter.

‘’t Is voorlopig nog toekomstmuziek,’ luilakt
de radiopresentator, ‘vrede en broederschap.’
In huis staat een koude mist.

Ga ik in een kastje? Heb je me al in een kastje?
Geef mij je handje, kind, ik word een blinde.

Toen Jezus een kind was had hij een tuintje
waarin hij rozen kweekte. Ze waren tegen sneeuw bestand:
toen de sneeuw kwam bloeiden ze mooier.

Je kunt het best niemand geloven,
hecht geen waarde aan praatjes.

Wie heeft het meetsnoer over de aarde gelegd?
Wie heeft ware grootte ingesteld?
Die heeft alle rechte lijnen voor je gebogen.
Zodat je je, als je je tot verzet opricht, juist buigt.

(uit: Hier drijft weg, De Bezige Bij, 2012)

‘van mij mag de sP best nog radiCaler’
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‘van mij mag de sP best nog radiCaler’
Dichter Tonnus Oosterhoff is met vele prijzen onderscheiden, waaronder 
de P.C. Hooft-prijs 2012. Interviews geeft hij niet veel: ‘Dichters zijn van 
nature buitenstaanders. Ik woon aan de rand van een gemeente aan de 
rand van het land en ik wantrouw alles wat massaal is.’
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Tonnus Oosterhoff (Leiden, 1953) debuteer-
de in 1990 bij De Bezige Bij, nog steeds zijn 
uitgever, met Boerentijger. Dat was meteen 
een schot in de roos (C. Buddingh’-prijs). 
Daarna liet hij elk jaar wel iets van zich 
horen. Verhalen, hoorspelen, essays, een 
roman, een toneelstuk en gedichten, vooral 
gedichten, verdeeld over acht bundels waar-
van er vijf werden bekroond met een belang-
rijke poëzieprijs. Voor zijn roman Het dikke 
hart ontving Oosterhoff de Multatuliprijs 
en in 2012 viel hem de in de Nederlandse 
letteren hoogst denkbare onderscheiding 
ten deel: de P.C. Hooft-prijs, een hommage 
aan zijn complete oeuvre, ook nog eens goed 
voor 60.000 euro (dat is wel lekker voor een 
Nederlandse dichter, want van de verkoop 
van bundels alleen kan niemand leven). De 
jury toonde zich onder de indruk van zijn ‘in 
hoge mate vernieuwende poëzie’.

De dichter Tonnus Oosterhoff kun je, kan 
niemand in een hokje stoppen. Stijl- en 
vormvast is hij allerminst, hij speelt met 
letters, woorden, zinnen. Hij gebruikt soms 
lange voetnoten, voegt notenschrift of 
met de hand geschreven regels toe. Oos-
terhoff maakt typografische grapjes of laat 
gedichten bewegen. Dan is het of je over 
zijn schouder mee mag kijken en krijgen de 
veranderende zinnen een ritme, er komt 
muziek in. En als hij voorleest, maakt de 
bezwering zich meester van de luisteraar.

Tonnus Oosterhoff laat zich zelden intervie-
wen. De meest toonaangevende Nederland-
se dichter van de laatste jaren stelt zich lie-
ver achter zijn werk op dan ervoor. Na enig 
aandringen wil hij een uitzondering maken 
voor de Tribune, niet om van gedachten 
te wisselen over zijn poëzie, maar om ‘een 
coherent verhaal’ te vertellen over zijn visie 
op de politiek in het algemeen en de SP in 
het bijzonder. Een paar jaar geleden werd hij 
lid van de partij. ‘Als ik al een bijdrage kan 
leveren, dan maar met een artikel in de Tri-
bune. Ik heb geloof ik best wel iets zinnigs 
te vertellen.’ Tonnus Oosterhoff houdt de SP 
een spiegel voor en kijkt er zelf ook in.

Het eerste gesprek vindt plaats in de 
achtertuin van zijn woning ergens in het 
uitgestrekte Bellingwedde, grenzend aan 
Oldambt, een fusiegemeente die in 2008 on-
der druk van de provincie Groningen werd 
gevormd. Dat gebeurde tegen de zin van de 
Nieuwe Communistische Partij Nederland 
in Reiderland en de Verenigde Communisti-
sche Partij in Scheemda. De ook sceptische 
SP kon niet anders dan zich neerleggen bij 
het democratisch genomen besluit.
Bellingwedde voelde niets voor aansluiting 

voorbeeld tegen de megastallen. De SP heeft 
een bewonderenswaardige traditie als actie-
partij, zij wil dicht bij de mensen staan. Ik 
weet zelf nauwelijks wat er in mijn gemeente 
speelt, in dat opzicht ben ik een lapzwans. 
Gelukkig is er bij de afdeling Bellingwedde 
van de SP een actieve kern van leden, dus 
het echte werk gebeurt ook zonder mij.’

 › Actie voeren, op de barricades staan, dat 
doe je dus niet...
‘Dichters zijn van nature buitenstaanders. Ik 
woon aan de rand van een gemeente aan de 
rand van het land en ik wantrouw alles wat 
massaal is. Ik maak me wel zorgen over de 

bij Oldambt en koos voor een intensieve 
samenwerking met Vlagtwedde en Stadska-
naal. Bellingwedde behield, met twee maal 
een handvol kleine kernen, haar zelfstandig-
heid.

Tonnus Oosterhoff woont en werkt er naar 
tevredenheid, al sluit hij zijn ogen niet voor 
de teloorgang van wat ooit de Graanrepu-
bliek werd genoemd en nu, blijkens een 
groot spandoek op het erf van een nabij 
gelegen boerderij, als een bananenrepubliek 
wordt ervaren. Hij wijst op de toenemende 
leegstand. De rijken uit het westen kunnen 
de hypotheek op hun indertijd gekochte 
stulpen niet meer betalen en kiezen het 
hazenpad. Een enkele boer houdt het nog 
vol, de vergrijzing slaat in volle hevigheid 
om zich heen en het prestigieuze project 
Blauwestad, bedoeld om de regio nieuwe 
economische impulsen te geven, gaat kopje 
onder in de economische crisis.
Over deze en tal van andere ontwikkelingen 
praten wij vrijblijvend, zonder er meteen 
een interview van te maken. Eerst elkaar 
maar eens aftasten, kijken hoe ver we ko-
men. Dat is de afspraak. Oosterhoff serveert 
koffie en Groninger koek, libellen scheren 
ijverig door de lucht op een onbewolkte zo-
merse dag, de knoestige perenboom laat zijn 
vruchten al vallen. Het gesprek tussen twee 
generatiegenoten verloopt plezierig en hopt 
van hak naar tak, van aanleunwoningen 
naar thuiszorg, van islamitisch bankieren 
naar Obama, van de afbraak van de culturele 
sector naar de sloop van de verzorgings-
staat. Oosterhoff vertelt over zijn deelname 
aan een zomercursus van de SP in 2012. ‘Er 
hing een haast euforische sfeer, de SP stond 
in de peilingen op een zeteltje of 35, ik vond 
het aangenaam en leerzaam.’
Op het platteland vindt hij de rust en de 
ruimte om te doen wat hij het liefste doet 
en het beste kan: schrijven. Nee, hij is geen 
kluizenaar; eerder een Einzelgänger. Oh 
zeker, hij komt wel eens in Amsterdam, voor 
lezingen, overleg met zijn uitgever of om 
persoonlijke redenen. Hij rijdt heel wat ki-
lometers, bestrijkt het hele land, maar altijd 
met de geruststellende gedachte aan zijn 
terugkeer naar de voor zijn contemplatie 
onmisbare anonimiteit van deze uithoek.
Het ijs is gebroken. ‘We doen het’, zegt Ton-
nus Oosterhoff aan het einde van de eerste 
sessie. Het interview kan beginnen, niet nu, 
maar via een mailwisseling en telefonisch 
contact in de weken na deze eerste kennis-
making. En zo geschiedt.

 › Wat doet een dichter in de politiek?
‘Niet veel. Ik breng foldertjes rond en 
demonstreer bij hoge uitzondering mee, bij-
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mensheid en ik vind dat de SP het hart op 
de goede plaats heeft en een aantal dingen 
uitstekend snapt. Daarom heb ik me bij de 
partij aangesloten.’

 › Waarom juist de SP?
‘Hoofdzakelijk vanwege het economische 
verhaal. Mij bekroop een groot gevoel van 
onheil toen in de jaren tachtig Reagan en 
Thatcher aan de macht kwamen en het 
grote dereguleren van de economie be-
gon. Het maatschappelijk weefsel werd uit 
elkaar gerukt opdat Jan en alleman eraan 
kon verdienen. Wim Kok, voor mij de grote 
verrader van de linkse zaak, of ten minste de 

verpersoonlijking van dat verraad, deed er 
vrolijk aan mee. In de verkiezingstijd stond 
een gedichtje van mij in nrc.next:

Ze richtten zich uit de ellende op
om te veranderen, de socialisten.
Veranderen deden ze! Na honderd jaar 
draaide
Wim Kok gedienstig de dageraad uit
want de markt werkt het liefst in het 
donker.
Wie vandaag nog PvdA stemt
verdient alles wat over ons heen komt.

Ach, die publicatie heeft natuurlijk niets 
geholpen. Veel van mijn beste vrienden 
hielpen via het stemhokje Samsom in het 
zadel, terwijl ze het daarvoor en daarna 
eens waren met Emile Roemer. Een strategi-
sche keuze, noemden ze dat. Nu hebben ze 
allemaal spijt...’

 › Oké, dus niet de PvdA. Maar waarom wél 
de SP?
‘De SP bleef vanaf de jaren tachtig de juiste 
analyse maken. Zij ziet dat deze economi-
sche ontwikkelingen gaan leiden tot kapita-
lisme in zijn meest brute vorm. De ongelijk-
heid tussen arm en rijk neemt alleen maar 

‘De SP kan utopieën kanaliseren,  
het verre naderbij brengen’
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toe. Wereldwijd, maar ook in landen die 
eerder leken te profiteren van het systeem.’

 › Dus dat mensen op straat dansten op de 
dag dat Thatcher overleed vind jij begrij-
pelijk...
‘Prachtig zelfs. Ding dong, the witch is dead, 
zongen ze. Beschaafde types vonden dat 
smakeloos, maar het is toch een geringe 
wraakneming op dat mens. Die vrouw heeft 
haar land en de wereld eindeloos veel kwaad 
gedaan.’

 › Uit zo’n opmerking spreekt engagement. 
Is dat bij schrijvers gebruikelijk?
‘Daar kun je geen algemene uitspraken over 
doen. In het maatschappelijk debat is de 
literatuur gemarginaliseerd. Ligt dat aan 
het debat of aan de literatuur? Ik weet het 
niet. Zelf studeerde ik in de jaren zeventig 
Nederlands en psychologie, en in mijn bele-
ving was iedereen toen links of in elk geval 
‘linksig’. Progressief gaf de toon aan, zeker 
op de universiteit. Ik deed met frisse tegen-
zin mee aan de obligate ‘massale meetings’ 
tegen verhoging van het collegegeld, meer 
om erbij te horen dan omdat ik er de zin van 
inzag. In die tijd bloeide de verzorgingsstaat, 

uitzag, wisten ze ook niet, maar er was een 
wenkend perspectief.’

 › Een perspectief dat vervolgens werd 
ingevuld door Stalin en Mao...
‘Je hebt volkomen gelijk. Het socialisme 
heeft tot duivelse totalitaire systemen ge-
leid. Maar is dat een reden om op te houden 
met het werken aan een toekomstvisie? Die 
monsters hebben bij leven genoeg gruwelen 
veroorzaakt. Ze hoeven niet na hun dood, 
als een schim, dan ook nog het neolibera-
lisme te beschermen.’

 › Hoe bedoel je dat, Tonnus?
‘Het failliet van de grote communistische 
systemen werd geclaimd als overwinning 
van het kapitaal: het systeem waarin we 
zitten is het beste gebleken, we gaan voort-
aan zo verder en kunnen alleen nog in de 
marges werken. De wereld is wel zo’n beetje 
‘af’. Zo’n instelling is natuurlijk koren op 
de molen van de neoliberalen. Zo kunnen 
de rijken hun geld blijven wegsluizen naar 
belastingparadijzen en de armen onderling 
laten uitknobbelen hoe ze de volgende door 
dat systeem veroorzaakte crisis kunnen 
overleven. Ik ben het eens met de jonge 

de democratie op de werkvloer nam toe. 
Het onderwijs was gericht op het mondig 
maken van meer mensen. Herinner jij je dat 
allemaal nog? Goeie genade, de maatschap-
pij is wel naar rechts opgeschoven! En ik 
ben, zonder zelf te veranderen, uiterst links 
geworden.’

 › En zo pas je nu dus in de SP...
‘Ja, maar van mij mag de SP best nog radica-
ler. De partij is voor mijn gevoel een beetje 
blijven hangen, defensief gaan denken. De 
wereld van solidariteit, van eerlijk delen, die 
in de jaren zeventig gestalte leek te krijgen, 
is sedert de neoliberale machtsgreep achter 
de horizon geraakt. Mijn beeld van de SP is 
dat men in de verworvenheden van die pe-
riode het ideaal is gaan zien. Terug naar die 
tijd en dan misschien nog een beetje beter 
en rechtvaardiger, dat is het nec plus ultra, 
het uiterst bereikbare. Ze nemen zo feitelijk 
het oude gedachtegoed van de failliete PvdA 
over. Dat is wellicht een goede strategie 
om macht te krijgen, om een volkspartij te 
worden. Maar voor mij eindigt het daarmee 
niet. De oude socialisten, die van een eeuw 
geleden, zagen een dageraad aan de horizon, 
een betere toekomst. Hoe die er precies 

‘Over de toekomst van de SP maak ik me geen zorgen, 
voor de wereld zie ik het somberder in’
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socioloog Willem Schinkel, die een pleidooi 
voert voor utopisch denken.’

 › Wat is jouw perspectief?
‘Utopisch denken wil niet zeggen dat je de 
oplossingen voorhanden hebt, maar er zijn 
ideeën waar ik warm voor loop. Renteloos 
bankieren, ook wel islamitisch bankie-
ren genoemd, bijvoorbeeld. Daarin wordt 
het eenvoudige principe gehanteerd dat 
tegenover geld reële waarde moet staan. 
Door rente te berekenen en te verlenen laat 
je dat idee los; uiteindelijk geef je daarmee 
de financiële markten de instrumenten in 
handen om met geld geld te maken. Dat is in 

waanzinnige mate gebeurd, helemaal sinds 
de dereguleringen van Reagan en Thatcher. 
Dat extra geld gaat heus niet naar de sloven 
in de thuiszorg en de verpleging, maar naar 
de Kaaimaneilanden. Volgens de economi-
sche journalist James Henry ligt offshore 
een belastingvrij vermogen opgetast zo 
groot als de economieën van de VS en Japan 
bij elkaar. Het is in handen van een paar 
honderdduizend mensen. Als deze rijkaards 
maar een beetje vermogensbelasting zouden 
betalen, zou er geen crisis zijn. Een ander 
belangrijk idee vind ik dat van het basisinko-
men. Vanaf het moment dat een mens wordt 
geboren, krijgt hij of zij genoeg geld om een 
simpel leven te leiden. Voor de extra’s moet 
je werken. Een moderne economie kan zo’n 
basisinkomen gemakkelijk opbrengen, heb 
ik begrepen. Een dergelijke constructie zou 
de werknemer veel vrijer maken tegenover 
de werkgever. Dat moet de SP toch als mu-
ziek in de oren klinken.’

 › Hoe krijg je zoiets ingevoerd?
‘Dat is één probleem – en waarschijnlijk 
niet het enige. Begrijp me goed, ik doe geen 
poging om het basisinkomen in het verkie-
zingsprogramma van de SP te krijgen. Of 
het überhaupt uitvoerbaar is en vervolgens 
strategisch juist om te agenderen, moeten 
anderen binnen de partij beslissen. Ik wil 
alleen maar zeggen: als wij de meest linkse 
partij willen zijn, moeten we over zulke 
opties na durven denken en niet bij voorbaat 
vasthouden aan een ouderwets concept als 
werk voor iedereen.’

 › Renteloos bankieren, basisinkomen, 
het klinkt op zich goed, maar is dat geen 
luchtfietserij?
‘Dat zou best kunnen. In een debat moeten 
alle haken en ogen die eraan vast zitten, 
blijken. Alleen: laat dat debat wel worden 
gevoerd, de principes zijn in elk geval niet 
belachelijk. Vergeet niet, je praat nu met 
een schrijver, geen econoom en al helemaal 
geen beroepspoliticus. Als gewoon lid zou 
ik wensen dat dergelijke ideeën kunnen 
worden besproken in de meest progressieve 
partij die er is. Als de SP het niet doet, wie 
dan wel?’

 › Dan bespreek je ze toch...
‘Ja, maar hoe doe je dat? Als mens van deze 
tijd ging ik eerst op internet kijken. De SP 
heeft een geweldige, informatieve en goed 
bijgehouden website. Dus ik was benieuwd 
naar de standpunten van de SP over rente-
loos bankieren en het basisinkomen. Beide 
zoektermen leverden geen hits op. Ik had 
verwacht toch minimaal op een thread van 
het forum uit te komen. Maar wat bleek? Er 

is geen forum, zelfs niet binnen SP-net, de 
ledenafdeling. Dat vind ik raar. Ouderwets.’

 › Nou neem je weer het woord ‘ouderwets’ 
in de mond...
‘Ik vind dat een moderne beweging een 
open discussiecultuur behoort te heb-
ben. Dat hoeft echt niet in oeverloos en 
komisch ongevaarlijk Occupy-geouwehoer 
te verzanden! Juist de SP heeft de structuur 
en de invloed opgebouwd om utopieën te 
kanaliseren, het verre naderbij te brengen. 
Daarvoor moet je wel een open discussie 
verwelkomen en met elan voeren.’

 › Jij wilt blijkbaar het grote perspectief te-
rug in de politiek. Zie jij de toekomst met 
vertrouwen tegemoet?
‘Die toekomst van onze partij of van de 
wereld? Over de SP maak ik me geen zorgen, 
hoor. Voor de wereld zie ik het somber-
der in. Er zijn steeds meer mensen op de 
aardbol, die steeds meer consumeren. Dus 
de milieuproblemen worden nog groter. En 
de machtssystemen die voor oplossingen 
zouden moeten zorgen, zijn in verkeerde 
handen gevallen. Probeer maar eens opti-
mistisch te blijven als je de ‘grote’ politiek 
volgt. Zo werd ik meegesleept door de eerste 
Obama-campagne in 2008: Change you 
can believe in. Geweldig hoe hij de mensen 
achter zich kreeg. Na zijn uitverkiezing heb 
ik de Amerikaanse politiek een poos op de 
voet gevolgd. Maar dat is zo deprimerend! 
De democratie van de VS blijkt volstrekt 
disfunctioneel, de vertegenwoordigende 
lichamen zijn een speelbal van belangen-
groeperingen, van wapenlobby’s en banken. 
Er worden beslissingen genomen die tegen 
het gezond verstand en tegen de wil van het 
volk in gaan.’

 › En Obama zelf?
‘Hij heeft op z’n zachtst gezegd onvoldoende 
gebruik gemaakt van het momentum na zijn 
eerste uitverkiezing. De financiële wereld 
heeft hij na de grote crisis van 2008 de hand 
boven het hoofd gehouden. Guantánamo 
Bay is nog altijd open, hij heeft de afluister-
praktijken van de NSA laten gebeuren. Bij 
zijn tweede presidentscampagne werd de 
slogan Change you can believe in dan ook 
zorgvuldig vermeden. Die zou alleen maar 
cynisch klinken. Dus terugkomend op jouw 
vraag: ik zou graag vertrouwen hebben in de 
toekomst, maar veel aanleiding daarvoor is 
er niet.’ •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Bram Petraeus

tonnus Oosterhoff (1953)
Hij kan geen poëziebundel uitbrengen of er 
wordt wel een prijs toegekend. Critici omar-
men het werk van de meest gelauwerde dich-
ter van ons land. Collega Ilja Leonard  Pfeijffer 
noemde hem de Nederlandse Homerus, 
vergelijkingen met Lucebert en Hugo Claus 
komen niet zomaar uit de lucht vallen.
Arie van den Berg vat het in NRC Handelsblad 
schertsend samen: ‘Hij is de enige dichter 
met meer prijzen dan lezers.’ Diezelfde Van 
den Berg roemt het in zijn ogen overdonde-
rende Leegte lacht (2011): ‘Het is alsof je de 
Doos van Pandora opent: hilarische citaten, 
inventieve associaties, terloopse onthullingen 
en ontroering.’
Voor Samuel Vriezen van Awater, de uitgave 
van de gelijknamige poëzieclub, is Leegte 
lacht ‘een sterke, maar weinig opbeurende 
bundel, een weerslag van de confrontatie met 
de willekeur van ons lichamelijk bestaan’.
En zo kunnen de citaten aaneen worden 
geregen tot een fonkelende ketting, een 
snoer met pure parels. Authentiek, muzi-
kaal en beeldend, stevig taalgebruik, wars 
van compromissen, ruimte voor pretenties, 
poëtisch onbevangen, veelzijdig en eigenzin-
nig. Ongrijpbaar en daarom zo fascinerend: 
‘Je hebt geen idee wat het betekent en toch 
ben je er ondersteboven van.’ Of: ‘Moet je 
het begrijpen? Nee, ga erin mee en laat je 
overweldigen.’

En wat zegt de man die zoveel  
registers bespeelt in het gedichtje  
TONNUS OOSTERHOFF?

Je bent zo integer, zo bescheiden.
Voor mijn plezier!
Het is een genoegen
Tonnus Oosterhoff te zijn.
Ik zou het ook wel willen.
Jawel, maar dat gaat niet!
Dat gaat niet.
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 ›  Wat heb je gelezen?
‘Een heel interessant boek, al zeg ik het zelf, 
met persoonlijke verhalen over de 40 jaar 
na de militaire staatsgreep in Chili in 1973. 
Deze historische gebeurtenis en de gevolgen 
ervan voor betrokkenen is vanuit verschil-
lende invalshoeken belicht. Het boek geeft 
een beeld van mensen die destijds op 
uitnodiging van Nederland hier zijn komen 
wonen en van Nederlanders die hen vanuit 
de solidariteitsbeweging steunden. Behalve 
informatief is het boek ook heel mooi, met 
portretfoto’s en archieffoto’s van de strijd in 
Chili en van de veertig geïnterviewden.’

 › Wat gebeurde er 40 jaar geleden in Chili?
‘In 1970 werd de socialist Salvador Allende 
president van Chili. Allende wilde een weg 
naar socialisme in democratie, pluralisme 
en vrijheid. Hij droomde van een Chili met 
toegang tot gezondheidszorg, onderwijs 
en eten voor iedereen. Een Chili waarin de 
 creatieve vermogens van elke man en vrouw 
tot bloei zouden kunnen komen. Niet tegen 
anderen, maar vóór een beter leven voor 
allen. Die droom sprak over de hele wereld 
mensen aan en inspireerde Chilenen om hun 
land te veranderen. Door die verandering 
voelden grootgrondbezitters, grote onderne-
mers en de Verenigde Staten zich bedreigd 
in hun belangen. Uiteindelijk wisten zij een 
belangrijk deel van de middenklasse te mo-
biliseren tegen het beleid van Allende. Al-
lende kreeg internationale steun, ook vanuit 
de Nederlandse bevolking en politiek, om 
de tegenwerking van zijn regering door de 
Verenigde Staten, internationale organisa-
ties en bedrijven aan de kaak te stellen. Maar 
het heeft niet mogen baten. Op 11 september 
1973 greep het leger, gesteund door de CIA, 
de macht. Daarna werd generaal Pinochet 
president. De maanden daarna werden er 
minstens vijftigduizend aanhangers van 
Allende opgepakt, twintigduizend gemarteld 
en tweeduizend mensen werden vermoord 
of het leger liet hen ‘verdwijnen’. Met behulp 
van Amerikaanse economen als Milton 
Friedman legde Pinochet een extreem neoli-
beraal maatschappijmodel op aan de Chile-
nen. Mensen moesten individueel gaan con-
curreren en iedere vorm van collectieve actie 
of solidariteit werd onmogelijk gemaakt. 
Tweeduizend van de honderdduizenden 
Chilenen die het land ontvluchtten werden 

‘de droom van  
allende bezorgt   
ons nog steeds 
kiPPenvel’

wietske leest

WIE Wietske Langedijk (1954), werkzaam bij Organisatie Latijns Amerika Activiteiten (OLAA) en 
jarenlang actief in de Chileense solidariteitsbeweging

LEEST 40 jaar, 40 verhalen: Chileense vluchtelingen en solidariteit (OLAA, 2013) 
verkrijgbaar via www.chili40jaar.nl
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uitgenodigd om naar Nederland te komen. 
Zij werden hier met open armen ontvangen 
door een grote solidariteitsbeweging.’

 › Je staat zelf ook in het boek?
‘Ja, daarom is het ook wel gek om het boek 
aan te prijzen. Vorig jaar nam een van de 
Chileense vluchtelingen het initiatief om 
iets te doen rondom het jubileum van de 
militaire staatsgreep. We zijn toen met een 
werkgroep aan de slag gegaan en het idee is 
uiteindelijk dankzij crowdfunding uitge-
groeid tot dit boek, een tentoonstelling, een 
muziekproject en een aantal bijeenkomsten.’

 › Hoe raak je als Nederlandse zo betrokken 
bij Chileense vluchtelingen en de politieke 
strijd in hun land?
‘Er werden Chileense vluchtelingen gehuis-
vest in een gebouw naast de jeugdherberg in 
Putten waar mijn zus werkte. We vonden dat 
hartstikke interessant. Dus toen er gezinnen 
gezocht werden om hen wegwijs te maken 
in de Nederlandse gebruiken, zeiden we 
meteen ja. Van het een kwam het ander. Ons 
huis werd een pleisterplaats voor Chileense 
vluchtelingen en wij deden volop mee in 
de solidariteitsbeweging. We vonden de 
solidariteitsmanifestaties maar saai, dus 
begon mijn familie een theatermuziekgroep 
waarmee we vervolgens de hele wereld over 
reisden. Toen het Chili Komitee Nederland 
– dat inmiddels is opgegaan in OLAA – een 
actiemedewerker zocht, heb ik er mijn werk 
van kunnen maken. Chili is een heel belang-
rijk onderdeel van mijn leven geworden. 
Door mijn werk, maar vooral ook door de 
persoonlijke contacten en de cultuur. De 
open houding van Chilenen en het politiek 
activisme van de Chileense vluchtelingen 
spreken me heel erg aan. Met als dekman-
tel een onderzoek naar Chileense folklore, 
ben ik tijdens het regime van Pinochet in 
1980 voor het eerst naar Chili afgereisd om 
familie en vrienden van Chileense vluchte-
lingen te bezoeken. Later kreeg ik ook een 
Chileense pleegdochter en zo werd Chili nog 
meer deel van mijn leven.’ 

 › Wat is er veranderd in de 40 jaar sinds die 
Chileense staatsgreep?
‘Tijdens mijn eerste bezoek kwam ik terecht 
in een soort oorlogssituatie, waarin we 
alleen maar contact konden hebben met 

mensen die we doorgekregen hadden vanuit 
Europa. Je kon niet rustig op een terrasje 
zitten, omdat er altijd iemand achter je 
kon zitten meeluisteren. Je kon niemand 
vertrouwen. Nu is de sfeer totaal anders, 
veel opener. Je kunt nu weer gewoon op een 
terrasje zitten, al merk je wel dat het onder-
linge contact tussen Chilenen nooit meer zo 
spontaan is als voor Pinochet. De verschillen 
tussen rijk en arm zijn ook nog altijd enorm. 
Vijfentwintig jaar geleden is op democra-
tische wijze een einde gekomen aan de 
dictatuur: in een door de internationale ge-
meenschap afgedwongen referendum zei 55 
procent van de kiezers ‘nee’ tegen Pinochet. 
Vorig jaar is daar de speelfilm No: adiós, Mr 
Pinochet van Pablo Larraín over verschenen. 
Die kan ik echt aanraden. Het is de regisseur 
gelukt om op een prachtige manier nieuwe 
beelden met acteurs te laten versmelten met 
archiefbeelden. Mede dankzij de slimme 
reclamecampagne waar die film over gaat, 
lukte het de sociale beweging om Pinochet 
te verslaan in 1988. Dat is de positieve veran-
dering die je in Chili ziet, maar helaas is er 
in diezelfde periode in nederland ook enorm 
veel veranderd in de manier waarop we met 
vluchtelingen en internationale solidariteit 
omgaan.’

 › Het boek gaat dus ook over 40 jaar            
Nederland?
‘Absoluut. Veertig jaar geleden werd 
Nederland geregeerd door de linkse 
regering-Den Uyl, die Chili bezocht had en 
Allende steunde. Toen Allende-aanhangers 
slachtoffer werden van de dictatuur, nodigde 
de regering er een aantal uit om naar 
Nederland te komen. Sommigen werden 
met busjes rondgereden langs gemeenten 
die vluchtelingen wilden opnemen, ze 
mochten zelf kiezen waar ze wilden wonen. 
Daar werden dan Nederlandse gezinnen, 
zoals mijn familie, gevraagd om hen welkom 
te heten en te begeleiden. Tegenwoordig kun 
je je dat niet meer voorstellen. De gevluchte 

Chilenen waren vrijwel allemaal politiek 
actief geweest in Chili en zetten hun acti-
visme in Nederland voort. Ik kan me Chili-
solidariteitsmanifestaties herinneren waar 
20.000 mensen op afkwamen. Tegenwoor-
dig komen er vaak niet eens zoveel mensen 
op de been voor nationale demonstraties. 
Er was toen ook nog veel meer oog voor 
internationale solidariteit. Je had niet alleen 
een Chileense solidariteitsbeweging, maar 
bijvoorbeeld ook een heel grote anti-Apart-
heidsbeweging.’

 › In 40 jaar is er veel veranderd. Leeft de 
droom van Allende nog wel?
‘Ja. Al is het misschien sluimerend, we 
blijven hoopvol. De verschillen tussen arm 
en rijk zijn door het neoliberale beleid van 
Pinochet groter geworden in plaats van 
kleiner, maar de droom van Allende leeft 
nog altijd onder linkse Chilenen. Tijdens de 
presentatie van het boek werd er nog aan 
gerefereerd. Ook al hebben we zijn woor-
den al talloze keren gehoord, de droom van 
 Allende bezorgt ons nog steeds kippenvel.’

tekst Jola van Dijk 
foto Kadir van Lohuizen 

‘Met open armen ontvangen door 
een grote solidariteitsbeweging’ 

nieuws
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Wat maak jE mE NOU?!!

voortsChrijdend inziCht...?
Na de Top 10 van het Grote Geld in februari presenteert de Tribune deze maand de Top 5 van 
vergeten idealen. Lees en huiver hoe mensen van naam en faam de principes en stokpaardjes 
waar ze ooit mee stegen op de ladder hebben bijgesteld. 

tekst Rob Janssen  foto’s © Hollandse Hoogte

hier kan het bijschrift komen, hier kan het bijschrift 
komen hier kan het bijschrift komen hier kan het 
bijschrift komen hier kan het bijschrift komen hier 
kan het bijschrift komen
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thom de graaf
We beginnen met een klassieker. Thom de Graaf (D66) was 
minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijks-
relaties in het kabinet-Balkenende II. Belangrijke voorwaarde 
voor die vernieuwing vormde volgens hem de invoering van 
de gekozen burgemeester. In 2005 echter schoot de Eerste 
Kamer het betreffende wetsvoorstel af, waarna De Graaf 
gedesillusioneerd aftrad. Daarmee bracht hij het kabinet 
aan het wankelen, maar D66 bleef toch deel uitmaken van 
de  coalitie. Zo belangrijk was de gekozen burgemeester 
blijkbaar voor die partij dus ook weer niet. Wat twee jaar 
later opnieuw bleek, toen Thom de Graaf zelf burgemeester 
van Nijmegen werd. Niet gekozen, maar gewoon benoemd. 
Juist. Maar het wordt nog mooier. Begin vorig jaar hing De 
Graaf de ambtsketting van de Waalstad alweer aan de wilgen 
om voorzitter van de HBO-raad te worden. En toen pleitte hij 
ineens voor… de gekozen burgemeester!

jack de vries
Deze voormalig CDA-staatssecretaris van Defensie en huidig 
JSF-lobbyist verliet in 2010 de politiek, nadat bekend was 
geworden dat hij er een buitenechtelijke relatie met een 
vrouwelijke collega bij Defensie op nahield. Geen aanrader 
in militaire kringen. En voor een prominent CDA’er, de partij 
die het gezin als hoeksteen van de samenleving ziet en 
normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan, al hele-
maal niet! Mokkend trad Jack de Vries af en in zijn persver-
klaring schreef de betrapte staatssecretaris dat hij dat deed 
‘mede vanwege de voortgaande publicitaire druk.’ 
Nu zou je kunnen zeggen dat hij daarin een punt had: het is 
immers zijn privéleven en dat gaat niemand wat aan. Maar 
wat moeten we er dan van denken dat diezelfde Jack de 
Vries afgelopen zomer in dagblad Trouw een lans brak voor 
de spionerende Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, door 
te stellen ‘dat het leven in een veilige samenleving valt of 
staat met de bereidheid van haar burgers om hun privacy 
in te leveren’? Verder in dat opinie-artikel van 13 juni: ‘Veel 
van wat we online doen wordt ook in de gaten gehouden 
door bedrijven.’ En dat vinden ‘we’, volgens Jack de Vries, 
‘allemaal prima’. 

Om te beginnen vinden we online spionage 
door bedrijven helemaal niet ‘allemaal prima’. 
maar van burgers verwachten dat ze hun 
privacy inleveren, terwijl je liep te klagen 
toen je dat zelf moest doen… verdient zonder 
meer een plekje in deze top 5!

gekozen burgemeester 
ja… nee… toch maar wel. 
Voortschrijdend inzicht of 
zoals de wind waait, waait 
m’n hoedje? Pffff.
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De niet-gekozen D66-burgemeester 

De privacy-goeroe

5

4
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diederik samsom
Heeft Diederik Samsom een dubbelganger? Dat moet bijna 
wel. Anders is het reilen en zeilen van de PvdA-voorman 
niet te verklaren. Tijdens de verkiezingscampagne van 
2012 stelde lijsttrekker Samsom dat het begrotingstekort 
in 2013 wat hem betreft niet hoeft te worden teruggebracht 
naar 3 procent. Ná de verkiezingen, inmiddels met de VVD 
in de regering, liet hij ineens een heel ander geluid horen: 
 ‘Nederland heeft zich gebonden aan de 3-procentsnorm 
en dat blijft zo.’ Sinds augustus weten we overigens dat ons 
land die 3 procent bijna lange na niet haalt, maar goed. Nog 
 eentje. Vóór de verkiezingen bepleitte Samsom nog ‘twee 
jaar investeren om de sociale voorzieningen en de koop-
kracht op orde te brengen’. Want, vond Samsom (de echte, 
niet de dubbelganger): ‘Door snel te bezuinigen verdiep en 
verleng je de crisis.’ En nu, een dik jaar na de verkiezingen, 
klaagt zelfs een werkgeversorganisatie als VNO-NCW steen 
en been over de bezuinigingen die dit kabinet met steun 
en instemming van de PvdA doorvoert. Sterker nog: aan 
de  omvang van de eerste bezuinigingsopgave van Rutte II 
maakte de PvdA klaarblijkelijk nauwelijks woorden vuil. ‘We 
waren er in drie microseconden uit’, zei de Samsom-dubbel-
ganger daarover doodleuk. En wat dacht u van de versoepe-
ling van het ontslagrecht? Voor de PvdA in campagnetijd 
geen optie. Maar iedereen weet inmiddels: het geldende 
regeerakkoord tapt uit een heel ander vaatje... 

Ieder kind weet dat je water bij de wijn moet doen, als je 
gaat regeren. Ieder kind weet dat compromissen sluiten pijn 
kan doen. Maar als je je keuzes kunt uitleggen, als je kunt 
laten zien wat je als partij tijdens de onderhandelingen wél 
binnen hebt weten te halen, dan is er kans op begrip en 
zelfs waardering van je kiezers. Het kan niet anders of de 
Samsom-dubbelganger zit nog niet zo lang in de politiek, 

Paul rosenmöller
Het najaar van 2001 was een turbulente tijd. Allereerst 
natuurlijk vanwege de aanslagen op het World Trade Centre 
in New York en de daaropvolgende aanval op Afghanistan. 
Daarnaast zouden het jaar daarop in Nederland Kamerver-
kiezingen plaatsvinden, en het was duidelijk dat de Paarse 
coalitie van VVD, PvdA en D66 op haar laatste benen liep. 
Wellicht wilde GroenLinks-leider Paul Rosenmöller zichzelf 
bij de grote partijen ‘salonfähig’ maken en zich zodoende 
voor regeringsdeelname kwalificeren, want hij zegde namens 
zijn partij steun toe aan de visieloze bombardementen op 
Afghanistan. Waarmee hij grote delen van zijn achterban op 
de kast joeg; GroenLinks komt immers voort uit onder meer 
de pacifistische PSP.
De opmerkelijke beslissing kwam Rosenmöller al snel zwaar 
op de maag te liggen. De eerste raids op Kabul, Jalalabad 
en Kandahar waren nog maar nauwelijks achter de rug of 
GroenLinks bepleitte in de Tweede Kamer al een pauze in de 
bombardementen. Dit om hulporganisaties de kans te geven 
humanitair werk te verrichten in de getroffen gebieden. 

met de dezelfde welbespraaktheid en allure 
verdedigt de dubbelganger van Diederik Samsom 
al een jaar het afbraakbeleid dat Samsom vóór 
de verkiezingen zo heftig afwees, zelfs ‘rechts 
rotbeleid’ noemde. maar toch: wie is nu de echte 
en wie de nep-Diederik? Of zou er dan tóch maar 
één…? Voor alle zekerheid toch maar een plek in 
deze top 5.

want hij legde niets uit. In plaats daarvan legt hij de rechtse 
kabinetskoers ofwel uit als gebaseerd op sociaal-democra-
tische keuzes, ofwel er zouden geen alternatieven voor zijn. 
Toegegeven: dat moet je kunnen. Maar vooral ook durven!
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twee voor de prijs van één

De salonpacifist

3
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wim kok
Over vakbondsleiders gesproken. Wie herinnert zich niet 
hoe Wim Kok met zijn lange donkere lokken begin jaren 
tachtig vele arbeidersharten sneller deed kloppen? ‘Wij 
pikken het niet!’, beleed hij met verve. Wat pikten we niet? 
Snoeiharde loonmaatregelen, uitholling van de Ziektewet, 
aantasting van de automatische prijscompensatie, kruis-
raketten op Nederlandse bodem. FNV-chef Wim Kok was, 
samen met zijn vice Herman Bode (‘Willen we naar de 
Dam, dan gaan we naar de Dam!’) en AbvaKabo-voorzitter 
Jaap van der Scheur, het gezicht van het verzet tegen de 
kabinetten-Van Agt en Lubbers. Het waren de jaren waarin 
onder invloed van Reagan en Thatcher het marktdenken 
wortel  begon te schieten. De achtereenvolgende kabinetten- 
Lubbers zetten daarvoor de deur steeds verder open, wat Kok 
legio kansen gaf om zich als rots in de (neo)liberale branding 
op te werpen. De verwachtingen waren dan ook hooggespan-
nen, toen Kok namens de PvdA in 1986 de politiek in ging en 
later zelfs minister van Financiën werd in het derde kabinet-
Lubbers.
Maar toen gebeurde het. Al snel toonde hij dezelfde gedre-
venheid die hij ook als vakbondsleider aan de dag had gelegd 

Paul rosenmöller wist zich welis-
waar niet te kwalificeren voor 
regeringsdeelname in 2002. maar wel 
voor deze top 5 van gezwabber en 
verraden idealen! Heeft het toch nog 
iets opgeleverd.

– alleen met exact tegenovergestelde inhoud. Eerste bewijs 
daarvoor vormde de in de PvdA zwaar omstreden ingreep in 
de WAO. Ineens stond Kok tegenover zijn oude kameraden 
van de FNV, die duizenden demonstranten op de been brach-
ten tegen het plan. Maar de WAO-ingreep ging gewoon door.
In 1994 werd Wim Kok minister-president van Nederland en 
gaf hij leiding aan het eerste Paarse kabinet. En toen gebeur-
de het opnieuw. Want Kok liet vooral VVD’er Bolkestein de 
koers van Paars bepalen. Zo zette Paars de privatisering van 
de publieke sector in beweging en maakte het flink meters in 
het ‘op afstand zetten van de overheid’, wat in die jaren door 
de meeste partijen als modern en logisch werd beschouwd. 
Kok zelf verwoordde dat in 1995 als volgt: ‘Het afschudden 
van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze 
niet alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook 
een bevrijdende ervaring.’ Ook in het tweede Paarse kabinet 
manifesteerden Kok en de PvdA zich nauwelijks politiek-
inhoudelijk. 
In 2002 trok Kok zich terug uit de politiek. Niet lang na zijn 
afscheid accepteerde hij een handvol commissariaten, bij 
multinationals als ING, Shell, KLM en TNT. Daarvoor streek 
hij tonnen op. Bovendien gaf hij als ING-commissaris groen 
licht voor gigantische salarisstijgingen bij de top van dat 
bedrijf. Wim Kok, die in 1997, toen er een volkswoede opstak 
over de beloning van topmanagers, nog scherp veroordelend 
had gesproken van ‘exorbitante zelfverrijking’ had gespro-
ken...

Bent u er nog? Tekenend was ook een tv-discussie met Jan 
Marijnissen, fervent tegenstander van de aanval op Afgha-
nistan. Daarin verweet Rosenmöller de SP ‘het allemaal zo 
zwart-wit te zien’. Waarop de toenmalig SP-fractievoorzitter 
antwoordde: ‘Paul, het is bombarderen of niet bombarde-
ren.’ Met die regeringsdeelname van GroenLinks werd het 
uiteindelijk niets. Tijdens genoemde verkiezingen verloor de 
partij een zetel.
Na zijn politieke carrière kwam Rosenmöller onder meer in 
het nieuws ten tijde van de grote schoonmakersstaking van 
2010. Als voormalig vakbondsman leek hij de ideale bemid-
delaar tussen de stakende treinschoonmakers, werkgever 
CSU en opdrachtgever NS. Hij had het inmiddels namelijk 
geschopt tot commissaris bij béide bedrijven. Maar toen het 
schoonmaakpersoneel hem in een open brief opriep hen te 
steunen in hun strijd voor respect en betere arbeidsvoor-
waarden, gaf hij  niet thuis.

 

Uit deze top 5 volgt dat het niet 
bepaald uniek is dat mensen 
eerdere principes gauw vergeten 
zodra factoren als macht en geld 
gaan leiden tot ‘voortschrijdend 
inzicht’. maar het gemak waarmee 
Wim kok dat deed is van eenzame 
klasse. Daar komt de invloed die 
zijn handelen op de Nederlandse 
samenleving heeft gehad (en nog 
steeds heeft) nog bij. alles tezamen 
lijkt er niemand te zijn die meer 
recht heeft op de eerste plaats dan 
Wim kok. Proficiat!

als extraatje bij deze top 5, vindt u op de volgende pagina nog een eervolle vermelding.
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De exorbitante zelfverrijking van …

1

2
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henk krol
Voordat hij directeur en hoofdredacteur werd van 
de Gay Krant, werkte Henk Krol als voorlichter van 
de VVD-Tweede Kamerfractie. Laat dat nou net een 
van die partijen zijn die hele groepen ouderen in de 
financiële put laten zakken. Toen dat tot de grijzende 
eminentie doordrong, sloot hij zich niet aan bij de 
SP – die al jaren opkomt voor de generatie die onze 
verzorgingsstaat heeft opgebouwd – maar richtte hij 
fluks een eigen partij op. 50Plus, een partij waarvan 
het partijprogramma opvallende overeenkomsten 
heeft met de SP-standpunten voor ouderenbeleid. Al 
snel groeide Krol uit tot hét gezicht van de ouderen 
die strijden tegen oneerlijke zaken als het pensioen-
gat. Totdat bleek dat hij, in zijn tijd als boegbeeld van 
de Gay Krant, zijn vroegere redacteuren heeft opgeza-
deld met... een pensioengat. 

Wie een pensioengat graaft voor een ander...

‘Ik heb mezelf altijd een linkse anarcho-
liberaal genoemd. De ene keer stem ik 
op Marijnissen en dan weer op Groen-
Links, afhankelijk van wat er op dat 
moment speelt,’ zei culinair expert 
Johannes van Dam in maart 2006 in de 
Tribune. In datzelfde jaar stond Van Dam 
aan de wieg van SoeP, de tomatensoep 
die nog steeds bij menig SP-actie wordt 
uitgedeeld. 

Thomas Widdershoven van ontwerpbureau 
Thonik bracht Johannes van Dam en de SP 
met elkaar in contact. ‘Hij werkte ontzet-
tend enthousiast en volledig belangeloos 
mee aan het recept en de presentatie van 
de SoeP Express en wilde alleen een paar 
potten van wat hij zelf “een heerlijk soepje” 
noemde.’ Tijdens de eerste sessie bij 
Widdershoven thuis werd direct duidelijk 

IN mEmOrIam

  > johannes van dam 
(1946 – 2013)

eervolle 
vermelding

Stop de persen! Het nieuws dat Henk 
krol opstapt als fractievoorzitter van 
50Plus in de tweede kamer lekte uit 
toen deze tribune eigenlijk al klaar 
was. Omdat we vinden dat krol in dit 
overzicht niet mag ontbreken, krijgt hij 
last minute een eervolle vermelding.
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dat hij met Van Dam precies de juiste man 
aan tafel had. ‘Een echte purist en onder-
wijzer. Hij proefde wat soep die Michel 
Jansen van de KleinsteSoepFabriek had 
meegenomen en zei meteen: “Wat jammer 
dat je er paprika in gedaan hebt en die ook 
nog eens niet geschild hebt.” Moet je je 

voorstellen, dat was een volledig gepu-
reerde tomatensoep waar helemaal niets 
aan te zien was!’ 
Johannes van Dam was al enige tijd ernstig 
ziek. Hij stierf 18 september op 66-jarige 
leeftijd, kort nadat hij had besloten niet 
verder behandeld te willen worden.
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In september was de jaarlijkse 50PlusBeurs 
in Utrecht. Zoals elk jaar was de SP er weer 
goed vertegenwoordigd met een kraam. 
Behalve SP-Tweede Kamerleden als Paul 
Ulenbelt en Henk van Gerven, en de trouwe 
organisatoren van de kraam, zoals Jean 
Rouwet uit Hengelo, brachten ook de 
jongeren van ROOD, jong in de SP, een 
bezoek. Volgens Lieke Smits, voorzitter van 
ROOD, om de ouderen een hart onder de 
riem te steken. Smits ergert zich aan de 
zogenaamde strijd tussen jong en oud: ‘Dit 
is geen jong tegen oud, dit is een strijd van 
mensen die geloven dat eerlijk delen en 
samen leven essentieel is, tegenover een 
regering die daar een eind aan wil maken.’ 
De ROOD-jongeren riepen de bezoekers 
van de 50PlusBeurs op om ook naar de 
demonstratie op 21 september te komen. 
Smits: ‘We moeten samen strijden tegen de 
plannen van het kabinet. Jong of oud, dat 
doet er niet toe! Basta!’

  > rood oP 50Plusbeurs

ROOD-bestuurslid Merel Stoop vraagt een bezoeker van de beurs om samen met de jongeren 
te strijden tegen het ‘ieder voor zich’-beleid van PvdA en VVD.

Op de jaarmarkt in Alphen aan den Rijn zijn 
VVD-bonnen uitgedeeld ter waarde van  
€ 1000. Alleen niet door de liberalen zelf 
met hun ‘harde’ verkiezingsbelofte van 
duizend euro extra voor iedere werkende 
Nederlander. Ronald Geurts van de 
SP-afdeling Alphen: ‘Met het uitdelen van 

ZOWEl OP NatIONaal als op Europees 
niveau houdt de SP de vinger aan 
de pols bij de supermarktoorlog. 
SP-Europarlementariër Dennis de 
Jong en SP-Tweede Kamerlid 
Sharon Gesthuizen proberen 
gezamenlijk te voorkomen dat de 
supermarkten hun verliezen 
afwentelen op hun leveranciers.

 

   http://sp.nl/9zderq
 http://sp.nl/9zdes2

DE COmmISSIE INtErNE markt van het 
Europees Parlement heeft unaniem 
ingestemd met het rapport van SP- 
Europarlementariër Dennis de 
Jong, om de strijd aan te binden 
met acquisitiefraude. Het rapport 
van de Jong bevat onder meer 
voorstellen voor nationale meld-
punten en zwarte lijsten voor 
veroordeelde bedrijven.
 

   http://sp.nl/9zdes5

deze bonnen willen we mensen er op een 
ludieke wijze aan herinneren dat de VVD 
niet uitblinkt in het waarmaken van hun 
verkiezingsbeloften. De meeste mensen 
kunnen wel lachen om onze actie. Maar het 
zijn voornamelijk grimlachen. Ze worden 
niet blij van het regeringsbeleid.’
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linksvoor ‘de overheid verkwanselt onze PrivaCy’

Vraag Gwildor Sok (21) uit 
Zeist zichzelf te typeren en hij 
zegt lachend ‘een echte nerd’. 
Maar voor de SP komt hij wel 
achter de computer vandaan, 
om te zien wat er speelt en 
hoe de SP kan bijdragen aan 
een beter Zeist.

tekst Daniël de Jongh 
foto Karen Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2012. Ik was al langer van plan om lid te 
worden van een partij, maar het duurde een 
paar jaar voor ik echt mijn partij gevonden 
had. Politiek vind ik interessant en ik maak 
me zorgen over de verkwanseling van bur-
gerrechten door de overheid, met name op 
het gebied van privacy. Ik heb getwijfeld over 
D66, maar de rechtse ideeën van die partij 
over Europa en de zorg staan me niet aan. 
Een andere optie was de Piratenpartij, maar 
uiteindelijk voelde ik me politiek toch het 
meest thuis bij de SP.’

 › Wat is er zo belangrijk aan privacy?
‘Als iedereen als potentiële verdachte 
wordt beschouwd, dus als de staat iedereen 
voortdurend bespiedt en ieders persoons-
gegevens opslaat, dan stijgt het risico dat je 
ten onrechte ergens van beschuldigd wordt. 
Omdat je nét op het verkeerde moment op de 
verkeerde plek was. Ook word je kwetsbaar-
der voor identiteitsfraude.’

 › Wat doe je in het dagelijks leven?
‘Ik ben computerprogrammeur, ik houd me 
bezig met informatie en beheerssystemen. 
Daarom weet ik hoe kwetsbaar privacy is. 
Bijna iedereen geeft bijvoorbeeld persoon-
lijke informatie prijs op Facebook. Nou, één 
bug en al die gegevens liggen op straat. Nog 
los van alle adverteerders die sowieso al 
toegang hebben tot persoonlijke data.’

 › Wat zijn je hobby’s?
‘Ik heb een leuke computer met bijbeho-
rende gadgets en een mooie collectie games. 
Verder lees ik graag fantasy-boeken.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Op vakantie begin ik na een paar dagen 
alweer te verlangen naar mijn vertrouwde 
omgeving en mijn eigen spullen. Mijn favo-
riete plek is dus thuis.’ •
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Gevoel voor humor hebben ze wel, die SP’ers 
in Bernheze. Zo noemen ze zichzelf ‘de Gal-
liërs van Brabant’ en het maandelijks overleg 
van SP-kaderleden heet er GGBO: ‘Het Grote 
Geheime Bos Overleg’.

Afdelingsvoorzitter Frenky Heurkens licht 
de avontuurlijke benamingen toe. ‘Bernheze 
is relatief klein (met zo’n 30.000 inwoners, in 
zes kernen –red.) en is als het ware omsin-
geld door grote gemeenten als Oss, Uden en 
ook Den Bosch. Er spelen in de regio allerlei 
herindelingsplannen en onze financieel ge-
zonde gemeente zou moeten fuseren of zelfs 
splitsen. Samen met de inwoners is het ons 
gelukt om Bernheze zelfstandig te houden. 

Vandaar die knipoog naar de Galliërs.’ En dat 
GGBO dan? ‘Dat heet zo omdat het overleg 
plaatsvindt bij een van onze leden thuis – in 
het bos.’

Wie met SP’ers uit Bernheze praat voelt iets 
van een bescheiden trots, een prettig soort 
eigengereidheid. Niet graag laten ze zich 
van de wijs brengen door aanlokkelijke of 
opdringerige praatjes van buitenaf. Gewoon 
roeien met de riemen die je hebt en de 
schouders eronder, lijkt het devies. De afde-
ling pleegt zich bijvoorbeeld steevast onder 
de mensen te begeven bij de supermarkt. Bij 
de supermarkt? ‘Ja,’ beaamt raadslid Cor van 
Erp: ‘door de week zijn wij op ons werk en 

op zaterdag zijn de mensen hier niet thuis, 
omdat ze dan boodschappen gaan doen. Dan 
zoeken wij ze op waar ze te vinden zijn.’

‘Uniek in Nederland’
De SP vormt samen met drie lokale partijen 
een coalitie in Bernheze. De SP heeft drie 
raadszetels; en Rein van Moorselaar is sinds 
2010 wethouder namens de SP. Van Erp: ‘De 
samenwerking in de coalitie is prima en we 
voelen elkaar goed aan. Ze weten bijvoor-
beeld dat de SP bijzondere aandacht heeft 
voor de minima.’ Zo riep de gemeente Bern-
heze op aandringen van de SP een bijzonder 
sociaal vangnet in het leven, bedoeld voor 
mensen die tussen wal en schip dreigen te 
vallen. De bestaande solidariteitsbijdrage 
van 50 euro die elk gezin jaarlijks van de 
gemeente ontvangt werd omgevormd tot 
een fonds van ruim 400.000 euro voor 
uitsluitend de minima. ‘Zo hebben we al 
best veel mensen die in directe nood zaten 
toch kunnen helpen. Het fonds is uniek in 
Nederland.’

Zowel Cor van Erp als Frenky Heurkens 
roemen de korte lijntjes in hun ‘club’. Tussen 
alle geledingen in de afdeling lopen voortdu-
rend contacten. En de sfeer is goed, vinden 
ze. Van Erp: ‘Bij ons is er nooit gesteggel 
over bijvoorbeeld de kandidatenlijst voor 
de raadsverkiezingen. Dat komt omdat we 
dingen heel zorgvuldig onderling bespreken. 
Kijk, in onze afdeling zitten mensen met 
allerlei talenten en we kunnen niet met tien 
man hetzelfde gaan doen.’ Heurkens: ‘De 
sleutel zit ’m in goede contacten onderhou-
den en met elkaar praten. Zo kun je er met 
z’n allen voor zorgen dat politiek ook leuk 
blijft.’

In Noord-Brabant ontstond onlangs in 
diverse gemeentes een felle afkeer van 
proefboringen naar schaliegas. In Bernheze 
namen ze er gniffelend kennis van. Waarom? 
Omdat de gemeente Bernheze in november 
2011(!) al aan de regering liet weten geen 
proefboringen toe te staan. Inderdaad: heel 
leuk. •

tekst Rob Janssen
illustratie Geert van de Wielen

brabantse galliërs van bernheze
Onder Oss, links van Uden en rechts van Den Bosch. Daar ligt 
Bernheze, een gemeente waar de SP op opmerkelijke wijze 
aan de weg timmert. Ingrediënten zijn onder meer: geheim 
overleg in het bos, de supermarkt en een SP-wethouder.
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klassenjustitie
Het artikel over de Leidse klokkenluiders 
(Tribune september) herinnerde me er weer even 
aan waarom ik actief SP-lid ben. Mijn gevoel 
van rechtvaardigheid! Al jarenlang zie ik steeds 
meer gevallen in de rechtbank opduiken waarbij 
de uitkomst in mijn ogen onrechtvaardig is. De 
meest kapitaalkrachtigen hebben de grootste 
kans om een rechtszaak in hun voordeel te 
zien beslissen. Daar is een term voor bedacht: 
klassenjustitie. In Nederland bestaat zogenaamd 
geen klassenjustitie, net zomin als Nederland een 
belastingparadijs zou zijn. Ik hoop dat Tribune 
de rechtszaak zal blijven volgen. En mocht de 
beslissing van de rechter ongunstig uitpakken 
voor de klokkenluiders, dan hoop ik dat de SP 
de betrokkenen zal steunen in een eventueel 
hoger beroep. Ik hoop dat deze zaak voor de SP 
een hoge prioriteit krijgt, want we mogen niet 
toestaan dat geld en macht gaan zegevieren ten 
koste van rechtvaardigheid. Welbeschouwd komt 
deze onrechtvaardigheid al in vele aspecten 
van onze maatschappij voor. Ze is waarschijnlijk 
inherent aan het neoliberale systeem waar we 

al zo lang door geteisterd worden. Ik ben ervan 
overtuigd dat onze rechtbanken soms meegaan 
in dit maatschappelijk verschijnsel, maar het is 
de taak van de politiek om ervoor te waken dat 
rechtvaardigheid voor iedere Nederlander kan 
blijven bestaan, en niet alleen voor diegenen die 
het kunnen betalen. 

Arno van Bakel, Eindhoven

Met belangstelling en instemming het interview 
met Paul Ulenbelt gelezen (Tribune september) 
over de pensioenfondsen. Ik slaak dan de 
verzuchting waarom willen zoveel mensen 
dit duidelijke en eerlijke verhaal niet horen. 
Deprimerend en schokkend is dan het verhaal 
van journalist en schrijver Peter de Waard in de 
Volkskrant van 13 september met de titel ‘Mag 
Pensioen worden afgebouwd’. Beledigen mag 
onbeperkt in Nederland en mensen schrik op het 
lijf jagen kennelijk ook. Hoeveel mensen van mijn 

leeftijd of iets ouder of jonger zullen hierdoor 
weer bang zijn gemaakt. Een intelligent mens 
als De Waard moet toch weten dat pensioen 
uitgesteld loon is en geen beloning voor ‘zalig 
nietsdoen’. Hij zal wel de filosofie aanhangen 
van herhaal de leugen tot ze aanvaard wordt. 

Cees van Gils, Baarle-Nassau 

aFbraak 
Pensioenstelsel   > dat je  

 ’t weet
 Ida Bromberg, 19 september

Zullen we ‘t omdraaien? Mn 
belastinggeld naar onderzoek en 
bestrijding nare ziektes en dan mogen 
ze komen collecteren voor die 
vliegtuigjes.
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1) De Republiek der Zes Verenigde Nederlanden 
eindigde in 1795.
2) De zee verkwikt.
3) Er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer.
4) Het Twaalfjarig Bestand was van 1609-1621.
5) Ja Zuster. Nee Zuster.
6) Ex-president van de VS: George H. W. Bush/
George W. Bush.
7) Karel Appel werkte altijd aan meerdere 
schilderijen tegelijk.
8) Bij onze ‘Kleine Rivieren’ horen: de Nederrijn & de 
Merwede.
9) De beroepsvereniging van Belgische politicologen is de NKWB.
10) Afstand tussen 2 windmolens in Middelgrunden bedraagt 160 meter.
11) Men moet niet alles slikken.
12) Armada is een vloot; er zit muziek in Armada.
13) De VS is in 2012-2013 vijfde in het ‘Global Competitiveness Report’.
14) Er zitten 15 ‘cellen’ in de tabel van deze puzzel.
15) Het Witte Boekje = groene spelling. Groene Boekje = witte spelling.

Horizontaal
4 De beslissingen afronden. (9) - 7 Hij zal geen rijkdom oogsten. (12) - 10 
Franse badplaats valt aardig in de smaak bij de Britten. (4) - 11 Gemeente 
met pit. (8) - 13 Neemt als vanzelf deel aan de grand prix. (11) - 14 Dáár 
zittend, zit je fout. (7) - 15 ‘Minnekoos zonder belemmering!’ (3)
16 Is (niet) écht geschikt voor een voetbalveld. (9)
18 Chemische verbinding staat vooraf al klaar. (9 of 3,6)
19 De baard van de geit gaat de hort op. (3)

Verticaal
1 Profiteren! (van de appeloogst). (2,8,7) - 2 Fors en schoon gegroeid. 
(3,2,7,8) - 3 ‘Wat doen we met oma en opa, nu ze grijs zijn?’ (18) - 5 Loopt 
zwaar, in de schoenen. (4)
6 Overgebleven van een eervol strijder, na het middeleeuws toernooi. (9) - 8 
Zo’n vreemde snuiter komt in Engeland niet veel voor. (4) - 9 Voorbijgaan 
om feestelijk te ontvangen. (7)
12 (hier is) Werk voor Noren, doorlopers en ijsmeesters. (11)
17 Het hoofd van de tekst. (3)

1 2 3

4 5 

6

7  8 

9

10 11  

12

13 

14 15  

16  

17

18 

19

De winnaar van september is Ch. Verheijen uit Swalmen 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 30 oktober 2013 naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

CryPtogram

oPlossingen sePtember

He
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LW
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01

3

puzzel

verdraaid

De puzzel bevat een aantal cellen in een tabel, die allemaal een ‘draaibaar’ 
symbool bevatten. Bij de Opdracht staat wat er met een symbool moet 
gebeuren wanneer het juiste antwoord is gevonden; het wordt met de 
klok mee (rechtsom) of tegen de klok in (linksom) gedraaid. Dus als het 
antwoord op een vraag met het symbool  ‘Beiden’ is (allebei de opties die 
worden gegeven zijn juist) dan moet het symbool in de tabel in feite  zijn.
Niet alle symbolen zijn nodig voor de oplossing; er bestaan een aantal 
nepvragen. Als alle benodigde symbolen juist zijn ingevuld wordt er een 
letter uit het alfabet zichtbaar.
Let wel, het ‘=’ symbool kan natuurlijk bij 1 van de 3 verkeerde oplossingen 
nog steeds het goede symbool worden. Dan heeft u geluk...
Veel plezier, en denk eraan: een goede puzzelaar draait niet door!

 

═ ╦ ║ 
║ ╚ ═ 
╩ ═ ╦ 
═ ╬ ═ 
═ ╝ ║ 

 

hooFdstaart Plaatsnamenlijst
Rechtsom: A) Nijmegen B) NewYork 
C) Kabul D) Limoges
Linksom: A) Nice B) Essen C) 
Nistelrode D) Epe E) Ennis

CryPtogram
Horizontaal
3) Huilbui 7) Dieren 9) Stroomonderbreking 12) Ajax 13) Onruststoker 15) 
Weg 16) Geldkraan 17) Poort 18) Ondergang 19) Flipje.

Verticaal
1) Oliedom 2) Tiran 3) Hartenjagen 4) Blom 5) Oerbossen 6) Hemelkoepel 7) 
Dwergspar 8) Linke soep 10) Mollig 11) Kraken 14) Stee 16) Goed.

Opdracht
De vier mogelijke antwoorden:
a) Ja (symbool is correct)
b) Nee (kwartslag rechtsom)
c) Beiden (kwartslag linksom)
d) Geen van beiden (180 graden draaien)
NOOT de vragen worden gesteld: van linksboven naar rechtsonder, per rij. 
Dus 1,2,3 verwijzen naar de symbolen in de bovenste rij, daarna 4,5,6 in de 
rij direct eronder, enzovoorts.
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Groeiend verzet teGen tunnel
hans Galjaard

‘het leven is meer dan een reeKs formules’

beGrotinGsaKKoord: bijsturen op de verKeerde weG
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nomineer nu je huisbaas 
voor de titel ‘huisjesmelKer 
van het jaar’! 
De klachten over huisjesmelkers stromen 
binnen! Torenhoge huren, slecht onder-
houden panden en intimidatie door 
huisbazen worden veel genoemd. Op de 
Facebook-pagina van ROOD zijn foto’s te 

zien van lekkage, kapotte sloten en zelfs 
een paddenstoel die binnenshuis groeit. 
Dit bewijst nog maar eens dat acties voor 
betere huisvesting broodnodig zijn. Wil je 
ook je huisbaas nomineren? Dat kan via 

De krijgsmacht staat de komende jaren 
vele veranderingen te wachten. Denk aan 
bezuinigingen, de JSF, drones, digitale 
oorlogsvoering, kernwapens en vredes-
missies. Op 29 november organiseert het 
Wetenschappelijk Bureau van de SP 
hierover een debat met onder anderen 
Leon Wecke (CICAM), militair historicus 
Christ Klep, Miriam Struyk (IKV/Pax Christi) 
en Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Waar: SP-partijkantoor De Moed,
Snouckaertlaan 70, 3811 MB  Amersfoort
Wanneer: 29 november 2013, 16.00-18.00 
uur (aansluitend gelegenheid tot napraten)
aanmelden: stuur een mailtje aan 
rmolenkamp@sp.nl

Aankondiging incasso contributie
Veel leden van de SP betalen hun contributie via een incassomachtiging. Met ingang van 1 oktober 2013 zal de SP het bedrag van de contributie in 
de eerste week van elk kwartaal incasseren. Daarbij vermelden we, conform nieuwe wettelijke regels het betreffende lidnummer en het zogeheten 
incassanten-ID van de SP, te weten NL86ZZZ403462460000. Bij vragen over contributie-inning, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 
van de SP, via (088) 243 55 40 of administratie@sp.nl

moed-debat
29 november

uitdaGinGen voor  
de KrijGsmacht

Woon jij ook in een piepklein studentenkamertje of startersflatje? Betaal je een veel te hoge huur en wordt 
er nauwelijks onderhoud gepleegd? Of vraagt je bemiddelaar veel te veel inschrijfgeld en borg? Kortom, is  
jouw huisbaas, bemiddelaar of corporatie  een goede kanshebber voor de titel ’huisjesmelKer van het 
jaar‘? vul deze kaart dan snel in of ga naar www.huisjesmelkervanhetjaar.nl

www.huisjesmelkervanhetjaar.nl In 
december worden de 3 slechtste huis-
bazen van Nederland bekendgemaakt.
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Emile Roemer
fractievoorzitter SP

Klaar voor de start

Nog iets meer dan vier maanden. Dan zijn 
de gemeenteraadsverkiezingen en maakt 
de SP een goede kans om een flinke klap-
per te maken.

De vooruitzichten zijn goed. Onze par-
tij staat er sterk voor en we doen in meer 
plaatsen mee dan ooit tevoren. 
Meer SP in het lokale bestuur is hard 
 nodig. Vanuit Den Haag worden enorme 
bezuinigingen bij de gemeente over de 
schutting gegooid. Het dreigt mis te gaan 
met de jeugdzorg, de thuiszorg en bij de 
sociale werkplaatsen. PvdA en VVD geven 
gemeenten wel de verantwoordelijkheid 
maar niet voldoende geld om deze taken 
uit te voeren.
Niet zo gek dus dat veel mensen hun hoop 
vestigen op de SP. Wij kunnen lokaal strijd 
leveren tegen het slechte beleid dat uit 
Den Haag komt. Op plaatsen waar we nu 
besturen laten we zien dat wij wél socia-
le keuzes maken en wél belangrijke voor-
zieningen voor de mensen overeind  
houden.

Over ruim vier maanden weten we of 
 Nederland aan PvdA en VVD de afstraffing 
geeft die ze verdienen. Staan we toe dat 
ons land wordt kapotbezuinigd? Of zorgen 
we lokaal voor een stevig stootkussen om 
de klappen uit Den Haag op te vangen?
 
Ik ben klaar voor de start. Het worden 
vier spannende maanden. Samen zetten 
we de schouders eronder en maken we de 
SP nóg groter. Ik hoop dat u meedoet in 
uw afdeling. Er is veel werk te verzetten. 
Neem contact op met uw afdeling om  
te kijken wat u voor deze belangrijke  
campagne kunt doen. Veel succes!

12, 13, 27, 28, 29 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel  
32  Theo de buurtconciërge
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Het kabinet kan weer even door. Maar vraag niet hoe. Een 
verbond met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP moet 
Rutte II in het zadel houden.

veel mensen zijn dit soort 
spelletjes zat’ 

hoe tevreden oppositiepartijen D66, Chris-
tenUnie en SGP zich ook toonden over 
hetgeen ze tijdens de onderhandelingen 
hebben binnengehaald (zie kader); van een 
zichtbaar andere koers is geen sprake. Rutte 
II blijft in dezelfde richting fietsen, maar 
moest hooguit even een drempeltje nemen 
en eventjes wachten voor een verkeerslicht. 
‘Bijsturen op de verkeerde weg’, noemt 

…………

Emile Roemer het. ‘Met het ondertekenen 
van dit akkoord committeren D66, Chris-
tenUnie en SGP zich aan het kabinetsbeleid. 
Ze zijn de nieuwe gedoogpartijen voor Rutte 
II.’ En dan te bedenken dat het kabinet naar 
verluidt de samenwerking met D66, Chris-
tenUnie en SGP zelfs een ‘vaste structuur’ 
wil gaan geven.
Volgens Roemer is door de onderhandelaars 

te eenzijdig aangestuurd op bezuinigen en 
niet op het herstellen van vertrouwen in 
de economie. ‘Het is precies de reden dat 
wij aan deze onderhandelingen niet mee 
hebben gedaan. We moeten geen pleisters 
plakken op fundamenteel foute politiek. De 
harde bezuinigingen blijven overeind (zes 
miljard extra, bovenop de bezuinigingen die 
het kabinet al had ingezet –red.); linksom 

beGrotinG

‘

De fractievoorzitters van de gedoogpartijen (vlnr: Pechtold - D66, Slob - ChristenUnie en Van der Staaij - SGP) sturen bij op de verkeerde weg.



Canada versus VS

Trots laat de professor zijn kaartje met 
portret zien. ‘Kijk met dit kaartje heb ik 
toegang tot alle gezondheidszorg die ik 
ooit denk nodig te hebben. In een noten-
dop is dit het verschil tussen de VS en 
Canada.’
Al jaren koester ik de wens eens te gaan 
kijken in het na Rusland grootste land ter 
wereld. Niet vanwege die grootte, maar 
omdat er opmerkelijke verschillen bestaan 
tussen het land en het nabij gelegen land 
waarvan gezegd wordt dat het ‘het groot-
ste’ is: de grootste economie, het grootste 
leger, het grootste ego. Canada wordt wel 
omschreven als Europa binnen Amerika.
Op mijn trip heb ik vele mensen ontmoet 
die me hebben uitgelegd wat de verschil-
len zijn en hoe die verklaard kunnen wor-
den. Net als professor Comeau wijzen ze 
allemaal richting de gezondheidszorg, die 
ze graag tot voorbeeld voor de hele wereld 
willen stellen: vrij toegankelijk voor ieder-
een, allesomvattend en gratis. De kosten 
worden gedekt door de staat die belasting 
int naar draagkracht. De Canadezen – het 
systeem is politiek onomstreden – zijn er 
niet alleen trots op; ze denken ook dat het 
zowel de uitkomst als de bestendiging van 
het sociale karakter van het land is.
Canada behoort tot de kapitalistische 
wereld, net als de VS en Nederland, maar 
heeft onmiskenbaar een sociaal karak-
ter. In tegenstelling tot de gebruikelijke 
standaard wordt door de Canadezen het 
hanteren van sociale waarden, zowel in de 
samenleving als de politiek, als vanzelf-
sprekend gezien. Maar ook het algemeen 
belang wordt nadrukkelijk in de gaten 
gehouden. Zo heeft Canada weinig nadeel 
ondervonden van de mondiale financiële 
crisis, omdat de regels voor de banken 
nooit zijn afgeschaft en hen verboden 
werd te fuseren.
Vaak worden door de neoliberalen zaken 
als noodzakelijk en onontkoombaar voor-
gesteld; Canada laat zien dat sociaal en 
progressief zijn geen obstakel vormt voor 
economische groei. Integendeel.

Jan Marijnissen

of rechtsom betalen gewone mensen de 
rekening. Een afwastax om gratis school-
boeken te betalen, ook nóg eens een half 
miljard euro weghalen op de zorg én 400 
miljoen bezuinigingen op sociale zaken. Dat 
is schuiven met geld, maar niet de koers-
wijziging die nodig is om de crisis te keren. 
Veel mensen zijn dit soort spelletjes zat. Het 
is met de ene hand geven en met de andere 
hand nemen.’ 

Uiteindelijk ging het allemaal om steun in   
de Eerste Kamer. Daar heeft het kabinet 
namelijk zonder D66, ChristenUnie en 
SGP geen meerderheid en dus moest bij die 
partijen middels toezeggingen een wit voetje 
gehaald worden. ‘De Eerste Kamer is er niet 
om het goede te doen maar het kwade te 
voor komen’, zegt Tiny Kox, voorzitter van 
de  
SP-fractie in de senaat. Hij erkent dat er 
in de samenleving ‘nogal wat verwarring’ 
bestaat over de rol van de Eerste Kamer. Op 
zichzelf wijst hij een ‘herbezinning’ over de 
rol van de senaat zeker niet af. Maar niet 
op de opportunistische manier zoals dat nu 
gebeurt. ‘De SP is al lange tijd voorstander 
van een modernisering van ons parlemen-
taire stelsel. Daarbij pleiten wij voor het 
samenvoegen van twee Kamers tot één 
Kamer, omdat dat democratischer, transpa-
ranter, sneller en goedkoper kan uitpakken. 
Maar dat is iets anders dan een deel van het 
parlement willen afschaffen omdat het de 
regering nu toevallig in de weg zit. Dat past 
meer bij een bananenrepubliek’, aldus Kox 
op 29 oktober tijdens de Algemene Beschou-
wingen in de Eerste Kamer, waar het kabinet 
de met zoveel moeite tot stand gekomen 
‘gedoogbegroting’ verdedigde. 

column

‘Een regering die ongelukken wil voorkomen 
in de Eerste Kamer, doet er wijs aan zaken 
te doen in de Tweede Kamer’, vervolgde 
Tiny Kox. ‘Het Herfstakkoord lijkt ervoor te 
zorgen dat het kabinet in ieder geval de kerst 
haalt. Maar wat voor een kabinet hebben we 
nu eigenlijk: een meerderheidskabinet dat 
gedoogt dat drie voormalige oppositiepar-
tijen in de Tweede Kamer de kabinetsbegro-
ting mogen amenderen binnen de financiële 
randvoorwaarden van de regering in ruil 
voor het in het zadel houden van datzelfde 
kabinet? Of hebben we nog steeds een 
minderheidskabinet van VVD en PvdA, dat 
alleen voor deze begroting tijdelijk gedoogd 
wordt door D66, ChristenUnie en SGP?’ 

Hoe dan ook, het resultaat lijkt vooralsnog 
te zijn dat het beleid waar zo onderhand het 
hele land tegen te hoop loopt gewoon door 
kan denderen. ‘Deze begroting,’ besloot 
Kox de Algemene Beschouwingen, ‘lijkt niet 
geschreven om onze steun te verwerven. 
Daarvoor zijn de gemaakte keuzes te liberaal 
en de gevolgen ervan niet sociaal. Wij scha-
ren ons met enthousiasme aan de kant van 
het volk, in zijn onvrede en zijn verzet tegen 
de plannen van het kabinet.’
Wel zegde de regering toe met een visie te 
komen over de plaats van de Eerste Kamer 
en eventuele modernisering van het par-
lementaire stelsel. ‘En dat is in ieder geval 
winst’, zegt Tiny Kox. •

tekst Rob Janssen
foto © Phil Nijhuis / Hollandse Hoogte

het GedooGaKKoord in voGelvlucht
•	 Lastendruk	omlaag	voor	hogere	inkomens

•	 Leidingwater	wordt	duurder,	verlaging	motor-

rijtuigenbelasting	geschrapt

•	 Belastingverhoging	zzp’ers	van	de	baan

•	 Verlaging	van	het	belastingtarief	in	de	eerste	

schijf	van	de	inkomstenbelasting

•	 De	overheidsbijdrage	voor	geneesmiddelen	en	

hulpmiddelen	wordt	verlaagd

•	 Koopkracht	verbetert	vergeleken	bij	de	plan-

nen	op	Prinsjesdag

•	 Kinderbijslag	blijft	gehandhaafd,	extra	geld	

naar	kinderopvang

•	 Meer	geld	naar	onderwijs,	schoolboeken	

blijven	gratis,

•	 Minder	bezuinigingen	op	Defensie,	 

kazernes	Assen	en	Ermelo	blijven	open	

•	 Minder	bezuinigingen	op	de	publieke	

omroep

•	 Doorwerken	boven	de	AOW-leeftijd	wordt	

bevorderd,	versoepeling	ontslagrecht	

eerder	ingevoerd

•	 Het	verlaagde	BTW-tarief	(6	procent)	voor	

renovatie	en	onderhoud	in	de	bouw	blijft	

langer	van	kracht.
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jan marijnissen in GespreK met hans Galjaard
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Het valt me elke keer weer op: wij hebben 
in Noordoost-Brabant natuurlijk de Maas 
en nog wat slootjes, in het westen speelt 
het water een veel belangrijkere rol. Op 
weg naar Hans Galjaard in Krimpen aan 
den IJssel ondervind ik dat nog weer eens 
nadrukkelijk. Overal water, rivieren en 
kanalen, bruggen en sluizen en kruip-door-
sluip-door-wegen. Zo’n navigator is echt een 
aanwinst.
Ik word door Hans en zijn vrouw hartelijk 
ontvangen en we hebben niet lang nodig om 
te besluiten ons gesprek buiten op het terras 
te houden. In de heerlijke nazomerzon drin-
ken we thee, een eindje verderop snort een 
grasmaaier. De recorder zit in het borstzakje 
van Hans’ shirt.
Zoals alle mensen die elkaar goed kennen, 
tutoyeren we elkaar.

 › De genetische informatie van de mens 
en de chimpansee stemt voor 98 procent 
overeen. Hoe kunnen we dan toch zo 
verschillen?
‘Het hele DNA bestaat uit drie miljard let-
ters, en dan maal twee, van je vader en je 
moeder. Honderdduizenden eiwitten. Die 
verschillende twee procent bevat dus nog 
heel veel informatie, genoeg om ons fors van 
chimpansees te doen verschillen.’

 › Is het DNA inmiddels helemaal bloot-
gelegd?
‘In 2001 mocht Clinton meedelen dat de 
code van het leven  was ontrafeld. Het is 
allemaal veel sneller gegaan dan menigeen 
destijds dacht.’

 › Welke ziektes en afwijkingen kunnen 
we inmiddels via prenatale diagnostiek 
traceren?
‘Het zijn er heel veel, vooral erfelijke stof-
wisselingsziektes. Toen ik in 1969 met het 
onderzoek begon ging het nog om twintig, 
dertig ziektes. Vervolgens werden het er 
zestig, toen honderd. Vervolgens kwam de 
DNA-analyse, waardoor het een paar dui-
zend ziektes werden die we daadwerkelijk 
kunnen vaststellen.’

 › Veel is dus al vroeg vast te stellen.  
Zullen we daardoor niet steeds kritischer 
worden?
‘Die kans bestaat. Je ziet het schuiven: bij 
de professionals, de mensen en de media. 
Mensen willen steeds meer weten, en laten 
zich daarbij nauwelijks weerhouden.’

 › Is straks het einde zoek?
‘Nee, want er zijn tal van sociale redenen 
waarom dat prenatale onderzoek niet zo’n 

grote vlucht is blijven nemen. Het aantal 
vrouwen dat vraagt om vruchtwateronder-
zoek is vrij stabiel. Bijvoorbeeld door het 
feit dat vrouwen op steeds hogere leeftijd 
zwanger worden van hun eerste kind. Na je 
dertigste neemt de kans op een kind snel af, 
waardoor die eerste zwangerschap dus extra 
kostbaar is. En een vruchtwaterpunctie is 
niet geheel zonder risico.
De meeste onderzoeken hebben nog steeds 
betrekking op het meest voorkomende syn-
droom van Down, één op zeshonderd. We 
kunnen dat met zekerheid vaststellen.
Het einde is zoek wanneer we het prenataal 
onderzoek zouden uitbreiden met onder-
zoek naar risico’s op ziektes of afwijkingen, 
zeker op latere leeftijd. Daar ben ik dan ook 
tegen, omdat er geen rem meer is.’

 › Maar zullen onze morele waarden en 
daarmee onze opvattingen zich niet vroeg 
of laat voegen naar de technische moge-
lijkheden die er zijn?
‘Nee, dat geloof ik niet. Ik heb veel gereisd 
en ik heb in de Unesco gezeten. Ik weet hoe 
er op wereldschaal wordt gedacht: uiterst 
conservatief, zelfs de evolutieleer is nog 
lang geen gemeengoed, net als het recht 
van vrouwen om kinderen te krijgen. En let 
wel: ik heb het over hoogopgeleide mensen, 

Over geNeN eN cHrOmOSOmeN, Nature eN Nurture, kuNSt eN OPvOediNg

‘het totale leven is niet  
 uit te druKKen in formules’
De code van het leven is ontrafeld, het DNA blootgelegd. Wat betekent 
dat voor de toekomst, voor zwangerschap en foetus, voor ziekte en 
genezing, voor leven en dood? Wordt het vermindering van menselijk 
leed of gaan de verzekeraars met de nieuwe kennis aan de haal?
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vooral afkomstig uit Latijns-Amerika en het 
Midden-Oosten.
De stand van de technologie heeft zeker 
invloed op de moraal, maar onderschat niet 
hoe traditioneel heel veel mensen zijn.’

 › Misschien worden de maatschappelijke 
kosten wel een motief om meer te willen 
weten over de risico’s. Ik kan me voorstel-
len dat de zorgverzekeraars graag meer 
willen weten.
‘Ik ben lang niet altijd positief, maar ben dat 
wel over de overheid en de verzekeraars en 
het samenspel tussen die twee. Tot op heden 
is er door geen van beide op dit vlak druk 
uitgeoefend.’

 › Waarom maak je je wel zorgen om de 
combinatie van commercie en genetica?
‘Er worden verwachtingen gewekt die niet 
waargemaakt kunnen worden, want mensen 
krijgen kennis over de risico’s die ze lopen 
op ziektes waar in veel gevallen niets aan 
gedaan kan worden. Ze laten mensen ver-

drinken in hun eigen gegevens. Als het gaat 
om het opsporen van ziektes waar we wél 
wat aan kunnen doen, ben ik voor. Maar dat 
moeten we dan niet overlaten aan de com-
mercie, omdat mensen door professionals 
die bekend zijn met DNA-analyses moeten 
worden geholpen.’

 › Worden naast onze lichamelijke kenmer-
ken ook onze persoonlijkheidskenmerken 
bepaald door de erfelijke aanleg?
‘Nou en of, maar we onderkennen dat te 
weinig. In de jaren zeventig en tachtig leefde 
er een sterke maakbaarheidsgedachte, en 
daar paste erkenning van de grote invloed 
van de erfelijke aanleg niet goed in. Doordat 
de resultaten van de maakbaarheidsgedach-
te tegenvielen en gelijktijdig het erfelijk-
heidsonderzoek zich razendsnel ontwikkel-
de, verschoven de algemene inzichten. Nu 
is er consensus dat menselijk gedrag berust 
op een ingewikkeld samenspel van erfelijke 
aanleg en omgevingsfactoren.’

 › Komt er een tijd waarin eugenetica nog 
eens een goede naam krijgt?
‘Op grond van het verleden, in het Duitsland 
van de nazi’s, kan het nooit meer een goede 
naam krijgen.’ 

 › Waarom heeft mijn oudere broer het 
syndroom van Down en ik niet?
‘Dat is toeval. Dan is er iets verkeerd gegaan 
bij de deling van geslachtscellen en daarom 
heeft jouw broer een chromosoom te veel.’

 › Hoe komt het dat buitenlandse adoptie-
kinderen significant slechter scoren als 
het gaat om probleemgedrag en hyper- 
activiteit en belandt maar liefst dertien 
procent van hen op het speciaal  
onderwijs, terwijl dat onder Nederlandse 
kinderen die opgroeien in het eigen gezin 
slechts vier procent is?
‘Adoptiekinderen zijn niet voor niets adop-
tiekinderen. Zij komen dan in een vaak wat 
idealistisch ingesteld, beter milieu – terwijl 
ze zelf de erfelijke aanleg hebben van hun 
ouders. Dan denk je: met een kind dat twaalf 
jaar bij ons is, zal het beter gaan dan met 
een kind dat pas drie jaar bij ons is, maar dat 
blijkt toch niet zo te zijn. Naarmate het kind 
ouder wordt komen er meer eigenschappen 
van de biologische ouders aan de opper-

‘De levensverwachting gaat elke zes 
jaar met één jaar omhoog’

‘Solidariteit en goede zorg worden bedreigd door het giga-aantal managers; zelfs afdelingshoofden zijn tegenwoordig manager.’
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‘Veel nu nog fatale ziektes zullen een 
chronische aandoening worden’

vlakte. We willen het eigenlijk niet horen, 
maar het laat wel de beperking zien waar we 
allemaal aan onderhevig zijn.’

 › Hoe gaat het verder met de levens-
verwachting?
‘Elke zes jaar gaat die één jaar omhoog. 
Betere huisvesting, veiliger verkeer, hygiëne, 
antibiotica, de medische wetenschap, ze 
hebben allemaal hun bijdrage geleverd, 
maar dat het zo snel omhoog blijft gaan is 
toch wel opmerkelijk. Hoewel bijvoorbeeld 
kanker en dementie voorlopig echt nog wel 
een groot probleem blijven, lukt het om 
wel van veel fatale ziektes een chronische 
aandoening te maken.’ 

 › In 2011 mocht je voor museum Boijmans 
van Beuningen in Rotterdam een tentoon-
stelling inrichten met als titel Schoonheid 
in de wetenschap. Wat is schoonheid? Is dat 
iets individueels of kunnen we ook col-
lectief iets als schoonheid zien?
‘Je zou zeggen het is iets individueels, want 
smaken verschillen. Maar er is vastgesteld 
dat veel mensen iets als schoonheid betite-
len als het aan bepaalde afmetingen en ver-
houdingen voldoet. Wijk je daarvan af, dan 
zien mensen het niet meer als schoonheid.’

 › Je vindt dat kinderen al in hun vroege 
jeugd in contact moeten worden gebracht 
met schoonheid: in de natuur, de kunst, 
de muziek, de wetenschap.
‘Oog voor schoonheid heb ik zelf niet van 
huis uit meegekregen. Pas toen ik via een 
vriend in contact kwam met een kunstmin-
nende familie maakte dat iets bij me los. 
Toen ondervond ik ook wat voor verrijking 
van je leven het is wanneer je ziet, hoort 
en voelt wat kunst vermag. Ik denk dat je 
kinderen niet vroeg genoeg in contact kunt 
brengen met schoonheid, zodat ze zelf 
kunnen bepalen wat ze mooi vinden en wat 
niet. Kunst geeft een extra dimensie aan het 
leven.’

 › Je hebt eens gezegd: ‘Creativiteit en de-
mocratie zijn de basis voor verandering en 
verbetering.’ Wat is creativiteit?
‘Ik vind het erg moeilijk te definiëren. Maar 
het is in ieder geval een vernieuwende 
gedachte waardoor je in de wetenschap tot 
dan toe onbegrepen problemen wel kan 
begrijpen. Die nieuwe gedachte sluit nood-
zakelijkerwijs aan bij de kennis die anderen 
voor jou al hebben vergaard. Ik ken geen 
voorbeeld van iemand die vanuit het niets 
met een compleet nieuw inzicht is gekomen. 
Misschien Einstein.’

 › Er zijn mensen die in het bestaan van 
creativiteit een bewijs voor het godsbe-
staan zien.
‘Ik heb onlangs een interessant boekje 
gelezen over geloof en Darwin. Het boekje 
pleitte ervoor twee uitgangspunten te ne-
men. Eén: religie is geen wetenschappelijke 
theorie. En twee: aanvaarding van Darwin 
betekent geen noodzaak tot atheïsme of 
reductionisme. Als je deze twee uitgangs-
punten hanteert dan wordt het gesprek al 
een stuk ontspannener.’

 › In een toespraak stelde je onlangs: ‘De 
mens heeft een intrinsieke behoefte aan 
mystiek, en dat moet zo blijven.’ Elders 
las ik zelfs: ‘De behoefte aan mystiek is 
aangeboren.’ 
‘Ik bedoel daarmee dat je – ook al ben je 
wetenschapper – het totale leven niet kunt 
reduceren tot fenomenen die je in formu-
les kunt uitdrukken. Dan doe je het leven 
tekort. Ik ben het zowel oneens met de men-
sen die zeggen dat ons DNA de blauwdruk 
van het leven is, als met de mensen die in de 
jaren zeventig veel te veel geloof hechtten 
aan de maakbaarheid van de samenleving. 
Kinderen met leer- en opvoedingsproble-
men moeten nu naar de gewone basis-
school. Neem van mij aan: dat is gewoon 
een bezuinigingsmaatregel. Want je helpt 
een kind met een achterstand echt niet door 
hem tussen kinderen te zetten die allemaal 
veel beter zijn dan hij. Alle kinderen zijn al 
een half uur klaar, en hij is pas halverwege. 
Dat is niet goed. Het leven is meer dan een 
reeks formules. Emotie, liefde, identiteits-
gevoel, het zijn allemaal dingen waarvan ik 
geen enkel geloof heb dat er welke genvari-
ant dan ook gevonden zal worden; er is 
veel meer dan dat. Ik geloof wel dat er veel 
bepaald wordt door genetische processen en 
elektrische signalen in het brein, en dat we 
die ook wel voor een belangrijk deel zullen 
gaan begrijpen, maar daarmee heb je niet 
geloof, hoop of verdriet verklaard. En voor 
dat deel moet je ruimte geven aan mensen, 
zodat ze hun eigen opvatting kunnen heb-
ben. Ikzelf ben niet gelovig.’ 

 › Oké, maar hoe kunnen we de gevoelens 
anders definiëren dan als een product van 
de hersenen? Ik weet: het klinkt weinig 
romantisch, maar toch.
‘Je hoeft niet alles te definiëren. Ik voel die 
behoefte niet zo. Als je ziet hoeveel miljar-

den verbindingen er in je hersenen zitten: 
ik maak niet meer mee dat dit allemaal 
begrepen en doorgrond wordt.’

 › Het bedrijven van wetenschap is focus-
sen. Toch omschrijf je jezelf ook als een 
generalist, een ‘brede’ man.
‘Ik prijs me gelukkig. Als ik nu om me heen 
kijk in de wetenschap dan zie ik dat steeds 
meer jonge wetenschappers zich moeten 
sub-specialiseren. Waar ik nog met meerde-
re, brede leermeesters kon werken, hebben 
zij gespecialiseerde leermeesters. Iemand 
die met een heel gen bezig is, vindt zich een 
generalist, want de meesten zijn bezig met 
de regulatie van een klein stukje van een 
gen.’

 › Geloof je dat het hebben van een focus 
op een facet van een facet per definitie 
verhindert dat je ook oog kunt hebben 
voor de samenleving, de maatschappelijke 
context?
‘Het leven van een wetenschapper gaat niet 
over rozen: het is keihard werken. Het neemt 
je geheel in beslag, overdag en vaak ook ’s 
avonds. De concurrentie is wereldwijd en 
moordend en het beschikbare geld beperkt. 
Natuurlijk zijn er ook die tennissen, muziek 
maken of in de kerkenraad zitten, maar dat 
zijn niet de jongens die de prijzen weghalen. 
De meesten van die laatste categorie worden 
pas breed wanneer het grote werk volbracht 
is. Mijn verbreding kwam vooral tot stand in 
contact met de patiënt en met de ouders van 
een gehandicapt kind; naar een instituut 
voor gehandicapten gaan en daar kinderen 
zo krom op een verwarming zien zitten op 
een been op een manier dat je zegt: dat kan 
niet. Als je dat veel meemaakt, dan kun je 
niet meer alleen met dat kleine stukje DNA 
bezig zijn. Ik was vroeger ultra-microchemi-
cus, dat was mijn vak. Het kon niet kleiner; 
maar mijn aard is anders. Anders was jij toch 
nooit mijn vriend. Je zou het niet lang bij me 
uitgehouden hebben.’

 › Maar zouden studenten naast hun vak-
inhoudelijke opleiding niet ook geschoold 
moeten worden in kennis van de maat-
schappij, zodat ze bijvoorbeeld begrijpen 
dat het gat tussen de wetenschap en de 
samenleving te groot is?
‘Dat gat bestaat inderdaad en dat voedt 
het wantrouwen tegen de wetenschap. We 
hebben explicateurs nodig, zeker. Maar daar 
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moet je wel talent voor hebben, dat is lang 
niet alle wetenschappers gegeven. Gelukkig 
kon ik enthousiast over mijn werk vertellen, 
en dat werd ook wel door de kijker herkend. 
Belangrijk is dat je integer bent, zodat ze van 
je aannemen wat je zegt. Dat betekent dat je 
niet in absolute termen moet spreken. Zeg 
het gewoon wanneer je iets niet weet, laat 
je twijfel blijken. En laat het vooral aan de 
kijker wat hij of zij zelf vindt.’

 › Je hebt ooit eens geïnventariseerd hoe-
veel collega’s van je zich bezighielden met 
de maatschappelijke implicaties van de 
ontwikkelingen in de genetica. Ze bleken 
op de vingers van één hand te tellen.
‘Ja, ongelooflijk. In Amerika hebben ze voor 
dat genoomproject van 1990 tot 2000 – dat 
kostte 500 miljoen dollar – één procent 
van de investering gereserveerd voor de 
maatschappelijke implicaties. Ik heb dat 
toen gevolgd, en ik verzeker je: met die vijf 
miljoen is niets gedaan, althans niets van 
waarde heeft het licht gezien. Treurig.’ 

 › Je hecht aan solidariteit, zeker in de zorg. 
Wat betekent dat in concreto?
‘Het begint ermee dat de staat de solidari-
teit als uitgangspunt neemt. Dat betekent 
voldoende middelen en gelijke toegankelijk-
heid. De zorg is dan ook geen markt. Ik ben 
fel tegen de “vermarkting” van de genees-
kunde. Daarom hoop ik ook dat Europa niet 
alle bevoegdheden naar zich toe zal trekken, 
en dat we zelf baas blijven over onze zorg.’

 › Wat vind je van de stelling ‘verzekeraars 
willen het liefst mensen verzekeren waar-
van ze zeker weten dat ze nooit ziek zullen 
worden’?
‘Dat is zo. Natuurlijk kan er van alles minder 
en beter, al zal dat moeilijk worden met 
meer dan een miljoen professionals in de 
zorg. Alles schijnt te moeten groeien: mijn 
eigen afdeling is gegroeid van enkele tiental-
len mensen naar enkele honderden mede-
werkers. Maar de solidariteit en de goede 
zorg voor iedereen wordt vooral bedreigd 
door het giga-aantal managers dat bijvoor-
beeld zo’n academisch ziekenhuis is binnen-
geslopen. Ook de afdelingshoofden vallen 
tegenwoordig onder ‘de managers’, mensen 
dus die ver afstaan van de patiënt en die 
geen kennis van geneeskunde hebben.’

 › In 1995 zei je: ‘Je zult van mij geen 
pleidooi tegen de maakbaarheid van de 
samenleving horen.’ Je riep op om te knok-
ken voor ons sociale stelsel. Je noemde 
het een ‘fantastische verworvenheid’. Hoe 
staat het met ons sociale stelsel?
‘Je moet het wel in perspectief zien. Ik heb 
zo’n vijftig landen intensief bezocht. Als je 
dan ons stelsel vergelijkt met hoe het elders 
geregeld is, dan kom je tot de conclusie dat 
wij een fantastisch stelsel hebben. Maar als 
ik nu kijk, dan vind ik dat het niet de goede 
kant opgaat. Onder andere vanwege dat wat 
ik net zei, die oprukkende kaste van mana-
gers. Maar ik zie ook onder mijn eigen vak-
genoten dat ze erg moeilijk grenzen kunnen 
stellen aan hun eigen kunnen. Zo hebben 
wij destijds ooit afgesproken dat prenataal 
onderzoek naar het syndroom van Down 
was voorbehouden aan vrouwen boven de 
achtendertig. Nadien zijn de faciliteiten van 
drie naar acht centra uitgebreid en toen is de 
leeftijdsgrens naar zesendertig gebracht. Die 
grens zou daar moeten blijven liggen; een 
risico van om en nabij één procent. Maar 
sommige van mijn collega’s zijn het daar 
niet mee eens. Zij willen de grens verder en 
verder verlagen. “Respecteer de autonomie 
van de mensen”, zeggen zij.’

 › Zo medicaliseren we de zwangerschap, 
en straks misschien het hele leven.
‘Ja. De patiënt wil altijd alles, die moet je dus 
niet vragen. Het zorgwekkende is dat de pro-
fessionals steeds makkelijker alle verzoeken 
van de patiënten honoreren, ook als daar 
geen medische noodzaak voor is. Dat is een 
systeemfout aan het worden.’

 › We accepteren geen ziektes meer, geen 
pijntjes. We aanvaarden de dood niet.
‘Dat is op het individuele vlak. Dat krijg je 
als je kinderen opvoedt met de gedachte dat 
alles oplosbaar is en dat je overal recht op 
hebt. Daarmee wapen je ze niet tegen dat 
wat ze zal overkomen in tijden van ver-
driet. Ook zij zullen te maken krijgen met 
beperkingen die niet oplosbaar zijn; en ook 
zij zullen merken dat je niet altijd en overal 
recht op hebt. Hier ligt naar mijn idee ook 
een taak voor de onderwijzers en de leraren. 
Zij moeten overbrengen dat je alles moet 
relativeren. De mogelijkheden kennen altijd 
grenzen, van welke aard dan ook. Een vak 

Schoonheid en Levenswijsheid zou niet gek 
zijn in deze hedonistische tijd.’

 › Vijfentwintig jaar geleden voorspelde je 
dat de eenzaamheid onder ouderen een 
enorm probleem zou worden, zeker wan-
neer de generatie die het Maagdenhuis 
bezette oud zou zijn geworden. Welaan, 
het is zover.
‘Op een Paleisbijeenkomst – Juliana was er 
nog, en Beatrix en Claus regelden alles – was 
ik als geneticus uitgenodigd en mocht ik een 
verhaal houden. Ik was bij de voorbereiding 
het meest onder de indruk van een gegeven 
dat ik tegenkwam in een rapport van Mun-
tendam: op termijn hebben we te maken 
met 660.000 bejaarde weduwen. Dat sloeg 
in als een bom, want iedereen voelde toen al 
wel aan met wat voor leed dat gepaard zou 
gaan. Ouder worden is één, maar fijn ouder 
worden, daar gaat het om. 
En dan die afbraak van de zorg, de care, 
dat is vreselijk. Je krijgt dan wel thuiszorg, 
maar steeds door andere mensen. De ene 
komt voor het schoonmaken van de wc, de 
andere doet de kranen en een derde mag een 
pleister plakken. Jongens, jongens. En dat 
allemaal in de wetenschap dat er heel veel 
ouderen aankomen die er psychisch vaak 
slecht aan toe zijn. Wij zijn allebei pleit-
bezorgers van meer kleinschaligheid; alleen 
door middel daarvan kunnen we meer conti-
nuïteit, ook tussen de generaties, realiseren. 
Nu wil de overheid al dit soort zaken decen-
traliseren naar de gemeenten, maar dan wel 
met een fikse financiële korting. En dan nog 
iets, zijn al die gemeentebestuurders wel 
voldoende toegerust om dit soort moeilijk 
werk goed te organiseren?’

 › Waarom lukt het maar niet om de sociaal-
economische gezondheidsverschillen te 
verkleinen?
‘Nou, zowel van de hoger opgeleiden als van 
de laag opgeleiden gaat de levensverwach-
ting omhoog, maar de verschillen blijven 
groot: de laatste categorie gaat gemiddeld 
zes jaar eerder dood en leeft dertien jaar 
minder gezond. Dat wordt voornamelijk ver-
oorzaakt door een slechtere leefwijze: ver-
keerd eten, te weinig bewegen, veel roken en 
slechte arbeidsomstandigheden. Het enige 
waarin geen verschil is, is alcoholgebruik. 
Het is heel moeilijk gedrag te veranderen. 
Dat heeft te maken met opleiding, en dat 
heeft weer te maken met talent en kansen. 
We weten dit nu al zo lang, en er verandert 
niks. Ik heb de indruk dat we steeds meer in 
de buurt komen van mijn vak: in hoeverre 
heeft het te maken met aanleg? Je komt bij 
alle kenmerken uit op dezelfde curve, ook 
als het om intelligentie gaat: drie procent 

‘Een schoolvak Schoonheid en 
Levenswijsheid zou niet gek zijn  
in deze hedonistische tijd’
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Prof.	dr.	Hans	Galjaard	(Leiden,	1935)	haalde	in	
1962	zijn	artsexamen	(cum	laude)	en	promoveerde	
op	een	proefschrift	over	de	veroudering	van	het	
kraakbeen	van	gewrichten.
In	zijn	werkzame	leven	hield	hij	zich	onder	andere	
bij	de	Militair	Geneeskundige	Dienst	bezig	met	de	
medische	effecten	van	kernwapens.	In	1968	werd	
hij	tot	hoogleraar	in	de	celbiologie	benoemd	aan	de	
medische	faculteit	in	Rotterdam;	hij	was	daar	vanaf	
1966	reeds	lector.	Vanaf	die	tijd	heeft	hij	zich	ge-
concentreerd	op	erfelijke	ziekten	en	de	methoden	
voor	vroegtijdige	onderkenning	van	aangeboren	
afwijkingen,	waaronder	het	vruchtwateronderzoek.	
Hij	ontwikkelde	zich	tot	de	vader	van	de	prenatale	
diagnostiek	en	klinische	genetica.	Hij	kent	als	geen	

ander	de	internationale	stand	van	zaken	inzake	het	
genetisch	onderzoek.	Hij	vervulde	ook	maatschap-
pelijke	functies.	Zo	was	hij	lid	van	de	Gezond-
heidsraad,	de	commissie-Terlouw,	de	KNAW	en	de	
Commissie	Bio-ethiek	van	Unesco.
De	ontelbare	keren	onderscheiden	Hans	Galjaard	
heeft	heel	veel	gepubliceerd	op	zijn	vakgebied,	ook	
voor	het	algemene	publiek.	Enkele	titels	zijn:	Het 
leven van de Nederlander	(1981),	Alle mensen zijn 
ongelijk	(1994),	Gezondheid kent geen grenzen 
(2008).	Grote	bekendheid	heeft	hij	verworven	met	
zijn	tv-optredens,	onder	andere	in	samenwerking	
met	Henk	Mochel	(Rondom	Tien),	Koos	Postema	
(Een	groot	uur	U)	en	Paul	Witteman	(Alle	mensen	
zijn	ongelijk).

is zwakzinnig en drie procent is Einstein, 
en zestig procent is het gemiddelde. We 
willen nu dat zoveel mogelijk mensen een 
universitaire studie volgen, maar is dat wel 
verstandig? Boet je daarmee niet in aan 
kwaliteit, omdat het voor een groot deel van 
de populatie te hoog gegrepen is? Resultaat 
is dat je diploma een schijndiploma is, en 
het is de vraag of de samenleving daar in dit 
hightech-tijdperk op zit te wachten. Ik denk 
het niet.
Ik heb hier een dubbel gevoel bij, want je 
wilt voor iedereen het beste, maar soms is 
het zogenaamd betere de vijand van het goe-
de. Graag zou ik willen dat wanneer we de 
omstandigheden veranderen, de resultaten 
verbeteren, maar de facts of life laten zien 
dat de mogelijkheden beperkt zijn. Helaas.’

 › Welke belangrijke, nieuwe veranderin-
gen kunnen we in de komende tien jaar 
verwachten, bijvoorbeeld op jouw terrein?
‘Ik denk dat het genetisch paspoort er gaat 
komen. We hebben nu de hielprik die ons 
 tijdig iets leert over een beperkt aantal 
ziektes bij pasgeboren kinderen, zodat ze 
behandeld kunnen worden en niet gehandi-
capt raken. Vroeger ging het om drie ziektes, 
nu om vijftien. En waarom? Omdat er een 
apparaat is dat dit heel makkelijk kan doen. 
Maar in de wet staat dat dit soort screenings 
profijtelijk moeten zijn. En dan bedoelen we: 
de ziekte moet vaak genoeg voorkomen om 
de test zinvol te maken. Maar de testen gaan 
nu ook over ziektes die één op honderd-
duizend voorkomen. Dat bloed is aanwezig 
in het lab. En mag nu alleen voor dit doel 
gebruikt worden. Blijft dat zo? We zien nu al 
een overheid die zich steeds meer in het  
privéleven mengt. Waarom geen DNA-
analyse van iedereen en het gebruiken 
bij medische noodzaak? En bij forensisch 
onderzoek, want die seriemoordenaar moet 
worden gepakt. Het begon met oog- en 
haarkleur, en nu wordt al gewerkt aan gene-
tische kenmerken van etnische groepen. Het 
schuift steeds verder op.’

 › Is dit niet een bevestiging dat de moraal 
de technische mogelijkheden volgt ten 
behoeve van een, al of niet vermeend, 
algemeen aanvaard hoger doel?
‘In dit geval lijkt het er wel op.’

 › Welke ontwikkelingen zie je nog meer?
‘Het herstel van organen en weefsels. 
Daarin is een heel interessante ontwikke-
ling gaande, bijvoorbeeld op de TU Twente. 
Vroeger was er een scherpe scheiding tussen 
leven en niet-leven, dat waren volkomen 
gescheiden werelden. Dat is niet meer zo. 
Ze zijn nu in staat om met DNA nieuwe 

materialen te produceren. Je houdt het niet 
voor mogelijk. Ze maken nieuwe materialen, 
voegen  levende cellen toe en kijken dan of 
ze kunnen herstellen wat vroeger onherstel-
baar was.
En wat ook een enorme verandering teweeg 
zal brengen is het verder kunnen visu-
aliseren van processen in het menselijk 
lichaam, wat je nu al ziet met de MRI-scan. 
De man die de MRI-scan heeft uitgevonden, 
Nobelprijswinnaar, heeft mij ooit verteld: 
“Deze technologie zal ooit het niveau van 
de moleculen bereiken.” Hoe lang het nog 
gaat duren, is moeilijk te zeggen, maar 

vast staat dat we deze revolutionaire stap 
binnen afzienbare tijd gaan zetten. Dat zal 
een enorme winst opleveren, onder andere 
aan vermindering van schade en pijn bij de 
patiënt omdat biopsie (het verwijderen van 
weefsel voor onderzoek, –J.M.) overbodig 
wordt. De noodzakelijk diagnose kan dan 
immers verkregen worden door middel van 
een MRI. Je kunt dan ook de stofwisselings-
processen gewoon op je scherm zien. Je kunt 
je dat nu allemaal bijna niet voorstellen.

tekst	Jan	Marijnissen
foto’s	Margot	de	Heide
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  > 25.000 zwartboeKen thuiszorG 
verspreid in zutphen

Aangezien de verantwoordelijk wethouder 
Hans La Rose volhoudt dat er niets misgaat 
in de thuiszorg, terwijl de lokale SP-afdeling 
toch echt veel klachten ontvangt van de 
thuiszorgmedewerkers, heeft de Zutphense 
SP besloten 25.000 zwartboeken over de 
thuiszorg te verspreiden. 

‘topje van de ijsberg’
Alle ontvangen klachten sinds de aanbe-
steding van de thuiszorg zijn gebundeld in 

het zwartboek. Volgens Engbert Gründe-
mann van de SP Zutphen is dit pas het 
topje van de ijsberg. ‘Als de wethouder de 
valse schijn ophoudt dat het allemaal goed 
gaat in de thuiszorg hier, dan is het aan ons 
om te laten zien wat er aan mankeert en 
heel Zutphen te laten weten hoe het echt 
zit.’

   sp.nl/9zelo2

Thuiszorgmederwerks vertellen wethoudes La Rose (r) wat zij vinden van zijn bezuiningen.

De SP-fractie in Wijk bij Duurstede maakt 
zich zorgen over zorginstelling QuaRijn en 
heeft daarom vragen gesteld aan Burge-
meester en Wethouders. SP-gemeente-
raadslid Hans Pouw: ‘QuaRijn heeft in het 
verleden het vastgoed uitgebreid. Helaas 
staan door de plannen van de overheid veel 
bedden in verzorgingstehuizen leeg. 
Ouderen worden immers minder snel 
doorverwezen. Ons bereiken berichten dat 
de thuiszorgmedewerkers en cliënten de 
dupe zijn van het financiële gat.’

‘cliënten soms zonder zorg’
Volgens Pouw is het een kwalijke zaak dat 
medewerkers van QuaRijn hun overuren 
niet meer uitbetaald krijgen, maar deze 
moeten verrekenen met vrije tijd. ‘Mede-
werkers moeten met lede ogen aanzien dat 
als zij hebben overgewerkt hun cliënt het 

  > buslijn 29 texel 
bedreiGd

De Texelse buslijn 29, van de veerboot naar 
De Cocksdorp, wordt met opheffing 
bedreigd omdat de provincie een deel van 
het busnet op Texel wil vervangen door 
belbusjes of taxi’s. Noord-Hollandse 
SP-Statenleden Remine Alberts en Marnix 
Bruggeman gingen op Texel op onderzoek 
uit en roepen het provinciebestuur nu ter 
verantwoording

Bolderkarren, vouwfietsen en rolstoelen
Alberts en Bruggeman delen de zorgen van 
de Texelse reizigers en buschauffeurs die 
ze spraken en hebben daarom schriftelijke 
vragen gesteld. Zijn er bijvoorbeeld wel 
genoeg belbusjes om in het hoogseizoen 
alle toeristen met alle mogelijke bagage 
zoals bolderkarren, vouwfietsen en 
rolstoelen mee te kunnen nemen? En hoe 
realistisch is het van toeristen te eisen dat 
zij zich voortaan vooraf per telefoon 
aanmelden voor een busrit, voordat ze met 
de boot op Texel aankomen?

  > thuiszorG Gedupeerd door vastGoed 
zorGinstellinG?

daarna soms zonder zorg moet stellen. 
Temeer omdat er simpelweg geen krachten 
zijn die hier kunnen invallen. We horen 
namelijk ook van zowel cliënten als 
medewerkers dat tijdelijke contracten 
worden gewijzigd of niet verlengd.’

vervuiling en verwaarlozing
Voor de cliënten in de thuiszorg betekent 
het dat een aantal cliënten gedurende een 
periode minder zorg krijgt dan is afgespro-
ken, omdat medewerkers vaker vrij zijn en 
niet vervangen worden. Pouw: ‘Zo hoorden 
wij het verhaal dat bij een van de patiënten 
de hulp twee weken niet is geweest terwijl 
de cliënt is geïndiceerd voor tweemaal drie 
uur per week. Dat kan enkel maar leiden tot 
vervuiling en verwaarlozing bij cliënten. Dit 
kan echt niet.’

Volgens berichten in de media gaan de 
geheime atoombommen op vliegbasis 
Volkel vervangen worden. De provincie 
Brabant moet een standpunt innemen over 
een nieuw milieueffectrapport voor de 
vliegbasis, terwijl het voor verantwoordelijk 
SP-gedeputeerde Johan van den Hout 
nieuw is dat de bommen ook worden 
vervoerd. Hij wil daarom eerst een gesprek 
met de minister van Defensie om de twijfels 
van omwonenden en gemeenten in de 
buurt van de vliegbasis te bespreken. ‘De 
gevaren en risico’s zijn onbekend en de 
inhoud van het nieuwe milieu-effectrapport 
zijn nog geheim. Ik wil weten waar ik voor 
teken en ik wil dat niet alleen mijn zorg laten 
zijn.’

  > eerst meer 
duidelijKheid over 
Kernwapenvluchten 
volKel

nieuws
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thuiszorgorganisatie Buurtzorg, waar niet 
managers maar verpleegkundigen de 
dienst uitmaken (Tribune februari 2013) is 
voor het derde jaar op rij door vakblad 
Intermediair en onderzoeksbureau 
Effectory uitgekozen tot beste werkgever 
in de zorg. 

de haagse sP-afdeling roept de nieuwe 
directeur van vervoersbedrijf HTM op een 
deel van zijn exorbitante salaris van 
237.000 euro per jaar terug te storten. 
HTM is een bedrijf dat subsidie ontvangt 
en waar vanwege een jarenlange reorga-
nisatie veel mensen zijn ontslagen.

via eeN tiP Heeft SP-tWeede kamerlid Renske 
Leijten een rapport in handen gekregen 
waaruit blijkt dat de kabinets-bezuinigin-
gen zullen leiden tot massaontslag van 
57.000 tot 120.000 zorgbanen in 2017. 
Leijten vraagt hierover openheid.

   sp.nl/9zenie

de tWeede kamer moet alle kansen om 
zichzelf te informeren over de Amerikaanse 
afluisterpraktijken grijpen. SP-Tweede 
Kamerlid Ronald van Raak wil daarom 
klokkenluider Edward Snowden uitnodigen 
voor een hoorzitting. Hij vraagt de regering 
om medewerking, om te voorkomen dat 
Nederland Snowden vervolgens uitlevert 
aan de VS.

na jaren discussiëren heeft de gemeente-
raad van Horst aan de Maas unaniem 
ingestemd met het SP-voorstel om 
graaiers aan te pakken. Na de provincie 
Limburg, zal nu ook de gemeente Horst 
met concrete voorstellen komen om de 
subsidie aan instellingen met grootverdie-
ners te verlagen. 

vOlgeNS SP-tWeede kamerlid Farshad Bashir 
is het zeer onverstandig dat het kabinet 
met bezuinigingen bij spoorbeheerder 
ProRail een massaontslag van 600 goede 
en noodzakelijke medewerkers afdwingt, 
nu er juist een extra investering nodig is om 
het spoor te verbeteren en het onderhoud 
op peil te houden.

vOlgeNS Het algemeeN dagBlad weren de 
Rotterdamse supermarkten Albert Heijn en 
Bas van der Heijden studenten, die 
zouden overlast veroorzaken.  
Kassamedewerkers vragen klanten of ze 
student zijn. Zo ja, dan wordt er niet 
afgerekend. ROOD, Jong in de SP, hekelt 
‘dit idiote beleid’.

Presentator Menno Bentveld op 9 oktober tijdens de demonstratie tegen het kabinetsplan 
om nog eens 100 miljoen te bezuinigen op de publieke omroep. SP-Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk: ‘Bij de publieke omroep zijn kwaliteit en pluriformiteit belangrijker dan 
kijkcijfers en eenheidsworst. Dat moet je niet afbreken maar koesteren.’

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is woedend 
op PvdA’er Peter Rehwinkel (foto), die 
begin oktober aankondigde per 1 novem-
ber te stoppen als burgemeester van 
Groningen. Rehwinkel vertrekt naar Spanje 
om als vrijwilliger een kenniscentrum op te 
richten dat gemeenten gaat ondersteunen 
bij rampen. 

‘eerste stap in de goede richting’
Na kritiek van de SP-fractie heeft Rehwin-
kel in een persverklaring aangegeven af te 
zien van de eerste drie maanden van het 
wachtgeld. Dijk: ‘Een eerste stap in de 
goede richting, maar wat gebeurt er met de 
overgebleven 35 maanden wachtgeld?’ 
Aangezien niemand een WW-uitkering 
krijgt als hij zijn baan opzegt om vervolgens 
vrijwilligerswerk te gaan doen, roept Dijk 
Rehwinkel op te voldoen aan zijn sollicita-
tieplicht en dus zo snel mogelijk een 
betaalde baan te vinden.

‘Wel heel erg luxe brood’
Op televisie verklaarde Rehwinkel dat hij 
hoopt dat de mensen begrijpen dat er bij 
hem thuis ook brood op de plank moet 
komen. Dijk: ‘Met een wachtgelduitkering 
van maandelijks 7.753,53 euro bruto moet 
dat wel heel erg luxe brood zijn; terwijl het 
financieel zware tijden zijn voor de ge-
meente Groningen en zestien procent van 
de inwoners in armoede leeft.’

  > Geen wachtGeld voor vrijwilliGerswerK
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verkieziNgScamPagNe iN alPHeN aaN deN rijN

‘hier weten de mensen  
wie er voor ze opKomt’
De SP in Alphen timmert flink aan de weg. Niet alleen nu, met de herindelingsver-
kiezingen van 13 november in Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude voor 
de deur, maar al jaren. De uitgangspositie is goed en hoe in deze Zuid-Hollandse 
plaats gestemd wordt, kan een graadmeter zijn voor de raadsverkiezingen op 3 
maart 2014 en een signaal voor de landelijke politiek.

Allemaal op de lijst en op straat: Boye Stolk, Harre van der Nat, Lidie Voorend en Ronald Geurts
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BOSkOOP, 22 OktOBer. Een spandoek met 
de tekst www.raadhuistekoop.nl hangt 
dwars over de gevel van het monumentale 
raadhuis. Het symboliseert het einde van 
de Zuid-Hollandse gemeente, zo’n 15.000 
inwoners groot, die per 1 januari opgaat in 
een fusie met Rijnwoude en Alphen aan 
den Rijn. Het stemt menig inwoner droevig. 
Het raadhuis wordt overbodig; de ambte-
lijke organisatie verhuist naar ‘grote broer’ 
Alphen. Ronald Geurts, nummer drie op de 
SP-kandidatenlijst, schildert het sentiment: 
‘Veel mensen in Boskoop hebben een hekel 
aan grote broer Alphen. Ik was gisteren nog 
op een verjaardag hier in Boskoop. “Ik ga 

toch niet naar Alphen om m’n paspoort op 
te halen, zeg”, zei iemand. Dat geeft wel aan 
hoe gevoelig het ligt.’ Geurts benadrukt ech-
ter de praktische kant van de zaak: ‘Los van 
de sentimenten moet je vaststellen dat het 
inderdaad zo is dat tal van voorzieningen 
in de gefuseerde gemeente ver weg van de 
mensen weg komen te liggen. Het zou een 
slechte zaak zijn als inwoners van Boskoop 
een vrije dag zouden moeten opnemen en-
kel om in Alphen een paspoort op te kunnen 
halen.’ ‘Wij willen dat er op z’n minst een 
loket voor Burgerzaken in Boskoop blijft’, 
zegt ook Lidie Voorend, de nummer twee op 
de lijst. 
Om duidelijk te maken wat de gevolgen van 
de fusie zijn als er geen inzet wordt geleverd 
om voorzieningen in Boskoop te behouden, 
onthult de SP een grote wegwijzer, die vlak 
voor het raadhuis is geplant. Volgens de 
wegwijzer zou de huisartsenpost 9,2 kilome-
ter ver weg zijn. Het politiekantoor? 8,8 kilo-
meter verderop. Het gemeentelijk loket 10,3 
kilometer en het zwembad: 10,2 kilometer. 
Geen auto, slecht ter been of gewoon een 
fulltime baan? Ga er maar aan staan.

De SP Alphen aan den Rijn heeft het behoud 
van voorzieningen in kernen en wijken – 
naast onder meer sociale uitvoering van de 
Wmo en sociale woningbouw – tot een van 
haar speerpunten benoemd. En dat heeft 
minder met verkiezingen op 13 november 
te maken dan je misschien zou denken. De 
afgelopen jaren hield de SP zich in Alphen – 
in Boskoop en Rijnwoude was geen zelfstan-
dige SP-afdeling actief – veel bezig met het 
op peil houden of brengen van het lokale 
voorzieningenniveau. En met succes. Neem 
het Groene Kruisgebouw in Benthuizen. De 
gemeente Rijnwoude wilde die voorziening, 
waarin onder meer een welzijnsstichting 
voor ouderen en diverse gezondheidsinstel-
lingen gevestigd zijn, sluiten en zegde de be-
staande huurcontracten eenzijdig af. Maar 
felle actie, van de SP samen met inwoners 
van Benthuizen, leidde ertoe dat het Groene 
Kruisgebouw afgelopen maand heropend 

kon worden. Een vergelijkbare gezamenlijke 
inzet leidde tot een gemeentelijke dona-
tie van 20.000 euro voor de realisatie van 
een speelterrein in de kern Hazerswoude-
Rijndijk. En in Koudekerk kon op die manier 
voorkomen worden dat de winkels uit de 
dorpskern zouden verdwijnen ten gunste 
van een locatie elders. Ook interessant: on-
langs kreeg de Alphense SP een uitnodiging 
van de Rabobank voor een gesprek. Dit naar 
aanleiding van een breed gedragen actie 
tegen het opdoeken van de pinautomaten in 
diverse kernen.

‘je succesen moet je claimen’
Zo bezien is het niet heel erg vreemd dat de 
SP het in diverse peilingen goed doet. Niet 
minder dan acht zetels dichtte een lokale 
peiling de Alphense socialisten toe, waar-
mee de partij (momenteel nog twee raadsze-
tels) de tweede in de gefuseerde gemeente 
zou worden. Ronald Geurts blijft er nuchter 
onder: ‘Alles boven de vier zetels beschouw 
ik als bonus.’ Maar toch. Niet uitgesloten is 
dat de SP met ‘alles boven de vier’ in beeld 
kan komen als een serieuze coalitiepartner. 

annexatie of fusie?
Gemeentelijke	herindelingen	liggen	immer	gevoelig.	
Angst	voor	verlies	aan	identiteit	en	inspraak	in	het	
grotere	geheel	bepalen	vaak	voor	een	aanzienlijk	
deel	de	discussie.	Hoe	slim	is	het	dan	om	de	uitslag	
van	een	volksraadpleging	over	de	nieuwe	naam	
van	de	fusiegemeente	botweg	te	negeren?	Bij	
referendum	met	gewogen	stemming	konden	de	
mensen	kiezen	uit	twee	namen:	Rijn	en	Gouweland	
of	Alphen	aan	den	Rijn.	Rijn	en	Gouweland	won.	
De	Alphense	SP-raadsfractie	nam	die	keuze	over,	
maar	een	raadsmeerderheid	legde	de	uitslag	ineens	
naast	zich	neer	en	koos	–	tot	woede	van	Boskoop	
en	Rijnwoude	–	ervoor	om	de	naam	van	de	nieuwe	
gemeente	toch	gewoonweg	Alphen	aan	den	Rijn	te	
laten	zijn.
En	dan	raar	opkijken	dat	heel	wat	mensen	in	
Boskoop	en	Rijnwoude	spreken	van	een	annexatie	
in	plaats	van	een	fusie…

‘We laten ons niet de kaas van het 
brood eten door lokale partijen’
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Temeer daar de VVD en PvdA enkele weken 
voor de verkiezingen in de hoek lijken te 
zitten waar de klappen gaan vallen. Hetgeen 
geenszins lijkt te gelden voor de lokale partij 
met de naam Nieuw Elan, die weleens de 
grootste in Alphen zou kunnen worden. De 
speerpunten van Nieuw Elan zijn op zichzelf 
weinig opzienbarend: meer werkgele-
genheid, meer woningen, betere wegen, 
socialer beleid en betere zorg. Toch denkt 
SP-lijsttrekker Harre van der Nat dat Nieuw 
Elan goed gaat scoren. ‘Die partij voelt goed 
aan wat er lokaal speelt en heeft geen last 
van de landelijke politiek. In Nieuw Elan zit 
een aantal doorgewinterde mensen uit het 
bedrijfs- en verenigingsleven, zoals voorma-
lig LPF-coryfee Gerard van As. Wat wij daar 
tegenover zetten? Het verschil met ons is 
dat wij de mensen opzoeken en samen met 
hen optrekken. Want let wel: in de kernen 
van de gemeenten Rijnwoude en Boskoop 
waar wij samen met de mensen dingen voor 
elkaar hebben gekregen, zat de SP niet in de 

gemeenteraad’, benadrukt Van der Nat het 
belang van buitenparlementaire actie. ‘Het 
is zaak dat we ons daarbij niet de kaas van 
het brood laten eten door lokale partijen. Je 
successen moet je claimen. Weinig of geen 
aandacht in de media? Zelf een pamfletje 
maken! Als de mensen snel een flyertje of 
pamfletje van de SP in de bus krijgen, weten 
ze hoe het zit en wie er voor hen opkomt.’ 

‘de Pvda heeft slaafs het  
landelijk beleid gevolgd’ 
Met die werkwijze wist de SP, met Alphen 
als uitvalsbasis, wortel te schieten in de 
dorpen en kernen in de regio die binnenkort 
één gemeente vormen. Vanzelf ging dat niet. 
Tweeënhalf jaar geleden lieten de twee zit-
tende Alphense SP-raadsleden weten dat ze 
niet voor een volgende periode beschikbaar 
zouden zijn en ook het afdelingsbestuur 
kon wel wat versterking gebruiken. Uit het 
ledenbestand werd toen een nieuwe, actieve 
kerngroep gevormd, waarmee een program-

mamix van onder meer scholing, actie en 
wijkwerk werd gestart. Ook werd Harre van 
der Nat, SP-fractievoorzitter in de Provin-
ciale Staten Zuid-Holland, erbij gevraagd. 
‘Het is een heel hechte groep geworden. Jong 
en oud die er samen voor willen gaan – en 
dóórgaan’, vertelt Van der Nat. 

Natuurlijk, in verkiezingstijd wordt er heel 
wat over en weer geroepen, geschreven en 
getwitterd. Nogal koddig was een aanvaring 
met het Alphense D66-raadslid Richard 
Middelraad. Vlak nadat de SP had getwit-
terd ‘Stem verantwoord en sociaal: stem SP’, 
kwam de democraat via datzelfde medium 
op de proppen met de tekst ‘Kies voor een 
verantwoord en sociaal beleid: kies D66’. 
Gebrek aan originaliteit of pure meligheid? 
U zegt het maar. Van een andere orde echter 
is de opstelling van PvdA-zorgwethouder 
Hélène Oppatja. Aangesproken op Alphens 
weinig florissante prestaties op sociaal 
gebied verweet zij de SP oneerlijk campag-
nevoeren en twitterde ze rond: ‘Ik wil weten 
wat de SP concreet wil met zorg en werk. 
Niet in Den Haag maar hier.’ Spreekt hier 
een lokale politica die liever niet met het 
landelijk beleid van haar eigen partij gecon-
fronteerd wordt? Lijsttrekker Van der Nat: 
‘Oppatja riep eerder dat er keihard ingegaan 
moest worden tegen het landelijk beleid. 
Daar is nooit iets van gekomen; de PvdA 
heeft steeds slaafs het landelijke beleid 
gevolgd. Ondertussen leven in Alphen 1700 
kinderen in armoede, ruim 1100 jongeren 
zitten in de Wajong. Sneu voor de PvdA, 
maar het zijn de feiten.’ • 

Niet	alleen	in	Alphen	aan	de	Rijn	vinden	op	13	
november	herindelingsverkiezingen	plaats,	ook	in	
Heerenveen,	Leeuwarden	en	de	Friese	Meren.	De	
SP	doet	in	die	drie	gemeenten	niet	mee	aan	de	
verkiezingen.	

tekst Rob Janssen
foto’s	Marianne	Suidgeest

Lidie Voorend: ‘Wij willen dat er op z’n minst een loket voor Burgerzaken in Boskoop blijft.’
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tjitsKe leest

WIE	Tjitske	Siderius	(1981),	SP-Tweede	Kamerlid	
Sociale	Zaken	(gedurende	zwangerschapsverlof	
Sadet	Karabulut)	en	SP-fractievoorzitter	gemeente-
raad	Zwolle

LEEST	Quiet	500

‘tilburG maG zich 
rijK reKenen met 
deze mensen’

 › Wat heb je gelezen?
‘Een glossy magazine. Het lijkt op de  
Quote 500, waarin de 500 rijkste Nederlan-
ders staan, alleen is er nu een soort ranglijst 
gemaakt met portretten van mensen die in 
stille armoede leven. In deze glossy wordt 
dan ook geen reclame gemaakt voor dure 
Rolexen, maar voor een snoephorloge voor 
kinderen.’

 › Armoede als grap?
‘De inhoud van het blad is serieus en het is 
ook geen tijdschrift om even lekker ont-
spannen op de bank te lezen. De armoede-
problematiek wordt heel goed in beeld 
gebracht, met indrukwekkende persoonlijke 
verhalen, zonder dat het zwaarmoedig 
wordt. Juist door de parodie op de  
Quote 500 slagen de makers erin om de 
lezer bewust te maken van stille armoede en 
de verbinding te maken tussen rijk en arm.’

 › Verbinding tussen rijk en arm? De redac-
tie van Quote weigerde samen te werken 
en noemde het blad een vod.
‘Dat vind ik heel erg, want het is absoluut
 geen vod. Het is een prachtig blad en 

een ludieke actie. Het is een beetje triest 
als mensen weg willen kijken van wat er 
gebeurt in de samenleving. Het is juist de 
bedoeling van de makers om de rijkeren in 
de samenleving aan het denken te zetten en 
een bijdrage aan de oplossing te vragen. Het 
is prachtig om te zien dat dit ook lukt. Er zijn 
bijvoorbeeld al grote bedrijven die het blad 
als kerstpakket gaan aanbieden aan hun 
werknemers.’

 › De oplossing voor armoede ligt dus bij  
de rijkeren?
‘Deels, maar uiteindelijk is er natuurlijk veel 
meer nodig. In het blad staan ook verhalen 
van hulpverleners, zoals de broodpater die 
elke nacht 30 kilometer door Tilburg fietst 
om brood te bezorgen bij mensen met finan-
ciële problemen. De overheid doet wel aan 
armoedebestrijding, maar het is geen strak 
georganiseerd project. Daardoor zitten er 
gaten in het vangnet en zijn mensen afhan-
kelijk van de hulp van individuen, zoals de 
Tilburgse initiatiefnemers van de Quiet500. 
Tilburg mag zich rijk rekenen met deze 
mensen. Maar uiteindelijk zou het systeem 
meer solidair moeten worden, zodat voor-

komen wordt dat mensen door financiële 
omstandigheden geen kansen meer kunnen 
grijpen om zich te ontwikkelen.’ 

 › Is het tijdschrift ook interessant voor 
mensen die zelf in armoede leven?
‘Een van de verhalen gaat over een moeder 
die ooit een prima positie had, met een 
koophuis en twee auto’s voor de deur. Vaak 
kunnen mensen er helemaal niets aan doen 
dat ze de gevolgen van werkloosheid of 
scheiding uiteindelijk niet meer op kunnen 
vangen. Het probleem van stille armoede is 
dat mensen zich uit schaamte niet aanmel-
den voor hulp. Door de herkenbare per-
soonlijke verhalen kan dit blad helpen die 
drempel over te gaan. Je bent echt niet  
de enige.’ •

Te koop bij de Brunawinkels en via  
www.quiet500.nu à € 10,- (excl. verzend-
kosten), de opbrengst gaat naar Stichting 
Broodnodig en de Tilburgse Voedselbank

								www.quiet500.nu

tekst	Jola	van	Dijk
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Harry vaN BOmmel eN deNNiS de jONg Over ONze viSie OP eurOPa

Eind september nam de SP-Partijraad een notitie over Europa 
aan. SP-Europarlementariër Dennis de Jong en SP-Tweede 
Kamerlid Harry van Bommel zien in de notitie een goed  
uitgangspunt voor de verkiezingen op 22 mei 2014.

Harry vaN BOmmel iS SiNdS 1998 Tweede 
Kamerlid voor de SP. Hij was het gezicht 
van de succesvolle nee-campagne bij het 
referendum over de Europese Grondwet 
in 2005 en al jarenlang woordvoerder 
Buitenlandse en Europese Zaken. Tegen-
over hem zit Dennis de Jong; ten tijde van 
het Grondwet-referendum nog speciaal 
adviseur Mensenrechten en Goed Bestuur 
bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
maar alweer sinds 2009 namens de SP 
lid van het Europees Parlement. Ze zitten 
wel vaker rond de tafel, zegt Van Bom-
mel: ‘Dennis en ik hebben iedere maand 
een afspraak, in Brussel of in Den Haag, 
fractiemedewerkers erbij, en dan bespreken 
we wat er die maand gebeuren gaat. Is er 
een Europese top, zijn er andere belangrijke 
Europese ontwikkelingen die maken dat we 
moeten afstemmen?’
De Jong: ‘Tussendoor hebben we natuur-
lijk ook veel contact. Er komt zoveel uit 
Brussel naar Nederland. En andersom zijn 
er politieke ontwikkelingen in Nederland 
waar Harry mij snel van op de hoogte kan 
brengen.’
Van Bommel: ‘Een voorbeeld: de VVD 
bracht haar concept-verkiezingsprogramma 
voor Europa uit. Daarin stond: wij wil-
len de Europese Commissie halveren. In 
het Europees Parlement zit de VVD in de 
liberale fractie, met Guy Verhofstadt als 
fractievoorzitter. En die liberale groep wil 
helemaal niet de Commissie halveren. Leuk 
voor ons in Nederland om te weten. Maar 
ook voor Dennis, want dan kan hij daar in 
de Brusselse discussie iets mee doen.’

 › De leden van de SP hebben een notitie 
over Europa besproken, erover gedis-
cussieerd en in september is de notitie 
vastgelegd door de Partijraad. Nogal een 
exercitie, zeker als je de titel ziet: Samen-

‘je moet op de rem Kunnen trappen’

werken ja, Superstaat nee. Dat is toch niks 
nieuws? 
Van Bommel: ‘In mei volgend jaar zijn 
er weer verkiezingen voor het Europees 
Par lement. We vonden het belangrijk om 
samen met de leden de kaders vast te stellen 
– de piketpalen voor het verkiezingspro-
gramma. En inderdaad, onze visie is natuur-
lijk niet wezenlijk veranderd de afgelopen 
jaren. Maar Europa wel. Sinds het Verdrag 
van Lissabon – de, ondanks het ‘nee’ van 
het referendum, toch ingevoerde grondwet 
– is er een nieuwe realiteit waarin wij onze 
positie moeten bepalen.’
De Jong: ‘Het Verdrag van Lissabon is op 
1 december 2009 in werking getreden 
en sindsdien is het Europees Parlement 
een stuk machtiger geworden; we stellen 
begrotingen vast en beslissen mee over 
vrijwel alle Europese wetgeving. Tegelijk 
zie je dat de nationale parlementen aan 
invloed hebben moeten inleveren. Veel 
vetorechten zijn verdwenen. Maar wat nog 
belangrijker is, is het economisch bestuur 
dat sinds december 2011 van kracht is. Dat 
betekent dat de Europese Commissie veel 
meer macht heeft gekregen. Niet alleen 
controleert de Commissie of lidstaten zich 
houden aan de 3-procentsnorm voor het 
overheidstekort en de 60-procentsnorm 
voor de staatsschuld, ze kan ook over alle 
andere onderdelen van sociaaleconomisch 
beleid ‘aanbevelingen’ doen. Zo heeft de 
Commissie voor Nederland al ‘aanbevelin-
gen’ gedaan over de hypotheekrenteaftrek, 
over de pensioenen, de zorg en zelfs over de 
kilometerheffing. En het zijn geen vrijblij-
vende aanbevelingen.’

 › Hoe zit dat nou met dat dreigement van 
boetes?
De Jong: ‘Er zijn twee trajecten. Je hebt die 
3-procentsnorm; je mag niet meer dan 3 
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procent begrotingstekort hebben. Of zoals 
Eurocommissaris Economische en Mone-
taire Zaken Olli Rehn gezegd heeft tegen 
Nederland: u zult volgend jaar maximaal 
2,8 procent begrotingstekort hebben. Het 
tweede traject is die hele grote berg van wat 
ze noemen macro-economische oneven-
wichtigheden, daarover kun je ook allemaal 
aanbevelingen krijgen. En in beide gevallen 
kun je, als je niet doet wat de Commissie 
zegt, een boete krijgen. En dat zijn miljar-
denboetes.’
Van Bommel: ‘Die aanbevelingen gaan over 
zaken waarvan wij vinden dat de Europese 
Commissie er helemaal niet over moet 
gaan. Ons pensioenstelsel bijvoorbeeld. Het 
openbaar vervoer, de sociale zekerheid. Zo 
trekt de Commissie veel macht naar zich toe. 
Het zijn, zoals Dennis al zegt, bepaald geen 
vrijblijvende aanbevelingen.’

 › Maar is er dan al eens een boete  
op gelegd?
Van Bommel: ‘Nee, nog niet. Wel een aantal 
jaar geleden, maar niet in het nieuwe sys-
teem.’
De Jong: ‘Nee, geen officiële boetes. Maar je 
ziet wel dat Hongarije nu te horen krijgt: je 
krijgt niks uit de structuurfondsen. Dat komt 
voor Hongarije op hetzelfde neer als een 
boete. De kans op boetes is nu niet zo groot. 
Volgend jaar zijn er verkiezingen; ze zijn in 
Brussel als de dood dat eurosceptische par-
tijen winnen. En als Nederlanders, of Fran-
sen, of wie dan ook zien dat ze een miljard 
moeten ophoesten voor Brussel, dan worden 
ze niet echt enthousiast van Europa.’

 › Terug naar de notitie: wat is volgens jullie 
de kern?
Van Bommel: ‘De SP kiest in deze visie voor 
een veel sterkere positie van de lidstaten. 
Eigenlijk zeggen we: alleen de lidstaten zijn 
in staat om de Europese politieke ontwik-
kelingen te controleren. Zo willen wij de 
vetorechten terug. In Europa gaan de meeste 
besluiten over directe belangen van lidsta-
ten en wanneer die belangen ernstig worden 
ondermijnd dan moeten lidstaten het recht 
hebben om te zeggen: dit willen we niet. Het 
doel, ook het onze, is Europa beter maken. 

Maar bij ‘beter’ hoort ook draagvlak. Demo-
cratie is lastiger dan dictatuur. Bij democra-
tie hoort dat je steun zoekt bij de bevolking 
voor je beleid. We kennen allemaal het 
voorbeeld van de Brusselse inkomensgrens 
bij sociale volkshuisvesting. Als de ministers 
dan in de Tweede Kamer zeggen: tja, wij wil-
len het eigenlijk ook niet maar het moet van 
Brussel, dan ondermijn je het draagvlak voor 
samenwerking in Europa.’
De Jong: ‘We zeggen niet dat op elk onder-
werp vetorecht moet zijn. Maar denk eens 
aan justitie. Dat staat zo dicht bij je nationale 
traditie. Dat moet je niet zomaar uit handen 
geven. De afgelopen maanden praten we 
in Brussel, maar ook in Den Haag, over het 
idee van minimumstraffen. De Commissie is 
helemaal gek geworden. Die hebben bij twee 
voorstellen over bestrijding van fraude met 
Europees geld minimumstraffen geïntrodu-
ceerd; daarmee bepaal je dus dat de rechter 
niet lager mag straffen dan een boete van 
een bepaald bedrag of gevangenisstraf van 
een bepaalde duur. De SP wil de Neder-
landse traditie handhaven, waarin onafhan-
kelijke rechters de omstandigheden van elk 
geval zo goed mogelijk afwegen. Daar horen 
geen minimumstraffen bij. Dat is héél funda-
menteel in het strafrecht. En dat wordt er nu 
door de Commissie even doorheen gejast. 
Door amateurs, want ze hebben er duidelijk 
geen verstand van. Je moet in zo’n geval op 
de rem kunnen trappen . Dan moet je kun-
nen zeggen: jongens, dit doen we niet!’

 › Er is toch de procedure van gele en oranje 
kaarten, waarmee je dingen kunt tegen-
houden?
Van Bommel: ‘‘In de praktijk werken die 
nauwelijks, omdat de voorwaarden veel te 
scherp zijn. Kort gezegd moet je aan hele 
strenge eisen voldoen op het gebied van 
termijnen en steun van andere parlementen. 
Het is dan ook maar twee keer gelukt om 
een oranje kaart te trekken – dat dus iets 
moest worden heroverwogen. Een keer over 
het stakingsrecht en recent nog een voorstel 
over een Europees openbaar ministerie.’
> De Jong: ‘En bij die eerste was de oranje 
kaart zelfs niet voldoende. Het was een 
succes van de vakbeweging. De regels van 

‘je moet op de rem Kunnen trappen’
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de interne markt lijken in strijd met het 
stakingsrecht. Met als gevolg dat staken bij 
buitenlandse vestigingen niet zou mogen. 
De wet is nu tegengehouden door een suc-
cesvolle lobby van de vakbeweging voor 
een oranje kaart. Maar het Europees Hof 
heeft wél nog steeds de uitspraak gedaan 
dat staken bij buitenlandse vestigingen niet 
mag. En dat blijft gelden. Er moet dus wat 
ons betreft in het verdrag worden vastge-
steld dat sociale rechten, zoals het stakings-
recht,  belangrijker zijn dan de regels van de 
interne markt, van het vrije verkeer.’

 › ‘Geen superstaat’, is onze boodschap. 
Maar kunnen we wel concurreren met 
andere grote economieën?
De Jong: ‘Realiseer je goed dat het maar 
gedeeltelijk waar is dat wij zo superconcur-
rerend moeten zijn. Waarom hebben we die 
interne markt gecreëerd? Dat was nou juist 
omdat we dan met een half miljard mensen 
zijn en dat is een supergrote markt. Groter 
dan de VS. En alleen die markt zou al enorm 
veel groei brengen, werkgelegenheid. En dat 
heeft het ook gedaan.’
Van Bommel: ‘Daarbij komt dat je alleen 

maar concurreert op arbeidsvoorwaarden. 
En dan leggen we het altijd af. In China zie 
je dat daar de ontwikkeling zo stormachtig 
gaat, dat westerse bedrijven alweer wegtrek-
ken omdat de lonen alweer te hoog worden. 
Het is een achterhaalde strategie dat wij het 
meest concurrerende werelddeel zouden 
moeten worden. Dat is van de zotte.’

 › Hebben wij niet een te genuanceerde vi-
sie om succes te behalen bij verkiezingen? 
We zijn niet de enige EU-kritische partij.
Van Bommel: ‘Dat zijn we wel. De PVV is 

gOed vOOrStel, maar tOcH NatiONaal regeleN

Eind oktober stemde het Europees Parle-
ment over een motie die de lidstaten oproept 
seksuele en reproductieve rechten van 
vrouwen te garanderen. De SP stemde tegen. 
SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 
‘Natuurlijk vindt ook de SP het belangrijk 
dat deze rechten goed geregeld zijn. De 
motie ging echter ook over de abortuswetge-

ving en dat is bij uitstek een onderwerp dat 
lidstaten zelf moeten regelen. Het Europees 
Parlement moet zich hier dan ook niet mee 
gaan bemoeien.’ Het rapport werd met steun 
van de SP teruggestuurd naar de commissie 
vrouwenrechten die er nu opnieuw mee aan 
de slag moet. De Jong is hier blij mee, maar 
benadrukt dat het hem niet gaat om het 

recht op abortus: ‘Dat recht is in Nederland 
goed geregeld en helaas in andere Europese 
landen zoals Ierland niet. Maar het is aan 
Ierland om het recht op een veilige abortus 
voor vrouwen die daarvoor kiezen te rege-
len. Daar heeft de Europese Unie niets over 
te zeggen.’

De SP wil in Nederland regelen wat in Nederland geregeld kan  
worden. Zelfs als het een inhoudelijk goed voorstel is, kan dat 
leiden tot een tegenstem. 



21tribune november 2013

Veel burgers zien in ‘Europa’ eerder een 
tegenstander dan een medestander als 
het gaat om een betere verdeling van 
welvaart en welzijn en bescherming van 
mensenrechten. De SP wil de prakti-
sche en betrouwbare medestander en 
bondgenoot zijn van iedereen die graag 
wil samenwerken, maar wezenlijke 
waarden in onze samenleving daar niet 
voor wil opofferen.

In het Europees Parlement steunt de SP 
voorstellen die bijdragen aan een betere 
verdeling van welvaart en welzijn en be-
scherming van de mensenrechten. Voorstel-
len die daar tegenin gaan kunnen rekenen 
op ons verzet. Voorstellen beoordelen wij 
op hun doorzichtigheid voor burgers, hun 
schaalgrootte en de gevolgen daarvan voor 
de betrokkenheid van de bevolking en het 
respect voor de nationale soevereiniteit en 
de nationale democratie. 

de hoofdPunten uit de notitie

samenwerKen ja, superstaat nee

niet EU-kritisch; die is anti-EU. De PVV wil 
dat Nederland uit de EU stapt. Dat zie ik als 
een onbegaanbare weg. We liggen midden 
in Europa. En drijven handel met de landen 
om ons heen. Bedenk dat Zwitserland, niet 
lid van de EU, wel alle Europese richtlijnen 
moet doorvoeren om handel te kunnen 
drijven in Europa. Ze hebben dus wel de 
regels uit Brussel, maar kunnen er niet over 
mee praten. Dan kun je maar beter aan tafel 
zitten.

De Jong: ‘De kritiek die wij op Europa heb-
ben, wordt door veel mensen gedeeld. Je zult 
zien dat andere partijen weer een kritischer 
geluid gaan laten horen. Maar we kun-
nen dat doorprikken. Deze partijen zitten 
in het Europees Parlement allemaal in de 
vier grote groepen: de christendemocraten, 
sociaal democraten, groenen en liberalen. 
Die groepen hebben partijdiscipline. En die 
wordt steeds groter. PvdA en CDA zie je voor 
de verkiezingen alweer eurosceptischer 
worden. Altijd hetzelfde toneelspel, en daar 
gaan we gehakt van maken, want ze zitten 
wel in die groepen die allemaal even eurofiel 
zijn, en allemaal verder willen richting fede-
raal Europa. Sterker nog, ook die zogenaamd  
eurosceptische Nederlandse parlemen -
ta riërs hebben in het parlement voor een 
 clausule gestemd waarin stond dat men 

Vijf voorstellen vormen onze inzet bij de 
komende verkiezingscampagne:

1 Geen Europese superstaat; stel de  
belangen van de bevolking voorop.

2 Geen Europese regering, een bescheiden 
Europese Unie. Een nieuw verdrag dat de 
positie van deelnemende staten versterkt 
en de macht van de Europese Commissie 
vermindert. De euro mag niet misbruikt 
worden om via de monetaire unie een 
superstaat af te dwingen.

3 Zelf eindverantwoordelijk voor onze 
 publieke sector. Een land moet zijn 
publieke sector kunnen vrijwaren van 
verplichte marktwerking in het kader van 
de Europese binnenmarkt.

4 Vetorechten voor de volksvertegen-
woordiging. Het recht van een land om 

niet (meer) mee te doen met bepaalde 
afspraken in Europees verband moet 
worden hersteld.

5 Kiezers en gekozenen moeten de 
speelruimte van de regering vaststellen. 
Maak van het Europees Parlement geen 
EU-fanclub maar versterk de band met 
de nationale parlementen. Maak in het 
Nederlands parlement vooraf duidelijke 
afspraken over hoe ver de Nederlandse 
regering in Europese onderhandelingen 
mag gaan.

Alleen als burgers weten dat samenwer-
king gebeurt zoals zij het willen en dat hun 
belangen worden beschermd, ontstaat er 
nieuw draagvlak om ook over grenzen heen 
samen te werken, tot wederzijds voordeel.

‘PvdA en CDA zie je voor de 
verkiezingen alweer  
eurosceptischer worden’

streeft naar een federaal Europa. Alleen dat 
zeggen ze niet. Ze zijn volkomen hypocriet.’

 › Waar gaan de verkiezingen volgend jaar 
over?
De Jong: ‘In ieder geval één vraag zal een 
grote rol spelen: moeten we Europa socialer 
maken? GroenLinks en PvdA maken nu een 
waslijst van sociale onderwerpen waar ze 
de Europese Commissie zeggenschap over 
willen geven. Dan zou Brussel gaan bepalen 
of wij nog een werkloosheidsuitkering heb-
ben na één jaar. Zij hebben de illusie dat de 
Commissie Europa dan socialer gaat maken. 
En ze zullen ons verwijten dat we Europa 
niet socialer willen maken. Dat willen we 
wel, maar niet door de macht aan Brussel 
over te dragen. Veel slimmer is bijvoorbeeld 
de bekende 3-procentsnorm te koppelen aan 
de voorwaarde dat daardoor de armoede en 
de werkloosheid niet toenemen. Zo wordt 

Europa socialer, door Brussel mínder dwin-
gende dictaten te laten opleggen.’
Van Bommel: ‘De verkiezingen gaan dan ook 
over de vraag of wij wel of niet onze soeve-
reiniteit willen opgeven, zogenaamd om de 
crisis op te lossen. Voorzitter van de Euro-
pese Raad Van Rompuy zegt: we moeten nu 
wel, want het is crisis. Begrotingen moeten 
onder Europees toezicht komen, afspraken 
moeten worden afgedwongen met boetes. 
Dan doen de nationale parlementen er nog 
nauwelijks toe. Kijk, de SP is ook voor het 
aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. 
Daar hebben we Brussel niet voor nodig. 
Zelfs al zijn ze het ermee eens, zeggen we 
toch: dat is toch echt een bevoegdheid van 
Nederland. En dat willen we zo houden. 
Daar gaan die verkiezingen over.’  •

tekst	Diederik	Olders
foto’s	Suzanne	van	de	Kerk
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de acHterkaNt vaN de ParticiPatiemaatScHaPPij

‘zonder de schoolbusjes was iK 
Kansloos op de arbeidsmarKt’
Je zult maar twee kinderen hebben die naar twee verschillende scholen voor spe-
ciaal onderwijs moeten als er plots fors wordt bezuinigd op het leerlingenvervoer. 
Het overkwam Barbara van Veenendaal uit Landgraaf, die door de crisis ook al 
haar baan was kwijtgeraakt. ‘Ik ben geholpen door de SP, die kwam direct in actie.’

Femke, Fabrice en moeder Barbara bij de bushalte.
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femke (11) iS eeN mOOi meiSje met een on- 
bevangen blik in de ogen. Spontaan, crea-
tief, fantasievol en eigenzinnig. Je ziet niets 
aan haar dat op een beperking zou kunnen 
duiden. ‘En juist daar wringt de schoen’, 
zegt haar moeder Barbara van Veenendaal 
(33). ‘Kinderen en volwassenen met een on-
zichtbare handicap worden over het hoofd 
gezien.’
Ze wonen in Landgraaf. Femke gaat naar een 
school voor speciaal onderwijs in Heerlen. 
Ze is autistisch met een zware indicatie. 
Daarom wordt ze elke dag opgehaald. Femke 
kan niet in haar eentje met het openbaar 
vervoer reizen. Daar zou ze van in verwar-
ring raken. Elke verandering in het vaste 
dagelijkse ritme brengt haar meteen uit het 
evenwicht. Op school heeft ze het naar haar 
zin. De strakke structuur houdt haar in de 
pas.
De schrik sloeg Barbara van Veenendaal 
om het hart toen het gemeentebestuur van 
Landgraaf, nota bene daartoe gedwongen 
door een amendement van de PvdA, besloot 
te snijden in het leerlingenvervoer. Vanwege 
een pittige kostenoverschrijding moest de 
regeling worden versoberd. Wethouder  
Harry Erkens van Gezamenlijke Burger 
Belangen was erin geslaagd om zijn aanvan-
kelijke voorstel draaglijker te maken. Dat 
gebeurde op aandringen van verontruste 
ouders en de gemeenteraad. Tot verbijs-
tering van de politiek in Landgraaf en ook 
die van de wethouder torpedeerde coalitie-
partner PvdA echter die versoepeling. Een 
meerderheid van de raad stemde ermee in 
en Barbara van Veenendaal zag de bui al 
hangen.
Het gezin van Barbara en haar man Sarino 
zat klem. Barbara was van de ene op de 
andere dag haar baan kwijtgeraakt, maar 
kon lastig naar nieuw emplooi vinden omdat 
ze voortaan zelf Femke naar school moest 
brengen. Ook Femkes broertje Fabrice (6), 
dat dichter bij huis op een school voor moei-
lijk lerende kinderen zit, had altijd gebruik 
kunnen maken van het leerlingenvervoer. 
Aan die voorziening kwam eveneens een 
einde.

Onzichtbare handicaps worden over het 
hoofd gezien
Alle tegenslag maakte Barbara strijdbaar. 

‘Het wakkerde de vechtlust in mij aan. 
Ik wil niets liever dan deelnemen aan de 
maatschappij, ook omdat ik altijd voor 
een belangrijk deel van ons inkomen had 
gezorgd. Sarino zit in de Wajong. Dus ik 
moest wat, want alleen van zijn uitkering 
kunnen wij niet rondkomen. Zonder busjes 
voor Femke en Fabrice was ik kansloos op de 
arbeidsmarkt.’
Barbara, die werkzaam was geweest als 
kinderfotograaf in een warenhuis, nam 
contact op met de SP. Ze stuurde per e-mail 
een noodkreet aan afdelingsvoorzitter Irma 
Koopman en vond meteen een luisterend 
oor. Ook Ben Rewinkel, preses van de SP-
raadsfractie (en maatschappelijk werker 
in de gezondheidszorg) kwam op visite. 
‘Irma en Ben hebben mij op het juiste spoor 
gezet. Zij wezen mij op de mogelijkheid 
van maatwerk in het leerlingenvervoer en 
adviseerden om een brief te schrijven naar 
de wethouder en de gemeenteraad.’
Ze snapt achteraf nog steeds niet dat amb-
tenaren van de gemeente Landgraaf niet 
verder gingen dan een botte afwijzing en 
verzuimden haar te attenderen op poten-
tiële uitzonderingen op de regel. Ze kreeg 
niet zonder slag of stoot gelijk en moest 
de Wmo-arts overtuigen van de ernst van 
de beperking van Femke. Uiteindelijk gaf 
een hernieuwde diagnose door een kinder-
psychiater de doorslag. Femke mag de rest 
van het schooljaar met het busje naar de 
zes kilometer verderop gelegen school. De 
school van broertje Fabrice daarentegen 
bevindt zich binnen een straal van drie kilo-
meter van de ouderlijke woning, zijn vervoer 
moeten de ouders zelf regelen. Vader Sarino 
brengt en haalt het kereltje nu. Verder reiken 
zijn mogelijkheden niet. Moeder Barbara 
onderneemt pogingen om zelfstandig als 
kinderfotograaf aan de slag te gaan. Ze mag 
ruimte in een leegstaand winkelpand in 
buurgemeente Heerlen gebruiken en hoeft 
pas huur te betalen als ze omzet maakt.
Zolang Barbara nog geen inkomen heeft als 
zzp’er valt het gezin onder de bewindvoe-
ring door GGN Zuid-Limburg. ‘Ons leven 
was ingericht op mijn salaris en de uitkering 
van mijn echtgenoot. Ik ben inmiddels door 
mijn WW-periode heen en heb nergens 
recht op. Ik zal en wil zelf mijn geld verdie-
nen, maar tot die tijd kunnen wij onze lasten 

niet zelf dragen. Dat is een hele vervelende 
toestand, maar de opluchting over het ver-
voer van Femke overheerst, al zal ik volgend 
jaar opnieuw een aanvraag moeten indie-
nen. Ik ga er maar vanuit dat dat lukt.’

dit treft veel meer ouders
Barbara realiseert zich dat er meer ouders 
in Landgraaf zijn die worstelen met 
de gevolgen van de bezuiniging op het 
leerlingenvervoer. ‘Ik hoop dat zij net als ik 
het hoofd niet laten hangen en hulp zoeken. 
Lang niet iedereen is in staat om alle juiste 
loketten te vinden. Ik ben geholpen door de 
SP, de enige partij in Landgraaf die echt oog 
heeft voor de problemen van mensen en 
direct in actie komt als dat nodig is.’
Irma Koopman, overigens op de kandidaten-
lijst voor de komende gemeenteraadsverkie-
zing op nummer 3 geplaatst (Ben Rewinkel 
is lijsttrekker in Landgraaf), heeft signalen 
van andere verontruste ouders opgevangen. 
‘Ik kan alleen maar benadrukken dat zij er 
goed aan doen om bezwaar aan te tekenen 
bij de gemeente, als zij de dupe zijn van het 
versoberde leerlingenvervoer. Dat uitgere-
kend de PvdA, die de mond vol heeft over 
de participatiemaatschappij, voorstelde om 
forser te bezuinigen, is zuur. Die partij zou 
toch net als de SP moeten pleiten voor een 
ruimer armoedebeleid. Ik ben blij dat in elk 
geval Barbara even vooruit kan. Ik hoop uit 
de grond van mijn hart dat het haar lukt iets 
op te bouwen als fotograaf. En Femke, ja, dat 
is een slim meisje dat graag naar school gaat 
en heel leergierig is.’
In Heerlen wordt trouwens ook gesneden in 
het budget voor het leerlingenvervoer. Daar 
ziet SP-wethouder Riet de Wit zich genood-
zaakt een overschrijding van drie tot vier 
ton weg te werken. De aangepaste regeling 
gaat op 1 januari in en betreft het voortgezet 
speciaal onderwijs. Alleen als dat praktisch 
mogelijk is, moeten leerlingen, al dan niet 
met begeleiding, zelfstandig op school 
zien te komen. ‘Maar,’ zegt Irma Koopman, 
‘Heerlen is een SP-gemeente, ze houden er 
rekening met de persoonlijke omstandig-
heden en mogelijkheden van de inwoners.’
Ben Rewinkel kan maar één manier beden-
ken om Landgraaf een socialer gezicht te 
geven: ‘Stem op de SP, anders verandert er 
nooit iets wezenlijks. Wij gaan de verkiezin-
gen in met het motto ‘Meer aandacht voor 
mensen dan voor beton en asfalt’. Als je dat 
onderschrijft, weet je wat je in maart te doen 
staat.’ •

tekst	Robin	Bruinsma
foto	Bas	Quaedvlieg

Ouders moeten aandringen  
op maatwerk
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omhooG die lonen!
Het past perfect: werknemers willen meer loon en economen willen 
dat mensen meer besteden om de economie aan te jagen. In de me-
taalsector hebben ze dat goed begrepen. Maar het kabinet kiest het 
tegenovergestelde: bezuinigingen en lastenverzwaringen.

WiSt u dat? Sinds 1980 heeft ons land maar 
liefst 24 jaar loonmatiging gehad. En slechts 
tien jaar niet. Hoe dat kan? Wel, in brede 
bestuurders- en werkgeverskringen werd 
en wordt loonmatiging gezien als het recept 
voor alles. Gaat het slecht met de economie? 
Dan moeten de lonen gematigd worden, 
anders komt het bedrijfsleven in de proble-
men. En als het goed gaat met de economie? 
Dan is loonmatiging nodig, anders raakt de 
economie ‘oververhit’. Beweerde men.
Die tijden zijn voorbij. Tal van vooraan-
staande economen zijn ervan overtuigd dat 
het gebrek aan groei van en vertrouwen in 
de Nederlandse economie te wijten is aan 
achterblijvende consumentenbestedingen. 
En wat moet je dan niét gaan doen? Juist: 
loonmatiging. Zo schrijft Robin Fransman, 
adjunct-directeur van het Holland Financial 
Centre, op zijn website: ‘Loonmatiging was 
begin jaren 80 het perfecte recept, maar is 
nu juist contraproductief, loonsverhogingen 
zijn in de huidige situatie juist de uitweg uit 
de crisis. De loonmatiging doet in toene-
mende mate schade aan de Nederlandse 
economie. (…) De groei in Nederland is 
matig, omdat de binnenlandse  
bestedingen, zowel van burgers als bedrij-
ven, sterk achterblijven.’ President Klaas 

Knot van De Nederlandse Bank, toch ook 
niet de minste, stelde onlangs dat er nu geen 
noodzaak tot loonmatiging is. ‘Minder geld 
in de knip’ is volgens Knot de hoofdoorzaak 
van het lage consumentenvertrouwen. En 
dan Ewald Engelen, financieel geograaf aan 
de UvA, die onlangs bij een FNV-bijeen-
komst zei: ‘De 52 miljard bezuinigingen, 
waarvan zo’n 26 miljard lastenverzwaringen 
zijn, zorgen ervoor dat Nederlanders stop-
pen met consumeren. Forse looneis stellen, 
Nederland redden.’
‘Het probleem van de Nederlandse eco-
nomie is een bestedingsprobleem, dat 
alleen met hogere lonen is op te lossen’, 
zegt SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt. 
Hij wijst erop dat Nederland momenteel 
een handelsoverschot heeft als gevolg van 
ongekend sterke export. ‘Loonmatiging is 
dus helemaal niet nodig’, stelt ook hij. Emile 
Roemer vult aan: ‘Dankzij de jarenlange 
loonmatiging is onze welvaart verschoven 
van huishoudens naar grote bedrijven. 
Minder loon voor u, meer winst voor grote 
exportbedrijven.’

goed nieuws
Tegen die achtergrond is het dus niet zo 
vreemd dat werknemers in ons land steeds 

strijdbaarder worden. Vanaf september 
leidde dat al tot estafettestakingen in de me-
taalsector. Paul Ulenbelt en Emile Roemer 
bezochten de stakers op diverse plaatsen. 
‘Terwijl veel bedrijven flinke winsten 
maken, leveren werkenden steeds meer in’, 
motiveerde de SP-voorman. ‘Lonen blijven 
achter bij de prijsstijgingen en arbeidsvoor-
waarden worden verslechterd. Deze mensen 
verdienen fatsoenlijk loon en respect voor 
hun werk. Daarom steun ik de stakende 
metaalwerkers.’

Niet veel later was er al goed nieuws. Aller-
eerst in de kleinmetaal: met de werkgevers 
werd een inkomensverbetering van 3,5 pro-
cent overeengekomen. Daarna konden ook 
de stakingen in de grootmetaal (auto- en 
truck-industrie, scheepsbouw en gieterijen 
opgeschort worden: met de werkgevers 
werd een structurele loonsverhoging van 4,2 
procent voor werknemers ouder dan 23 jaar 
afgesproken; jongeren krijgen zelfs 3 procent 
daarbovenop. Emile Roemer toonde zich 
verheugd: ‘Werknemers en onze economie 
hebben genoeg geleden onder de jarenlange 
loonmatiging. Hogere lonen zorgen voor 
meer bestedingen en daarmee ook voor 
nieuwe banen voor mensen die nu werkloos 

Gesteund door SP-Kamerleden Emile Roemer en Paul Ulenbelt staakten zo’n zeshonderd installateurs begin oktober in een regenachtig Bunnik.
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thuis zitten.’ ‘Zeker een prima resultaat’, 
zegt ook Paul Ulenbelt. ‘Maar eigenlijk is het 
idioot dat je tegenwoordig blijkbaar zo lang 
moet vechten voor een loonsverhoging die 
niet zo heel erg veel boven inflatiecorrectie 
zit, terwijl veel bedrijven enorme winsten 
maken.’ 
Want de strijd is bepaald geen dagsuc-
cesje geweest. Voor de zomer al liepen de 
cao-onderhandelingen in de metaal stuk. 
Werkgevers wilden niet ingaan op de looneis 
van de bonden en wilden bijvoorbeeld ook 
dat oudere werknemers ploegendiensten 
draaiden.

‘Heel dapper’ 
Paula van Dijnen, bestuurder van FNV Me-
taal regio Noord-Holland, blikt terug: ‘Nogal 
wat werkgevers stelden zich op van: ach, die 
werknemers komen toch niet actie. Wel dus. 
En ik weet zeker dat de werkgevers nooit in 
beweging waren gekomen als de actievoer-
ders het niet zo lang hadden volgehouden.’ 
Maar bestaat niet het risico dat bedrijven in 
deze moeilijke tijden het loodje leggen door 
de looneisen van de bonden? ‘Nee’, zegt 
Van Dijnen stellig. ‘Door acties als deze gaan 
bedrijven echt niet failliet. Als er een faillis-
sement aan de orde zou zijn, dan heeft dat 
andere oorzaken. Kijk, van de kleinmetaal 
kun je zeggen dat die sector nogal bouw-
gerelateerd en wat moeilijker zit. Maar met 
de grootmetaal gaat het over het algemeen 
prima.’ Wat volgens de FNV-bestuurder 
niet wil zeggen dat het dus gemakkelijk is 
om werknemers te mobiliseren. ‘Het is nou 
eenmaal een moeilijke tijd. Mensen zijn vaak 
loyaal aan hun werkgever, soms bang voor 
hun baan of voor represailles. Maar toch 
hebben ze laten zien dat actievoeren helpt. 
Ik vind dat heel dapper.’ 

Actievoeren helpt zeker, maar er is meer. Op 
30 november houdt de FNV onder het motto 
‘Koopkracht en echte banen. Bezuinigen is 
geen werk’ een grote betoging in de Utrecht-
se Jaarbeurs als aftrap van een landelijke 
campagne. Paula van Dijnen onderstreept 
het belang. ‘Met de acties van afgelopen 
maanden hebben we de inflatie op weten te 
vangen. Maar als dit kabinet doorgaat met 
bezuinigen heb je daar uiteindelijk nog niks 

aan. Er is genoeg bezuinigd; het is zaak dat 
het kabinet de koopkracht op gang helpt, zo-
dat de economie weer gaat draaien. Kortom: 
op 30 november richten we de pijlen op het 
kabinet!’ •

tekst Rob Janssen
foto’s	Sander	van	Oorspronk

Hogere lonen en meer koopkracht zijn 
de snelste weg naar meer economi-
sche groei. Dat zegt SP-leider Emile 
Roemer in reactie op het mooie 
resultaat dat de stakers in de metaal 
hebben behaald. ‘Ik feliciteer de 
werkers in de metaal van harte met hun 
succes. Het is hard nodig dat er een 
eind komt aan de jarenlange koop-
krachtdaling, alleen dan komen we 
sneller uit de crisis.’
 
Roemer roept iedereen op om 30 novem- 
ber naar de FNV-manifestatie voor 
koopkracht en echte banen te komen. 
‘30 november wordt voor ons een belang-
rijke dag. De vakbonden wijzen terecht op 
de desastreuze gevolgen van de bezuini-

roemer: ‘30 november wordt  
een belanGrijKe daG’

Gesteund door SP-Kamerleden Emile Roemer en Paul Ulenbelt staakten zo’n zeshonderd installateurs begin oktober in een regenachtig Bunnik.

Kom op 30 november van 11.00 tot 15.00 naar de 
jaarbeurs in utrecht. mobiliseer je afdeling, neem 
vrienden en kennissen mee, wees erbij! 

gingen. Tienduizenden mensen verliezen 
hun baan terwijl juist met koopkracht en 
hogere lonen banen gered kunnen worden. 
Het wordt tijd voor een ommezwaai: 
minder bezuinigen en meer investeren in 
banen en mensen.’ 

Een stijging van de koopkracht, onder 
andere door meer loon, zorgt voor meer 
opdrachten voor bedrijven, meer werkge-
legenheid en meer economische groei. 
Roemer: ‘Politici moeten geen crisis 
maken, maar crisis bestrijden. Dat doe je 
door te werken aan groei, banen en meer 
inkomen. Daarom is mijn boodschap aan 
de vakbonden voor 30 november ook: dit 
is de tijd om in te zetten op fors hogere 
lonen.’
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linKsvoor ‘iK zet GraaG de puntjes op de i’
Ingrid Gorgels (64) uit  
Heerlen houdt van gezellig-
heid. ‘Ik heb vanmiddag mijn 
huis helemaal in herfstsfeer 
gebracht, met zelfgemaakte 
decoraties. Ik ben creatief, 
maar ook accuraat: ik houd 
ervan als alles netjes is.’ Die 
eigenschappen worden door 
de afdeling bijzonder gewaar-
deerd. Ingrid bracht het hele 
lokale SP-kantoor op orde.

tekst	Daniël	de	Jongh 
foto	Karen	Veldkamp

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘Poeh, al minstens tien jaar geleden. Lang 
daarvoor stemde ik al op Jan Marijnissen, ik 
vond hem altijd zo goed in de debatten.  
Eigenlijk is er voor mij nooit een andere 
partij geweest.’

 › Ben je al lang politiek actief?
‘Ja. Ik heb vroeger veel actie gevoerd tegen 
racisme en extreemrechts, met de Rode 
Driehoek in Heerlen. Daarnaast deed ik altijd 
veel vrijwilligerswerk, uiteenlopend van 
vluchtelingen begeleiden tot brood smeren 
bij de verslaafdenopvang. Tegenwoordig ben 
ik slecht ter been en doe ik het noodgedwon-
gen rustiger aan. Maar mijn scootmobiel 
is volgeplakt met SP-stickers, dat levert op 
straat nog heel wat aanspraak en politieke 
discussies op.’

 › Je hebt flink huisgehouden in het  
afdelingspand. Was het zo’n rommeltje?
‘Haha, eigenlijk wel, ja. Weet je, hier in  

Heerlen is een heel fijne groep SP’ers al tien-
tallen jaren hartstikke actief. Aan opruimen 
komen ze amper toe, dus in de kasten lag van 
alles door elkaar op stapels.’

 › Hoe heb je het aangepakt?
‘Ik heb alles netjes opgeruimd en 
gearchiveerd. Ik heb een heao-achtergrond 
en uitgebreide werkervaring in de 
boekhouding en administratie. Dat kwam 
me hier goed van pas. En als de afdeling 
straks campagne gaat voeren, liggen alle 
spandoeken en ander actiemateriaal zo voor 
het grijpen.’

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Zandvoort. De natuur is er zo mooi! Als daar 
de wind door je haren waait, kan je weer 
ademen. Die zeelucht maakt je gedachten 
helemaal vrij.’ •
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  > ‘Geen nieuwe banen, wel een onGecontroleerde werKspeeltuin’

In een uitzending van het tv-programma 
Zembla over werkloos zijn in crisistijd is een 
‘social-returnproject’ van de gemeente 
Sittard-Geleen genadeloos ontmaskerd 
vanwege verdringing van echte banen. 
Samen met SP-gemeenteraadslid Marleen 
van Rijnsbergen kaart Zembla de misstan-
den aan die zijn ontstaan doordat de 
gemeente mensen met behoud van 
uitkering laat werken bij een nieuw  
distributiecentrum van PostNL. 

goed gefunctioneerd? toch ontslagen
Van Rijnsbergen: ‘De gemeente heeft 
zonder toestemming van de gemeenteraad 
een volledig bedrijfsonderdeel van PostNL 
overgenomen. Inclusief het ondernemersri-
sico voor zieke werknemers!’ Ter bevorde-
ring van de werkgelegenheid heeft de 
gemeente Sittard-Geleen de verantwoor-
delijkheid voor het sorteren van pakketjes 
overgenomen van PostNL. ‘De gemeente 
zet daar mensen met een uitkering voor in, 
die de eerste drie maanden niet eens een 
fatsoenlijk salaris krijgen. Pas als de 
pakketsorteerders de proefperiode van drie 
maanden goed doorstaan hebben, krijgen 
ze een contract voor zes maanden en gaat 
de gemeente het loon uitbetalen dat bij de 
vergoeding vanuit PostNL past.’ Na die zes 
maanden volgt onherroepelijk ontslag, 
ongeacht hoe goed de pakketsorteerder 
functioneerde. Schandalig, vindt Van 
Rijnsbergen: ‘Deze ongecontroleerde 
werkspeeltuin kost zestig echte banen en 
levert voor de deelnemers geen enkele 
garantie op een baan op.’

‘anders krijgen de ambtenaren  
het zo druk’
In Sittard-Geleen heeft de uitzending van 
Zembla tot kritische vragen geleid aan de 
verantwoordelijk wethouder, alleen niet 
door de gemeenteraad. Van Rijnsbergen: 
‘Het merendeel van de raad vind het 
eigenlijk wel een aardig idee. In het 
verleden heeft men op ons initiatief nog 
unaniem afgesproken kaders te zullen 
stellen aan dit soort projecten, maar zelfs 
dat vindt men op dit moment niet nodig. 
Men wacht wel op de nieuwe Participatie-
wet, anders krijgen de ambtenaren het zo 
druk.’ Van Rijnsbergen laat het hier niet bij 

zitten en blijft de verdringing van echte 
banen aankaarten. Aangezien twee lokale 
partijen en D66 wel aangegeven hebben 
zich zorgen te maken over de bedrijfsri-
sico’s die zijn overgenomen door de 
gemeente, gaan ze samen een initiatief-
voorstel schrijven. ‘Dan geeft de gemeen-
teraad wat dat betreft in ieder geval wel de 
grenzen aan, aangezien er binnenkort 
vergelijkbare deals aankomen.’

   Bekijk	de	Zembla-uitzending	op	
sp.nl/9zermh

vorig jaar beloofde de gemeente Gronin-
gen om als inkoper van schoonmaak 
rekening te houden met goede arbeids-
voorwaarden. Maar door bezuinigingen 
en nieuwe schoonmaakbedrijven komt 
daar weinig van terecht. Wat de Groning-
se SP-fractie betreft neemt de gemeente 
de schoonmakers nu zelf in dienst.

de invoering van het zogenaamde passend 
onderwijs, waardoor leerlingen met een 
gedragsstoornis of lichamelijke handicap 
op reguliere scholen worden opgenomen, 
moet volgens SP-Tweede Kamerlid 
Jasper van Dijk met minstens een jaar 
worden uitgesteld. Volgens CNV Onder-
wijs is 60 procent van de schoolleiders er 
niet klaar voor. Ook hebben steeds meer 
klassen al meer dan 30 leerlingen.

De Maastrichtse SP-fractie heeft zowel 
Burgemeester en Wethouders als de 
bedrijven Ballast Nedam en Strukton ter 
verantwoording geroepen, na schokkende 
berichten over uitbuiting van Portugese en 
Poolse arbeiders die aan de A2-tunnel 
werken.

lijfeigenen
Maandelijks wordt door het Ierse koppel-
baasbedrijf Atlanco Rimec bijna duizend 
euro van het inkomen van de arbeiders van 
Ballast Nedam en Strukton ingehouden 
voor huisvesting in een sloopflat. Meerdere 
collega’s wonen er in één appartement. Bij 
ziekte worden ze gedwongen te blijven 
werken, anders worden ze ontslagen. 
Maastrichts SP-gemeenteraadslid John 

Gunther: ‘De arbeiders zijn gewoonweg 
lijfeigenen van hun bazen en durven niet 
voor hun rechten op te komen, uit angst 
hun werk en boterham te verliezen.’

met droge ogen
Gunther vraagt zich af hoe het mogelijk is 
dat de PvdA-wethouder met droge ogen 
telkens in beeld komt bij mooie pr-praatjes 
over de A2, terwijl zich dergelijke praktijken 
afspelen en de wethouder daarover weigert 
journalisten te woord te staan. ‘Bij het 
minste of geringste gerucht hadden de 
stadsbestuurders dit al behoren uit te 
zoeken en maatregelen moeten nemen. Die 
arbeiders werken tenslotte aan een publiek 
werk, waar ook de gemeente Maastricht 
opdracht voor heeft gegeven.’

  > arbeiders a2-tunnel uitGebuit
st
ill
	u
it	
Ze

m
bl
a

nieuws



28 tribune november 2013

uit eeN cOlumN vaN rONald vaN raak – Elk jaar 
verschijnen vanaf halverwege augustus de 
mooiste plannetjes van ministers in de 
media. De negatieve gevolgen van het 
beleid worden zo lang mogelijk onder de 
pet gehouden en Kamerleden hebben 
onvoldoende informatie om op al die 
plannen te reageren. Vooral aangezien 
Rutte dit jaar weigerde de begrotingsstuk-
ken onder embargo naar de Kamerleden te 
sturen, uit vrees dat de oppositie de 
plannen zou lekken. Dat zou immers niet 
netjes zijn tegenover de nieuwe koning, die 

met Prinsjesdag oud nieuws zou moeten 
oplezen. 

Namen en rugnummers
De oppositie kreeg de stukken niet, maar 
toch lagen alle plannen op straat. Ik ben 
echt heel benieuwd. Zijn het de voorlichters 
op de ministeries, Kamerleden van PvdA 
en VVD, of toch de ministers zelf? Dat ik de 
plannen niet kreeg, is eigenlijk wel goed. 
Nu is duidelijk dat de lekken niet bij mij 
zitten. En Rutte mag de rommel die hij heeft 
gemaakt nu zelf opruimen. Eerst excuses 

  > waar blijven de excuses aan de KoninG?

  > ‘waarom is hier noG Geen afdelinG?’

Sinds Anita de Vos na haar eerste SP-
werkgroepbijeenkomst als kersvers partijlid 
vroeg waarom er nog geen afdeling was op 
Schouwen-Duiveland, ging het snel met de 
groep SP’ers die al bezig was die nieuwe 
afdeling op te bouwen. De Vos, inmiddels 
voorzitter: ‘De moederafdeling in Middel-
burg heeft hier de afgelopen jaren heel 
zorgvuldig een groep opgebouwd met 
mensen die genoeg in huis hebben om een 
zelfstandige afdeling te vormen. Ik viel daar 
middenin, waardoor mijn vraag twee maan-
den later al beantwoord werd met een 
aanvraag bij het landelijk partijbestuur, we 
in januari de status afdeling in oprichting 
kregen en sinds september een officiële 
afdeling zijn.’ 

‘We worden heel positief  
ontvangen overal’
In heel Zeeland enquêteren SP-afdelingen 
nu bij busstations. De Vos: ‘Als het aan 

Gedeputeerde Staten ligt, worden door de 
nieuwe concessie in 2015 niet-rendabele 
buslijnen vervangen door belbussen of 
buurtbussen. Wij willen graag weten hoe 
reizigers én chauffeurs hierover denken.’ Er 
wordt goed gereageerd op de enquête. 
‘Een chauffeur verspreidt de enquête nu 
ook volop onder zijn collega’s. Tijdens het 
enquêteren in de bussen worden we overal 
heel positief ontvangen. We hebben al zo’n 
130 enquêtes persoonlijk afgenomen en 
mensen kunnen ook nog online reageren.

Schouwen-duiveland schaliegasvrij
Behalve met de provinciale ov-enquête, 
zijn ze op Schouwen-Duiveland ook druk 
bezig met lokale acties, zoals een actie om 
de gemeente schaliegasvrij te laten 
verklaren. De Vos: ‘Voor de winning van 
schaliegas worden grote hoeveelheden 
chemicaliën in de bodem gespoten. Wij 
willen dat milieu- en veiligheidsrisico niet, 

De	eerste	grote	actie	van	de	SP-afdeling	
Schouwen-Duiveland	heeft	deze	zomer	al	
een	succes	opgeleverd.	De	Vos:	‘In	2012	
zijn	in	één	zomer	12	mensen	met	een	
ambulance	afgevoerd	van	dit	duinpad.	
Mensen	worden	door	onjuiste	informatie	
op	het	verkeerde	been	gezet,	zo	staat	
er	bij	hellingen	van	ruim	25	procent	een	
waarschuwing	van	10	procent.	Bovendien	
wordt	het	drukke	pad	tegelijk	gebruikt	
door	voetgangers,	fietsers	en	ruiters,	
met	gevaarlijke	situaties	tot	gevolg.	Eerst	
weigerde	de	gemeente	hier	iets	aan	te	
doen.	Toen	hebben	we	met	krijt	silhouetten	
van	slachtoffers	op	het	duinpad	getekend.	
Daarna	is	besloten	om	alsnog	te	onderzoe-
ken	hoe	het	fietspad	veiliger	kan.’

maar de grote industrie heeft al gedreigd 
misschien naar het buitenland te vertrekken 
als er geen goedkopere energie in de vorm 
van schaliegas beschikbaar komt. We 
willen voorkomen dat de gemeente 
toegeeft aan die druk en in de toekomst 
toch vergunningen verleent voor proefbo-
ringen. In één dag hebben we al 200 
handtekeningen opgehaald, genoeg om 
ons verzoek als burgerinitiatief op de 
agenda te krijgen.’

aanbieden aan de koning, die op Prinsjes-
dag alsnog oud nieuws zat op te lezen. En 
dan de Rijksrecherche opdracht geven alle 
lekken te onderzoeken. Ik wil namen en 
rugnummers, in plaats van beschuldigende 
vingertjes naar de oppositie.

  Een	langere	versie	van	deze	column	van	
SP-Tweede	Kamerlid	Ronald	van	Raak	
verscheen	op	18	oktober	op	 
thepostonline.nl
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Het omstreden kabinetsplan om de 
jaarlijkse pensioenopbouw te verlagen van 
2,25 naar 1,85 procent (omdat de meeste 
mensen voortaan toch langer moeten 
doorwerken en dus ook langer kunnen 
sparen voor hun oude dag), is tegengehou-
den door de Eerste Kamer. SP-senator 
Geert Reuten (foto): ‘Dit voorstel is terecht 
weggestemd want het deugt van geen 
kant.’

‘Politieke bestraffing’
Het voorstel bedreigde volgens Reuten de 
pensioenen van jongeren, rammelde 
wetstechnisch en was onduidelijk in zijn 
financiële gevolgen voor zowel werkne-
mers als de overheid. ‘Gelukkig kan het 
voorstel nu de prullenmand in. Laat dat een 

sinds de bibliotheek in Vleuten ‘gemoder-
niseerd’ is door de halvering van de 
collectie en het verdwijnen van de 
bibliothecaris, zijn de bezoekerscijfers 
met 7 procent gedaald en de uitleningen 
met 40 procent. De Utrechtse SP-fractie 
vraagt de wethouder om opheldering en 
reserveert geld in de tegenbegroting voor 
het terugdraaien van de maatregelen. 

de sP veenendaal wil voorkomen dat de 
gemeente het gratis trouwen op de 
maandagochtenden afschaft. Aangezien 
huwelijksvoltrekkingen de gemeente wel 
geld kosten, stelt de lokale SP-fractie wel 
voor om de gratis huwelijken zo sober 
mogelijk te houden. 

ex-POlitici mOeteN volgens SP-Tweede 
Kamerlid Arnold Merkies na een halfjaar 
wachtgeld een baan onder hun niveau 
accepteren, net alle andere werklozen 
vanaf 2015. De SP is tegen de versobe-
ring van de WW en de strengere accepta-
tieplicht. Maar als politici dan toch zo’n 
regeling voorstellen, moeten ze voor 
zichzelf geen uitzondering maken. 

veel rOtterdamSe speeltuinen worden 
met sluiting bedreigd. De SP-fractie heeft 
er daarom zoveel mogelijk bezocht en een 
druk bezochte bijeenkomst op het 
stadhuis georganiseerd. Het aandacht 
vragen en knokken voor de speeltuinen 
heeft geholpen, de gemeente heeft nu 
bijna 3,5 miljoen uitgetrokken om het 
hoogstnoodzakelijke goed te regelen. 

Al twintig jaar kijkt de overheid weg bij een 
van de grootste milieuschandalen, het 
illegaal bijmengen van chemisch afval in de 
stookolie van zeeschepen, stelt SP-Tweede 
Kamerlid Henk van Gerven. Hij wil daarom 
op korte termijn hierover een hoorzitting in 
de Tweede Kamer, strakke handhaving 
tegen het gif mengen en duidelijke kwali-
teitsregels voor stookolie. Het bijmengen 
van stookolie met chemisch afval gaat 
gepaard met miljoenen extra winst per jaar, 
maar is een groot gevaar voor het milieu en 
de volksgezondheid. De SP bracht eerder 
dit jaar al het rapport Oliezwendel uit, met 
daarin de geschiedenis van twintig jaar 
strijd tegen deze zwendel en voorstellen 
om het harder aan te pakken. 

  sp.nl/9zenkz	

  > ‘niet lanGer weGKijKen 
van oliezwendel’

les zijn voor de regering. Je kan iets wel 
met alleen PvdA en VVD door de Tweede 
Kamer jagen; maar wie vergeet dat je ook 
de zegen van de Eerste Kamer nodig hebt, 
vraagt om zo’n politieke afstraffing.’

  > senaat houdt omstreden pensioenplan teGen

  > sp: stop export KanKerverweKKend asfalt

De aanpak van de ongewenste export van 
kankerverwekkend teerhoudend asfalt is 
volgens SP-Tweede Kamerlid Henk van 
Gerven veel te slap. Uit onderzoek van 
Van Gerven blijkt dat veel gemeenten bij 
de verwerking van dit afval lak hebben 
aan de regels ten behoeve van volksge-
zondheid en het milieu. 

mazen in de wet
In plaats van de teerhoudende stoffen af 
te breken, wordt het asfalt geëxporteerd 
en in het buitenland gewoon weer 
toegepast voor aanleg van wegen, 
vliegvelden en parkeerplaatsen. Wettelijk 

gezien mag dit, vanwege een onvoorziene 
maas in de Europese regels voor export 
van afval. Van Gerven: ‘Die maas in de 
wet is simpel te dichten. Teerhoudend 
asfalt is een gevaar voor de volksgezond-
heid, het verhoogt onder andere de kans 
op longkanker, vooral voor de mensen die 
ermee moeten werken. Het is onaccepta-
bel dat gemeentes en verwerkers uit 
winstbejag moedwillig mazen in de wet 
misbruiken.’

		 sp.nl/9zeqe5

  > ‘vriendjespolitieK ten Koste van armoedepotje’

De SP-gemeenteraadsfractie in Den Haag 
wil dat de PvdA-wethouder die een 
subsidie van 7.000 euro heeft gegeven 
aan de Stichting Willem Drees Lezing, 
waar hij nota bene bestuurder van is, 
ervoor zorgt dat het geld terugkomt. 

SP-gemeenteraadslid Bart van Kent 
(foto): ‘Dit riekt naar vriendjespolitiek.’ Het 
geld moet volgens Van Kent tot de laatste 
cent weer beschikbaar komen voor de 
ruim 55.000 inwoners van Den Haag die 
in armoede leven. 

elitaire lezing
De wethouder stelt dat armoedegeld ook 
bedoeld is voor preventie en dat de lezing 
belangrijk is ‘omdat deze ruimte geeft om 
het debat over de verzorgingsstaat aan te 
zwengelen’. Een argument waar Van Kent 
niet van onder de indruk is: ‘Het is niet te 
verteren dat dit geld naar een elitaire 
lezing gaat, die nota bene dit jaar gegeven 
is door premier Mark Rutte. De premier 
die het bestaan van armoede zelfs 
ontkende.’
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middellandse zee
Dit jaar zijn er al meer dan 36.000 
bootvluchtelingen naar Italië gekomen. 
Voor de 400 doden bij Lampedusa – 
en vele andere vluchtelingen die niet 
in het nieuws zijn gekomen – was dit 
hun laatste reis. De Middellandse Zee 
is de enige zee waar drie continenten 
zo dicht op elkaar liggen. Het is de zee 
waar elke zomer miljoenen mensen, 

met name Europeanen, genieten van 
een vakantie. Voor sommigen is deze 
zee een weg naar een betere toekomst, 
maar voor velen is het een graf gewor-
den. Voor ons, als SP, is het tijd om te 
zeggen: BASTA. We pleiten voor een 
ommezwaai: geen bootvluchtelingen 
meer. Creëer kansen voor werk en ont-
vang vluchtelingen in de regio waar ze 
vandaan komen. De politieke vluchte-
ling is een ander verhaal. Voor hen zijn 
er internationale verdragen die hen 
beschermen en asiel bieden waar dan 
ook. Maar meestal is de reden om te 

vluchten een oorlog of van economische 
aard. Ik vind dat wij als SP de plicht 
hebben om in de Tweede Kamer en het 
Europees Parlement meer aandacht aan 
de kwestie bootvluchteling te beste-
den. Het probleem wordt niet zomaar 
opgelost, maar wij moeten de mensen 
die verantwoordelijk zijn dwingen om 
hiertegen maatregelen te nemen. De 
Middellandse Zee moet een zee zijn om 
te genieten voor ieder mens en geen 
graf voor mensen die een betere toe-
komst zoeken in Europa. 
G. Davrados, Dordrecht 

Tribune	november	2013

discriminerende pers
Kan het niet voor eens en voor altijd afgelopen zijn met de racistische 
willekeur van de Nederlandse pers? Zodra een Antilliaan een goede 
prestatie neerzet maakt de Nederlandse pers gretig gebruik van hun 
Nederlandse nationaliteit en noemt ze ‘Nederlanders’. Heel soms staat 
er ergens in het artikel nog ‘de van origine Curaçaose speler’. Denk aan 
de ‘Nederlanders’ Churandy Martina, de andere leden van de  
Nederlandse sprintploeg, de toptennisser Jean-Julien Rojer, een hand-
vol voetballers en natuurlijk alle honkballers die nu furore maken in de 
VS en Japan. Maar zodra het om een negatieve actie gaat is de aandui-
ding steevast een ‘Antilliaan’. 
Roberto Lopez Ramirez (medelander, Nederlander en Curaçaoënaar) 
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Horizontaal
1	Vlaamse	gemeente	is	niet	geboorteplaats	van	beroemd	Duits	schrijver.	
(6)	3	Zonder	gelegenheid	geen	mogelijkheid	tot	winnen.	(8)	8	Danskledij	
van	een	beroemd	bisschop.	(4)	9	Één	stap	op	weg	naar	nieuwe	identiteit.	
(3)	10	Slaapplek	van	het	Verenigd	Koninkrijk.	(5)	11	Bij	het	eetcafé	wordt	
buiten	geserveerd,	ook	op	het	plat	dak.	(6)	12	Muziekopvoering	wel	zeer	
afkeurend	ontvangen.	(12)	15	Het	brood	zit	in	kleine	muziekinstrumenten.	
(11)	16	Zonder	uitzondering	krijgen	allen	evenveel.	(8	en	5,3)	19	Een	
schrale	bedoening,	daar	op	het	hoofd.	(4)	20	Hieraan	wordt	de	wielerronde	
getoetst.	(9)

verticaal
1	Scheeruitrusting	van	behaard	hardloper.	(12)	2	Sexuele	prestatie	op	
niveau.	(11	en	4,7)	4	Om	in	te	wassen,	en	gaar	te	koken.	(3)	5	Toestand:	is	
nova	of	beroemd,	schittert,	komt	op	of	gaat	onder.	(13)	6	Het	aanzien	van	
sculptuur	op	de	openbare	weg.	(11)	7	Mondiale	kloostergemeenschap	komt	
met	fantastisch	nieuw	bestel.	(10)	13	Trui	heeft	boord	van	de	3e	categorie.	
(3)	14	Versiering	maakt	val	aantrekkelijker.	(5)	17	Uitgang	uit	de	gratie	
geraakt.	(4)	18	Hoe	je	ook	wendt	of	keert:	gaat	niet	door.	(4)

De winnaar van oktober is J. Boonstra uit Amsterdam 

Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 27 november 2013 naar de puzzelredactie van de Tribune; 

Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   

Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

oplossinGen oKtober
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puzzel

cryptoGram
Horizontaal
4)	Besluiten	7)	Armoedzaaier	10)	Nice	11)	Kerndorp	13)	Autocoureur	14)	
Ernaast	15)	Vrij	16)	Kunstgras	18)	Preparaat	19)	Sik.

verticaal
1)	De	vruchten	plukken	2)	Uit	de	kluiten	gewassen	3)	Bejaardenvraagstuk	
5)	Lood	6)	Ridderlijk	8)	Rare	9)	Inhalen	12)	Schaatsbaan	17)	Kop.

verdraaid
De	letter	‘H’.

 

║  ║ 
║  ║ 
╠ ═ ╣ 
║  ║ 
║  ║ 

 

║ ╣ ║ 
║ ╗ ║ 
╠ ═ ╣ 
║ ╬ ║ 
║ ╝ ║ 

1 2

3 4 5 6

7 8  

9  

10 11  

12  13  

14

15 

16 17 18 19  

20 

menGletters

Plaats	de	in	het	bovenste	deel	van	het	diagram	staande,	door	elkaar	
gehusselde	letters	zó	in	het	onderste	deel	dat	een	citaat	ontstaat,	
toegeschreven	aan	Konrad	Adenauer.	De	gegeven	letters	‘vallen’	steeds	
recht	naar	beneden	(in	dezelfde	kolom).	Ook	ieder	leesteken	dient	u	in	een	
apart	vakje	te	plaatsen.	Een	aantal	hulpletters	is	reeds	geplaatst.
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hans van hooft jr.
‘hoog tijd dat de sP meer te zeggen krijgt in nijmegen’

Petje af en feesthoedje oP voor 10 jaar rood



2 tribune december 2013

ben jij een jonge sP’er, maar geen 
rood-lid? sluit je nu gratis aan en 
steun de meest actieve Politieke 
jongeren organisatie van nederland!
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kom in  
actie met 
rood!  
Veel jonge SP’ers zijn actief om met 
jongeren de lokale situatie te verbeteren. 
Sinds kort is ROOD ook in Arnhem actief. 

Alix Wassing vertelt hoe. 
‘Toen alle leden waren gebeld, gingen een 
paar mensen aan de slag. We vonden een 
huisjesmelker door te buurten en nu zetten 
we met huurders acties op. Daarbij kregen 
we ondersteuning van het ROOD-bestuur. 
Zo is het van de grond gekomen. 
ROOD is nodig in Arnhem. De stad moet 
leuker en socialer! Wij helpen jongeren om 
dat voor elkaar te krijgen. Daarnaast is het 

…

Aankondiging incasso contributie
Veel leden van de SP betalen hun contributie via een incassomachtiging. Met ingang van 1 oktober 2013 zal de SP het bedrag van de contributie in 
de eerste week van elk kwartaal incasseren. Daarbij vermelden we, conform nieuwe wettelijke regels het betreffende lidnummer en het zogeheten 
incassanten-ID van de SP, te weten NL86ZZZ403462460000. Bij vragen over contributie-inning, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 
van de SP, via (088) 243 55 40 of administratie@sp.nl

Want dat 
is handig

supergezellig om de wereld te verbeteren 
met een club jongeren. Ik kan het iedereen 
aanraden!’  
 
Ben jij een jonge SP’er en moet ook jouw 
woonplaats socialer? Mail dan naar ROOD, 
jong in de SP via rood@sp.nl

   Kijk voor inspiratie ook regelmatig op onze 
website: rood.sp.nl

De afdelingen zijn druk bezig met de 
voorbereiding van de verkiezingskrantjes 
voor 19 maart. Heeft u zich al voorbereid 
op het verspreiden ervan? In de weken 
voor de verkiezingen kan het nog koud 
zijn. Voor maar 3 euro vindt u in de 
webshop deze warme SP-wanten met 
afneembaar bovendeel, wat handig is voor 
het uitdelen en in de brievenbus doen van 
folders. Kijk bij Kleding op sp.nl/shop
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Emile Roemer
fractievoorzitter SP

Een onmisbaar 
merk

Net als ik heb jij vast wel eens een rook
worst van de Hema gekocht. De Hema is, 
volgens onderzoek, zo’n typisch Neder
lands merk. Een naam waarin mensen 
vertrouwen hebben, je weet wat je er aan 
hebt.

Een onderzoeksbureau onderzocht name
lijk welke merken in Nederland het meest 
vertrouwd en onmisbaar zijn. En inder
daad. De Hema, de NOS en Albert Heijn 
scoren hoog op deze lijst. Het zijn deze
bekende en betrouwbare merken waar 
Nederlanders aan gehecht zijn. 

Er was nog een interessante uitkomst. 
Bij die lijst van vertrouwde en onmisbare 
merken, staat ook een politieke partij. En, 
je raadt het al, dat is de SP. Een mooi resul
taat: onze partij is een herkenbaar én een 
betrouwbaar merk.

Wij zijn herkenbaar omdat iedereen 
weet waar wij voor staan. Niemand twij
felt  eraan: de SP is een honderd procent 
 sociale partij. Bij alles wat we doen, staat 
het belang van gewone mensen voor
op. De SP is ook een betrouwbare partij. 
 Mensen weten wat ze aan ons hebben. Bij 
ons geen gedraai en geen politieke spel
letjes. We doen mee als de uitkomst 
sociaal is, en anders niet. Mensen waar
deren die duidelijkheid. 

De uitslag van dit onderzoek is een 
 compliment en een mooie aansporing om 
‘ons merk’ de komende maanden verder 
te versterken. Sociaal en betrouwbaar, een 
mooi merk om bij te horen dacht ik zo.

Ik wens je heel prettige feestdagen.

10, 11, 12, 13 Nieuws 30 Brieven 31 Puzzel  
32 Theo de buurtconciërge
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De werkgevers kunnen hun borst natmaken. Strijdvaardig  
en vastbesloten heeft FNVvoorzitter Ton Heerts op zaterdag  
30 november het startsein gegeven voor de campagne tegen 
het kabinetsbeleid. ‘Wij vragen niet eens zoveel: 3 procent 
loonsverhoging voor werkenden en werkzoekenden, plus 
echte  banen. Alleen op deze manier kan de economie weer 
vlot worden getrokken.’

Wij komen ze halen, die banen’ 

Naar SchattiNg 9.000 demoNStraNteN, onder 
wie een groot smaldeel van de SP, kwa
men op 30 november naar de Jaarbeurs in 
Utrecht. Ze verdiepten zich eerst op maar 
liefst 26 themabijeenkomsten in de proble
men in alle geledingen van werkend Ne
derland, om vervolgens een protestmars te 
lopen. De route daarvan liep nota bene over 
het slot van het tijdritparcours in de Tour de 
France 2015 en pal langs het hoofdkantoor 
van de sjoemelende Rabobank, zoals Ton 
Heerts het uitdrukte: de werkplek van ‘de 
graaiers in onze samenleving’.

Striemende fluitconcerten
Het kilometers lange peloton demon
stranten, met in de kopgroep Ton Heerts, 
droeg honderden vlaggen en ballonnen 
mee. Er werd muziek gemaakt, van disco 
tot doedelzak, en er viel in de eensge
zinde meute geen wanklank te bespeuren. 
Militairen, vuilnismannen, schoonmakers, 
thuisverzorgenden, docenten, ambtenaren, 
metaalarbeiders, bouwvakkers, flexwerkers, 
Wajongers, vrachtwagenchauffeurs, zzp’ers, 
peuterleidsters, ze waren er allemaal bij en 
getuigden van veel actiebereidheid; al zal 

de FNV eerst aan de overlegtafels proberen 
om tot een evenwichtige verdeling van werk 
en inkomen te komen. Worden de eisen van 
diezelfde tafels geveegd dan zal de demon
stratie in Utrecht de nodige vervolgen op de 
werkvloer krijgen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale 
Zaken was ook naar de Domstad geko
men, maar hij kon nauwelijks boven de de 
striemende fluitconcerten uit komen. Alleen 
door samen te werken, zo viel nog net uit 
zijn woorden op te maken, kan Nederland de 
economische crisis het hoofd bieden. Nee, 
dan hebben de vakbond en zijn achterban 
meer vertrouwen in de SP die in de strijd om 
meer banen, meer loon en bescherming van 
de sociale werkvoorziening samen met de 
FNV optrekt. De grote SPdelegatie werd in 
Utrecht aangevoerd door Emile Roemer.

Fatsoenlijke baan
Het symbool van de manifestatie was mis
schien wel de knalrode boodschappentas, 

strijdvaardige manifestatie

‘

‘Basta’ was de booschap van de SP tijdens deze demonstratie. Natuurlijk was SP-leider Emile Roemer erbij (helemaal links), maar ook  
SP-senator en asbest-advocaat Bob Ruers (midden links). Helemaal rechts vakbondsbestuurder en Heerlens SP-voorzitter Ron Meyer.



Solidariteit

De menselijke soort heeft op enig moment 
empathie ontwikkeld, ook bij sommige 
dierensoorten schijnt van empathie 
sprake te zijn. Die empathie, inlevings
vermogen in de ander, in combinatie met 
welbegrepen eigenbelang, brengt ons 
al snel bij solidariteit. Solidariteit is iets 
 anders dan liefdadigheid. Het veronder
stelt wederkerigheid. Dat wil zeggen dat 
het nooit alleen maar nemen kan zijn voor 
de een, en geven voor de ander. 
Bij solidariteit speelt het lot een grote rol, 
het lot wat ons allemaal kan treffen, in 
de vorm van ziekte of een ongeluk. Door 
allemaal wat in te leggen ontstaat er een 
pot waaruit ieder die iets overkomt mag 
putten om de kosten als gevolg van dat lot 
op te vangen. Solidariteit, georganiseerd 
of spontaan maatschappelijk, is een groot 
goed omdat het mensen bestaanszeker
heid en daarmee vertrouwen verschaft. 
Het is dan ook één van de morele waarden 
waarop de ideeën en het werk van de SP 
zijn gebaseerd.
Ons ziektekostenstelsel was vroeger 
 gebaseerd op de solidariteitsgedachte 
 zoals hierboven beschreven. Solidari
teit tussen ziek en gezond, rijk en arm, 
hoog en laagopgeleid, jong en oud. Jaren 
geleden kwam daar verandering in. Er 
kwamen speciale polissen voor jonge 
mensen, polissen met een lage premie. 
Die kunnen ook laag zijn, want jonge 
mensen zijn minder vaak ziek. Hetzelfde 
geldt voor hoger opgeleiden. Op basis van 
de grote getallen kan statistisch worden 
vastgesteld dat zij minder vaak ziek zijn.
Na jaren van stijging hebben de zorg
verzekeraars aangekondigd dat de premie 
voor de basisverzekering nu een keer 
naar beneden kan. Maar wie gaat de prijs 
betalen? De ouderen en de chronisch zie
ken, inmiddels één op de drie mensen. Er 
gaat namelijk fors gesneden worden in de 
aanvullende pakketten waar juist ouderen 
en chronisch zieken vaak een beroep op 
moeten doen. Dit kabinet sloopt met de 
marktwerking in de zorg de solidariteit uit 
onze samenleving. 
We vervallen van kwaad tot  
erger met dit VVDkabinet.

Jan Marijnissen

Wij komen ze halen, die banen’ 

column

waarvan er duizenden werden uitgedeeld. 
Aan een tas zonder boodschappen heb 
je niets en om boodschappen te kunnen 
doen, moet je wel over een redelijk inkomen 
beschikken, bij voorkeur verdiend met een 
fatsoenlijke baan, in welke sector dan ook. 
Mariëtte Patijn, coördinator arbeidsvoor
waarden bij de FNV, zei het zo: ‘Meer koop
kracht geeft de economie nieuwe impulsen. 

Iedere werknemer heeft recht op een eerlijk 
salaris en een respectvolle behandeling. 
Werkgevers, wij komen eraan, wij komen  
ze halen, die banen.’
Bezuinigen is geen werk, staat op de tas te 
lezen. En zo is het maar net. •
tekst Robin Bruinsma
foto’s Sander van Oorspronk

Eensgezinde actiebereidheid bij 
militairen, vuilnismannen,  
docenten, bouwvakkers, Wajongers 
en zzp’ers

‘Basta’ was de booschap van de SP tijdens deze demonstratie. Natuurlijk was SP-leider Emile Roemer erbij (helemaal links), maar ook  
SP-senator en asbest-advocaat Bob Ruers (midden links). Helemaal rechts vakbondsbestuurder en Heerlens SP-voorzitter Ron Meyer.
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sloPen gaat sneller  
dan bouWen’

haNS vaN hooFt jr.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 
zoekt de Tribune lokale SPkopstukken op. We trappen af met 
Hans van Hooft, lijsttrekker in Nijmegen. ‘Het college heeft  
nagenoeg alles afgebroken wat wij in acht jaar hadden op
gebouwd. Slopen gaat sneller dan bouwen. Het is nu aan ons  
om de kiezers ervan te overtuigen dat een sociaal alternatief  
in Nijmegen haalbaar is.’

hans van hooft is een vlotte Prater, een poli
ticus die moeiteloos zijn opvattingen onder 
woorden brengt. Op het eerste  gezicht wat 
laconiek, met een gezonde dosis relative
ring, maar als het erop aankomt zo scherp 
als een mes. Hij fileert het beleid van de 
 Nijmeegse coalitie (PvdA, GroenLinks en 
D66), maar rekent zich niet bij voorbaat rijk; 
hoe stevig en sociaal het verkiezingspro
gramma van de SP ook is.
‘De meeste mensen hebben er geen flauw 
benul van wat de plaatselijke politiek 
inhoudt. Pas als het hen direct raakt, als 
de besluitvorming dichtbij komt, begint er 
iets te dagen. Wie er in de gemeenteraad 
zitten, weten ze niet of nauwelijks. Toen in 
Nijmegen werd onderzocht hoe het zit met 
de bekendheid van raadsleden kwam ik als 
bekendste uit de bus. Jazeker, maar liefst  
1,6 procent van de Nijmeegse bevolking 
bleek mij te kennen of wel eens van mij te 
hebben gehoord.’

 › Toen was je opeens een BN’er, een 
 Bekende Nijmegenaar.
‘Ja, maak er maar grapjes over. Wat stelt 
een raadslidmaatschap nou helemaal voor? 
 Alleen als je tot de coalitie behoort, kun 
je het verschil maken. De oppositie moet 
genoegen nemen met wat kruimeltjes. Wij 
hebben acht jaar in het college gezeten en 
deden het niet onaardig. Gratis openbaar 
vervoer voor ouderen, twaalf wijkbiblio
theken van een dreigende sluiting gered, 
een kunstbus voor kinderen, zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Allemaal leuk en aardig 
en ook belangrijk, alleen had de SP geen 
tegenstanders, wij lagen met de PvdA en 
GroenLinks in bed.’

 › Wat ging er dan, na zo’n succevolle 
 regeerperiode, mis bij de verkiezingen  
in 2010?
‘De SP is van oorsprong een actiepartij, 
goed in het signaleren van misstanden en 

het mobiliseren van krachten in de samen
leving. In het college kreeg de SP de kans om 
onrecht te bestrijden, om de beslissingen 
de juiste kant op te sturen. Wij moesten 
tijdens de campagne als het ware op zoek 
naar problemen in Nijmegen, terwijl de SP 
zelf aan de touwtjes had getrokken. Na onze 
tweede regeertermijn ontbrak opeens een 
helder thema. In die acht jaar hadden we 
het nodige onrecht weggenomen, dus wat 
bleef er over? Praten met wijkbewoners over 
hondenpoep en parkeren, dat schoot niet 
op. De SP heeft zich in de campagne voor 
2010 te bescheiden opgesteld, we deden niet 
aan borstklopperij, de dynamiek ontbrak. 
In een verkiezingscampagne gaat het toch 
altijd weer om de tegenstelling: zij deugen 
niet, wij deugen wel. Voor ons was alleen de 
VVD een politieke vijand, maar ja, de VVD 
had al die tijd op zijn handen gezeten. Daar 
kwam dan nog eens de landelijke teruggang 
van de SP bij. In Nijmegen werd, zo zou je 

‘
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het kunnen stellen, de SP het slachtoffer van 
het eigen succes.’

 › Dus na vier jaar oppositie kan de SP in 
Nijmegen zich weer profileren?
‘Inderdaad, een meerderheid van de 
 Nijmeegse bevolking had voor een sociale 
stad gekozen, de PvdA en GroenLinks had
den samen met D66 de bestuursmacht, al
leen kwam daar helemaal niets van terecht. 
Het leek wel alsof de VVD de stad bestuurde.  
De tweedeling is weer groter geworden,  
7 bibliotheekfilialen gingen dicht, die 
30.000 euro van de kunstbus voor de jeugd 
werd uitgegeven aan een artist in residence, 
aan een project voor één enkele kunstenaar, 
en het gratis ouderenvervoer sneuvelde. Het 
wordt hoog tijd dat de SP meer  te zeggen 
krijgt in Nijmegen.’

 › Samen met...?
‘Dat zien we dan wel weer. Geen enkele 
politieke partij in Nijmegen reken ik tot onze 
vrienden en toch zal er moeten worden 
samengewerkt. Het schiet niks op om ran
cuneus te zijn, in een coalitie moet je elkaar 
wat gunnen. De andere partijen deugen  
nergens voor en toch zullen we straks door 
één deur moeten. Wij hebben ons in het 
college altijd constructief en fatsoenlijk 
opgesteld. Afspraak was afspraak. Geen 
politieke spelletjes, geen mes in de rug, 
niemand pootje haken: zo stelt de SP zich 
op. Wij hebben in de coalitie geleerd dat je 
een euro maar één keertje kunt uitgeven en 
zijn realistisch genoeg om te beseffen dat de 
door het rijk opgelegde bezuinigingen een 
gemeentebestuur dwingen tot kiezen. Het 
gaat om de juiste keuzes en daarvoor moet 
de Nijmegenaar bij ons zijn. Ook de afdeling 
Nijmegen van de SP vindt dat de rekening 
van de crisis eerlijk en sociaal kan worden 
verdeeld.’

 › Dus jullie kunnen weer lekker ouderwets 
campagne voeren.
‘Ja, maar wel met de bedoeling om terug 
te keren in het dagelijks bestuur van de 
gemeente. Wij moeten ervoor zorgen dat 
de SP weer zo groot wordt dat niemand om 
ons heen kan. Overigens vind ik dat de SP in 
minstens de helft van alle gemeenten beter 
oppositie kan voeren dan plaats te nemen in 
een coalitie. Om de doodeenvoudige reden 
dat daarvoor de ervaring, waarover wij wel 
beschikken, ontbreekt. Zij zijn er gewoon 
nog niet klaar voor, zeker in deze ingewik
kelde tijd waarin steeds meer overheids 
taken worden afgestoten naar de gemeen

verkieziNgSProgramma

sten (‘stukjes schrijven en aan elkaar plak
ken’) en werd in 1993 tot afdelings voorzitter 
gekozen. Het was allesbehalve gemakkelijk 
om de SP in Nijmegen uit te bouwen. De 
omslag kwam in 1998. Aan de vooravond 
van de raadsverkiezingen diende zich een 
opmerkelijke aanwas van leden aan. Het 
niet aflatende actie en campagnevoeren 
leverde 16,6 procent van de stemmen op.
Intussen begint Hans van Hooft na de  
komende verkiezingen aan zijn vierde ter
mijn als fractievoorzitter. De welbespraakte 
en flamboyante Nijmegenaar heeft geen 
Haagse ambities, om persoonlijke redenen 
(net een nieuwe vriendin, zojuist verhuisd, 

‘Je hoeft niet naar Den Haag om 
verschil te maken’

ten, die deze regelingen met veel minder 
geld maar moeten zien uit te voeren.’

In Nijmegen was het de afgelopen decen
nia vallen en opstaan voor de SP. Hans van 
Hooft kwam er in 1989 als jonge hond bij. Hij 
begon niet meteen te blaffen, plakte eerst 
de stad vol met posters (van Jan Marijnissen 
op de fiets en dochtertje Lilian achterop) 
en trof een afdeling aan die op sterven na 
dood was. De visie van de SP deugde in zijn 
ogen, maar aan de manier waarop de opvat
tingen werden uitgedragen, mankeerde van 
alles. Concrete voorstellen ontbraken en er 
stroomde amper nieuw bloed door de gele
dingen. Hans verrichtte hand en spandien

de kinderen, het bedrijf van zijn vriend en 
hem) en omdat hij liever niet in de spits 
speelt: ‘Laat mij de back maar zijn.’ Toch zie 
je hem zo zitten bij Pauw & Witteman of in 
De Wereld Draait Door om een standpunt 
van de SP toe te lichten.

 › Of niet, Hans?
‘Ben je mal, dat kunnen anderen binnen de 
SP veel beter. Ik ben wel eens geïnterviewd 
door Omroep Gelderland. Dan zag ik dat 
achteraf terug en dacht: nou, nou, je komt 
niet echt over, Hans. Nee, er valt voor de SP 
nog meer dan genoeg te doen in Nijmegen. 
Ik hoef niet zo nodig mijn vleugels uit te 
slaan.’

Nijmegen verdient een sociaal alternatief, met dat verkiezingsprogramma gaat de SP Nijmegen de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014 in. Uit het bijbehorende persbericht: ‘Vier jaar lang heeft het stadsbestuur in Nijmegen de rekening van  
de crisis neergelegd bij huurders, ouderen, gehandicapten en mensen zonder goedbetaalde baan. Mensen met een  
modaal inkomen werden kaalgeplukt, terwijl de rijkste 10 procent een forse belastingverlaging kreeg. We kunnen een  
andere weg inslaan. De weg van solidariteit tussen jong en oud, ziek en gezond, arm en rijk is haalbaar en betaalbaar.  
De hardwerkende Nijmegenaar verdient het om aan het eind van de maand nog wat over te houden. Ouderen met een 
klein pensioen worden niet langer gepakt met torenhoge eigen bijdragen voor noodzakelijke thuiszorg en voorzieningen.  
Starters op de woningmarkt hebben recht op een betaalbare huurwoning. Kleine ondernemers verdienen een steuntje in  
de rug door  afschaffing van de ozb voor huurders van bedrijfspanden. Dat is allemaal mogelijk als villabewoners, grote  
bedrijven en vastgoedverhuurders wat meer bijdragen aan wat ons allen dierbaar is.’
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Het zal in de Nederlandse politiek niet vaak zijn 
voorgekomen dat een zoon zijn vader controleert. 
Zelf haalt Hans van Hooft er zijn schouders over op. 
‘Wij deden gewoon ons werk, hij in het college en 
ik in de raad, meer moet je er niet van maken.’
In 2002 brak de SP definitief door in Nijmegen. 
 Vader Hans werd wethouder en zou dat twee perio-
des blijven. Senior werd door zijn zoon op de 
vingers gekeken. In 2010 bleef de SP steken op 
vijf zetels. Onvoldoende, zo zou blijken, om voor de 
derde achtereenvolgende keer deel te nemen in 
een links college. Hans junior belandde als fractie-
voorzitter in de oppositiebanken en voert straks, in 
maart, andermaal de lijst van de SP aan.
De 47-jarige Hans van Hooft meldde zich in 1989 
aan als lid van de SP. Wat goed is, komt snel. Vier 
jaar later werd hij voorzitter van de afdeling Nij-
megen, een jaar later volgde hij Ineke Palm op in 
de gemeenteraad. Na zijn studie informatica was 
hij ruim een jaar werkzaam op het partijbureau in 
 Rotterdam. In 1995 tilde hij samen met collega’s 
een softwarebedrijf van de grond. Daarvan is Hans 
tot op de dag van vandaag mededirecteur. In 2002 
volgde zijn benoeming tot aanvoerder van de zeven 
zetels tellende SP-fractie. Hij onderscheidde zich 
onder meer met het Deltaplan integratie, gericht 
op het stopzetten van de tweedeling tussen arm en 
rijk, tussen zwart en wit.
‘In mijn eerste termijn als fractievoorzitter heb ik 
blunders gemaakt. Nu durf ik te stellen dat ik de 
klus met twee vingers in de neus klaar, zeker als 
je dat vergelijkt met de functie van preses van de 
afdeling. Die werkt echt veel harder. En dan be-
schik ik ook nog eens over een uitstekende fractie.’ 
Nee, wethouder zal hij nooit worden: ‘Ik wil en kan 
dat mijn vriend en mede-eigenaar van onze onder-
neming niet aandoen.’ 

Zo vader 
Zo Zoon?

 › En jouw kennis en ervaring dan? Die kun-
nen ze in Den Haag goed gebruiken.
‘In Den Haag doet iedereen zijn eigen dinge
tjes, er zijn werkgroepjes en denktankjes en 
weet ik veel wat nog meer en de SPafdelin
gen kunnen daar ook heus wel hun voordeel 
mee doen, maar omgekeerd zouden onze 
mensen in Den Haag ook weleens iets van de 
afdelingen kunnen leren. Dat tweerichtings
verkeer mis ik. Ook onder actieve SP’ers bui
ten het Haagse circuit leven slimme ideeën 
en heldere inzichten. Doe daar je voordeel 
mee, zou ik zeggen. Helaas gebeurt dat veel 
te weinig en dat betreur ik. Zeker een partij 
als de SP zou daarvoor toch open moeten 
staan, maar de praktijk is weer barstig. Ik 

denk dan: je hoeft niet per se in Den Haag te 
zitten om bij te dragen aan waar de SP voor 
staat, aan een eerlijke verdeling, aan een 
sterk sociaal Nederland, aan...’

 › Europa?
‘Precies, ook aan Europa. Zo mag van mij 
het vrije verkeer van arbeid eruit. Iedere 
Europeaan moet, waar hij ook werkt, over 
een werkvergunning beschikken. Zo kan elk 
land een eigen sociaal en economisch beleid 
voeren en zullen arbeidskrachten van buiten 
de landsgrenzen beter worden betaald, om
dat ze immers dezelfde rechten en plichten 
als iedere andere werknemer hebben. Zo 
voorkom je onderbetaling en bied je ieder

een gelijke kansen, ook en vooral de eigen 
inwoners. Nederlandse bouwvakkers staan 
nu aan de kant omdat hun Poolse collega’s 
goedkoper zijn. Over bouwen gesproken: we 
moeten betaalbare huizen bouwen, zodat 
zoals in Nijmegen starters niet meer acht 
jaar op een woning hoeven te wachten. Je 
lost er de woningnood mee op en geeft de 
economie enorme impulsen.’ •

tekst Robin Bruinsma
foto’s Bram Petraeus
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  > dubbel succes in de achterhoek

‘ontslag thuiszorgmedewerkers  
van de baan’
‘Het aanhoudende verzet van de stoere 
vrouwen en mannen van de Achterhoekse 
zorgorganisatie Sensire, gesteund door 
Abvakabo/FNV en de Achterhoekse 
SP-afdelingen, heeft zijn vruchten af -  
ge worpen’, zegt SP-fractievoorzitter Emile 
Roemer. Hij heeft samen met andere 
SP-Kamerleden de actievoerders vanaf het 
begin gesteund. ‘Voor 800 mensen is 
ontslag van de baan en daar feliciteer ik  
ze van harte mee!’ De thuiszorgwerkers 
worden door zorgorganisaties TSN en 
Zorgkompas overgenomen tegen dezelfde 
arbeidsvoorwaarden. 

‘Samen sta je sterk’
Manon Roest, coördinator van de thuis-
zorgacties binnen SP Berkelland: ‘Al het 

gewone afdelingswerk als buurten in de 
buurt en ledenavonden organiseren liep 
natuurlijk gewoon door, en in ons geval ook 
nog de aanvraag om een zelfstandige 
afdeling te worden. Daar waren we al drie 
jaar mee bezig. Door samen te werken met 
de andere Achterhoekse SP’ers konden we 
het allemaal tegelijkertijd doen en is dit echt 
een mooie maand geworden.’ Die samen-
werking is volgens Roest heel natuurlijk 
gelopen. ‘Logisch, want het ontslag van de 
Sensire-medewerkers speelde in zeven 
gemeentes. We waren telkens bij elkaars 
thuiszorgacties aanwezig om de thuiszorg-
medewerkers te ondersteunen. We 
communiceerden gezamenlijk met de 
thuiszorgmedewerkers en de vakbond en 
verdeelden onderling het opvragen van 
informatie. Samen sta je sterk.’

Roemer feliciteert de bij een debat met minister Asscher en staatssecretaris van Rijn over de 
Sensire-affaire aanwezige thuiszorgmedewerkers. Volgens Roemer is de Achterhoek niet de 
enige plek waar er slecht wordt omgegaan met medewerkers en waar de thuiszorg wordt uit-
gehold. ‘Het is zaak dat nieuwe Sensires voorkomen worden.’

  > ‘aanschaf jsf  
historische fout’

‘De aanschaf van de JSF is een historische 
fout. Dat zullen we vaststellen als er een 
parlementaire enquête naar de aanschaf 
van deze vliegende molensteen wordt 
gedaan’, zegt SP-Tweede Kamerlid Jasper 
van Dijk na afloop van het debat over de 
JSF. ‘Het is onbegrijpelijk dat de coalitie in 
tijden van bezuinigingen 37 straaljagers 
voor maar liefst 4,5 miljard euro wil kopen, 
terwijl we die helemaal niet nodig hebben.’

‘Pvda door de pomp gegaan’
Van Dijk: ‘Het toestel is nog niet af en 
kampt met talloze gebreken. De complexe 
techniek maakt de kans op nieuwe 
kostenstijgingen en vertragingen levens-
groot. Dat betekent weer extra betalen of 
alsnog op zoek gaan naar een alternatief.’ 
Toen duidelijk werd dat de JSF er zou 
komen, eiste Van Dijk een niet-goed-geld-
terug-regeling in het contract. ‘Dat is wel 
het minste nu de PvdA door de pomp is 
gegaan. Minister Hennis beloofde hierop 
toe te zien.’ De aankoop van de JSF is weer 
een stap dichterbij gekomen, maar volgens 
Van Dijk staat nog allerminst vast dat de 
straaljagers er ook daadwerkelijk komen. 
‘Het contract wordt in 2015 getekend. In de 
tussentijd kan er nog van alles misgaan 
waardoor de aanschaf toch niet doorgaat.’

‘jSF mag geen kernwapens dragen’
Er is ook nog een positief punt. De Tweede 
Kamer heeft een motie van Van Dijk 
aangenomen die stelt dat de JSF geen 
kernwapens mag dragen. ‘De F16 heeft die 
kernwapentaak nog wel en de Amerikaan-
se regering had graag gezien dat de JSF 
die taak overneemt. Maar dat gaat dus niet 
door, als het aan de Tweede Kamer ligt. De 
motie is een belangrijke stap richting de 
wereldwijde verwijdering van kernwapens, 
om te beginnen uit Nederland.’

   Zie sp.nl/9zfp0n voor ‘Lekker knallen met de 
JSF’, het protestlied van Bob Fosko.

De Amsterdamse VVD-jongerenorganisatie 
heeft de moederpartij opgeroepen de SP te 
steunen met de motie dat stadsbestuur-
ders terughoudend moeten zijn met 
taxiritjes en alleen nog straattaxi’s nemen. 
Zo moet er een einde komen aan de 

goudgerande contracten van stadsdelen 
met taxibedrijven waardoor in het stads-
deel Noord bestuurders in één jaar 35.000 
euro aan taxikosten declareerden. De VVD 
steunde het voorstel, maar het is wegge-
stemd door PvdA, D66 en GroenLinks.

  > goudgerande taxicontracten

Het harde werken van SP’ers in de Achterhoek heeft afgelopen maand twee 
 successen opgeleverd. De gemeente Berkelland heeft voortaan een eigen  
SP- afdeling en mede dankzij de maandenlange inzet van die groep SP’ers konden 
de thuiszorgmedewerkers in de Achterhoek afgelopen maand ook feest vieren.
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Advocaten hebben in november in toga gestaakt tegen de forse bezuinigingen op de 
gefinancierde rechtsbijstand. Ze vrezen dat fatsoenlijke rechtsbijstand straks alleen nog is 
weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee. SP-Tweede Kamerlid Jan de Wit 
was zelf 25 jaar sociaal advocaat en steunde de advocaten in Amsterdam: ‘De vergaande 
beslissing om te staken snap ik goed. Advocaten kunnen niet meer de nodige kwaliteit 
leveren als ze onder kostprijs moeten werken. Voor rechtzoekenden komen er te veel 
onnodige drempels, zodat ze het zonder rechtsbijstand zelf uit moeten zoeken. Een 
rechtsstaat onwaardig.’

de ns is voornemens de intercity- 
verbinding tussen Venlo en Eindhoven per 
2016 te laten vervallen. De SP in Venlo is 
niet van plan lijdzaam af te wachten en is 
daarom nu al een handtekeningenactie 
begonnen om de status van Venlo als 
volwaardig intercitystation te behouden. 

   sp.nl/9zfqa8

voor het negentiende jaar op rij heeft de 
Europese Rekenkamer geen volledige 
goedkeuring gegeven over de besteding 
van Europese gelden. SP-Europar le-
mentariër Dennis de Jong vindt dat de 
Europese Commissie van alle lidstaten een 
accountantsverklaring moet eisen en de 
onderzoekskwaliteit van het eigen anti-
fraude-instituut OLAF sterk moet verbe-
teren.

   sp.nl/9zfqab

de leidse sP wil de toeristenbelasting 
afschaffen, aangezien de opbrengst van 
380.000 euro per jaar volledig aan stads-
reclame besteed wordt. Volgens de lokale 
SP-fractie is het ongastvrij bezoekers geld 
te vragen om daarmee zelf reclame te 
maken terwijl het nut daarvan bovendien 
nooit is aangetoond.

de werkgelegenheid in de archeologie is 
bijna gehalveerd en veel kennis dreigt te 
verdwijnen. SP-Tweede Kamerlid Jasper 
van Dijk heeft de oprichting van een fonds 
voorgesteld waarmee archeo logische 
bedrijven samen met gemeentes en 
universiteiten onderzoek kunnen doen  
naar belangrijke perioden in ons verleden.

de maaStrichtSe SP heeft een initiatief-
voorstel ingediend om gebouwen en braak-
liggende grond te gaan gebruiken voor het 
opwekken van zonne-energie. Tevens stelt 
de SP Maastricht voor een lokaal duur-
zaam energiebedrijf in de vorm van een 
coöperatie op te richten. 

rood den bosch heeft bij de invalswegen van 
de stad borden opgehangen om aandacht 
te vragen voor de 2.900 Bossche kinderen 
in armoede opgroeien en daardoor al jong 
achterstanden oplopen.

   sp.nl/9zfqin

  > ‘euroPese hulP voor oPbouW  
onafhankelijk Palestina’

In januari beslist de Parlementaire Assem-
blee van de Raad van Europa over voort-
zetting van het partnership for democracy 
met Palestina. SP-senator Tiny Kox is 
bijzonder rapporteur over Palestina voor  
de Parlementaire Assemblee en bezocht 
daarvoor Palestina afgelopen maand 
opnieuw. 

voortzetting van de samenwerking
Kox overweegt positief te adviseren over 
de voortzetting van de samenwerking. Een 
belangrijke overweging is dat de vertegen-
woordigers van alle fracties in het Pales-
tijnse parlement, inclusief Hamas, Kox 
tijdens zijn werkbezoek hebben laten weten 
voor voortzetting van de samenwerking te 
zijn. ‘Datzelfde pleidooi kwam ook van de 
vertegenwoordigers van alle belangrijke 
Palestijnse instituties, mensenrechtenorga-
nisaties en media.’

‘meebepalen, niet alleen betalen’
Tijdens zijn gesprek met de Palestijnse 
president Abbas kreeg Kox een duidelijke 
boodschap mee. ‘De Palestijnen willen dat 
Europa niet alleen genereus meebetaalt 

aan de opbouw van de Palestijnse staat, 
maar ook serieus meebepaalt hoe een 
einde gemaakt kan worden aan het conflict 
met Israël en de Israëlische bezetting. De 
Amerikanen willen het volgens Abbas in 
hun eentje doen, maar voorlopig gebeurt er 
volgens hem niks wat een oplossing 
dichterbij brengt.’ 

meer praktische hulp 
Kox zegde toe na te gaan hoe de Raad van 
Europa de komende jaren meer praktische 
hulp kan bieden bij de opbouw van een 
onafhankelijk Palestina. ‘Dat zijn we als 
partner verplicht aan de Palestijnse 
bevolking.’ Kox gaf president Abbas in 
overweging in gesprek te gaan met het 
Comité van Ministers van de Raad van 
Europa over mogelijke toetreding van 
Palestina tot belangrijke conventies over 
mensenrechten. Tot slot wees Kox op de 
noodzaak van verkiezingen op korte termijn 
voor parlement en presidentschap: ‘Ik weet 
dat het moeilijk is, maar makkelijke 
oplossingen zijn nu eenmaal niet wegge-
legd voor Palestina.’
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De SP Westervoort is een petitie gestart 
om de lokale hondenbelasting aangepast 
te krijgen. De SP wil dat de gemeente stopt 
met het gebruiken van hondenbezitters als 
melkkoe. Bert Brood, voorzitter van SP 
Westervoort: ‘Er mag hondenbelasting 
geheven worden. Ook wat ons betreft 
moet de vervuiler betalen. Het kost de 
gemeente geld om de openbare weg en 
plaatsen voor honden schoon te maken, 
maar de kosten bedragen op dit moment 
minder dan de helft van de inkomsten. Het 
is te gek voor woorden dat een relatief 
kleine groep mensen als melkkoe gebruikt 
wordt voor de tekorten op andere gemeen-
telijke budgetten, alleen maar omdat ze 
een hond bezitten.’

  > nederlandse rederijen 
helPen filiPijnen 

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en 
oud-Kamerlid Remi Poppe zijn blij dat de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Reders (KVNR) geld en vrachtcapaciteit 
van hun schepen beschikbaar stellen voor 
vervoer van hulpgoederen en materialen 
voor wederopbouw naar de zwaar getrof-
fen Filipijnen. Van Dijk: ‘Een aanzienlijk deel 
van de opbrengst van giro 555 gaat op aan 
transportkosten. Daar staat tegenover dat 
Nederlandse schepen veel op Azië en dus 
ook op de Filipijnen varen. Op de heenreis 
zijn de schepen lang niet volgeladen.’ 
Direct nadat Van Dijk en Poppe het verzoek 
gedaan hadden is minister Ploumen met de 
KVNR in contact getreden.

Sinds de Q-koortsepidemie van 2007 is 
geen concrete wetgeving gemaakt ter 
bescherming van de omwonenden van 
intensieve veehouderijen. Omdat de 
regering haar taak verzaakt, ondanks 
meerdere oproepen van de SP, heeft 
SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven  
nu zelf een initiatiefnota ingediend.

‘te weinig slagkracht’
Ondanks de lessen van de Q-koortsepide-
mie is de wettelijke borging van volksge-
zondheid volgens Van Gerven de laatste 
jaren eerder verslechterd dan verbeterd. 
‘Toen werd duidelijk dat lagere overheden te 
weinig slagkracht hadden om vergunningen 
aan bedrijven te weigeren op basis van 
gezondheidscriteria.’ 

minimumafstand van 250 meter
Bij vestiging of uitbreiding van intensieve 
veehouderijen zouden de risico’s voor de 
volksgezondheid voortaan zwaar mee 
moeten wegen in het besluit voor het 

  > ‘bescherm burgers tegen gezondheids-risicio’s 
veehouderij’

verlenen van vergunningen. Overheden 
moeten volgens Van Gerven ook aan de 
noodrem kunnen trekken als de gezond-
heid van de bevolking in het gedrang komt. 
Hij bepleit bij de aanvraag van nieuwe 
vergunningen een minimumafstand van 
250 meter tussen veehouderij en bewoning 
en een positief advies van de GGD binnen 
een straal van 1 kilometer.
 

  sp.nl/9zf3ek

  > Partijraad draagt dennis de jong voor  
als lijsttrekker

De partijraad van de SP heeft Dennis de 
Jong voorgedragen als lijsttrekker voor de 
verkiezingen van het Europees Parlement 
volgend jaar mei. Het SP-congres van 
februari 2014 beslist uiteindelijk over de 
voordracht.
De Jong zet in op een sterke vermindering 
van de macht van de Europese Commissie: 
‘De SP wil een democratisch Europa en 
geen technocratisch Europa. Wij willen 
samenwerking tussen de lidstaten en 
verzetten ons tegen een centraal bestuur in 
Brussel. Wij willen sociaal beleid in plaats 
van neoliberaal beleid.’

  > ‘Westervoortse 
hondenbezitters als 
melkkoe gebruikt’

  > sP Wil totale oPenheid van Partijfinanciën
‘Politieke partijen moeten volledige 
openheid geven over de besteding van hun 
subsidies. Naast een accountant is het 
publiek dan de echte controleur.’ Dat zei 
SP-fractievoorzitter Emile Roemer op 29 
oktober. Hij reageerde daarmee op de 
suggestie van NRC Handelsblad dat de 
SP-Tweede Kamerfractie 500.000 euro 
subsidie zou moeten terugbetalen. Het 
omgekeerde is echter het geval: de 
afgelopen jaren heeft de SP meer dan  
7 miljoen euro subsidie teruggestort.

Bij veel politieke partijen is nog steeds 
onduidelijk waar het geld precies vandaan 
komt. Onduidelijk is welke bedrijven geld 
geven en welke organisaties politici 
sponsoren. Roemer: ‘De SP is daar altijd 
heel open over geweest: iedere journalist 
kan alle informatie opvragen over onze 
begroting. De SP is ook niet afhankelijk van 
sponsoring. Onze volksvertegenwoordi-
gers dragen een deel van hun vergoedin-
gen af aan de partij, waardoor we onze 
eigen broek kunnen ophouden.’

In oktober werden vertrouwelijke stukken 
gelekt uit het Presidium, het bestuur van  
de Tweede Kamer, waarbij de suggestie 
werd gewekt dat de SP onterecht subsidie 
zou hebben ontvangen. Geheel onjuist, zo 
bleek al snel. 
Reden voor Roemer om ervoor te pleiten 
dat alle informatie openbaar wordt. ‘Dan 
maken we een einde aan dit soort politieke 
spelletjes en kunnen de kiezers zelf 
uitmaken welke partij het beste omgaat 
met hun belastinggeld.’
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Het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) zal mensen die hun (verkeers)boetes 
wel willen maar niet kúnnen betalen niet 
meer automatisch gijzelen en in hechtenis 
nemen. Staatssecretaris Teeven heeft een 
zorgvuldigere aanpak toegezegd in 
antwoord op vragen van SP-Tweede 
Kamerleden Jan de Wit en Nine Kooiman.

‘hoe houd ik de kantonrechter  
aan het werk’
Aanleiding voor de vragen was de uit-
spraak van een kantonrechter waarin de 
standaard-aanpak van het CJIB gekapit-
teld werd: ‘Wat de kantonrechter niet 
begrijpt is dat het CJIB kennelijk niet in 
staat is om een probleem in overleg op te 
lossen. Zelfs niet als een advocaat zich 

meldt, en ook niet als er al een betalingsre-
geling is getroffen. Het CJIB gaat in dat 
geval gewoon door (...) Dit kennelijk onder 
het motto: hoe houd ik de kantonrechter 
aan het werk.’ 

‘veel persoonlijk leed’
Natuurlijk moeten mensen boetes en 
schadevergoedingen op tijd betalen, 
benadrukt Kooiman. ‘Mensen die niet 
willen betalen moeten als uiterste dwang-
middel worden opgepakt, dat kan niet 
anders. Maar als er sprake is van beta-
lingsonmacht, en geen betalingsonwil, dan 
is dit zinloos. En het levert ook nog 
ontzettend veel persoonlijk leed en kosten 
voor de samenleving op. Goed dat de 
staatssecretaris dit nu ook inziet.’

  > zorgvuldiger aanPak cjib

Afgelopen maanden zijn op diverse 
plaatsen in Zeeland, waaronder Vlissingen, 
handtekeningen opgehaald tegen de 
bezuinigingen op de thuiszorg. Niet op 
papier, maar op gele schoonmaakdoekjes. 
Het aanbieden van de verzamelde handte-
keningen leidt tot heel wat spektakel, zoals 
in Tholen. Daar zijn 2929 handtekeningen 
opgehaald, samen vormen ze een span-
doek van meer dan tien meter lang.

ROOD Groningen stond samen met Sinterklaas minister van Onderwijs Jet Bussemaker 
op te wachten toen ze op bezoek ging bij het Alfa College. ROOD-woordvoerder Sander 
Kamstra: ‘Minister Bussemaker is stout, want zij pakt de studiefinanciering van studenten 
af. Hiermee is studeren in Nederland straks alleen nog voor de rijken. Reden genoeg om 
haar mee te nemen in de zak naar Spanje.’

  > nederlandse rederijen 
helPen filiPijnen 

  > dennis de jong:  
resPect voor lhbt’s

Volgens SP-Europarlementariër Dennis de 
Jong kan de Europese Unie het goede 
voorbeeld geven bij de bevordering van 
respect voor lhbt’s (lesbiënnes, homo-,  
bi- en transseksuelen). De Jong wil dat 
lidstaten erkennen dat mensen van gelijk 
geslacht bij elkaar horen als zij getrouwd 
zijn of een geregistreerd partnerschap 
hebben verkregen in een andere lidstaat.
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  > Poetsdoek tegen 
bezuinigingen 
thuiszorg

De SP heeft bij de herindelingsverkiezingen 
in Alphen aan den Rijn goed geboerd: de 
partij ging van twee naar drie zetels. Het 
CDA is met acht zetels als grootste partij uit 
de bus gekomen, de lokale partij Nieuw 
Elan kreeg er zes. De VVD was de grootste 
verliezer, de PvdA verloor eveneens fors.
De Alphense SP is tevreden met het 
resultaat. Bij herindelingsverkiezingen 
– Alphen wordt uitgebreid met Rijnwoude 
en Boskoop – zijn de electorale krachten 
doorgaans lastig te voorspellen. ‘Juist in 
Rijnwoude hebben we goed gescoord’, 

  > meer slagkracht in alPhen

zegt SP-lijsttrekker Harre van der Nat. 
‘Daar scoorden we met rond de twintig 
procent van de stemmen uitstekend. In 
Rijnwoude hebben we in de wijken veel 
voor elkaar gekregen en daarvoor zijn we 
beloond.’ 

Emile Roemer, te gast op de verkiezings-
avond in Alphen: ‘Ik feliciteer alle mensen 
die hier de afgelopen jaren hard hebben 
gevochten voor een socialere stad. Die 
strijd gaat door. Op straat, maar ook in de 
raad, waar de SP nog meer slagkracht zal 

hebben om weerstand te bieden aan alle 
asociale maatregelen die dit kabinet 
uitstort over het land.’ Overigens was  
de opkomst bedroevend laag: slechts  
40 procent van de mensen ging stemmen. 
In Friesland, waar in drie gemeenten 
eveneens herindelingsverkiezingen 
plaatsvonden, deed de PvdA het goed.  
In Heerenveen en Leeuwarden bleven de 
sociaal-democraten de grootste; in de 
nieuwe gemeente de Friese Meren won  
de Fryske Nasjonale Partij. De SP deed in 
deze gemeenten niet mee.
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rood 10 jaar

een andere Wereld 
is mogelijk
ROOD bestaat 10 jaar! Dat mag gevierd worden: met een 
feestje in de Moed en een heus jubileumboek. Petje af 
(en feesthoedje op) voor de SPjongeren.

oP 17 November vierde ROOD, de jongeren
organistie van de SP, haar tienjarig bestaan 
in SPpartijkantoor de Moed. Dat de SP
jongeren garant staan voor een hoop brutale 
acties, kon je direct opmaken uit de ‘Gouden 
Galerij’ van eervolle – en minder eervolle – 
trofeeën die ROOD op het podium had uitge

stald. Zo was daar de Gouden Paddenstoel, 
in volle glorie maar enigszins gebutst. De 
Nijmeegse Emmy van der Tol, Huisjesmel
ker van het Jaar 2012, kieperde deze trofee 
na ontvangst immers uit haar autoraam. 
Maar ook de Gouden Vliegenmepper van 
Eberhard van der Laan. De Amsterdamse 

burgemeester ontving deze aanmoedigings
prijs nadat hij, mede door aanhoudende 
kritiek van de SP, besloten had de mosquito 
in de ban te doen (dat irritante piepkastje 
om jongeren te verjagen).

boete
Diverse leden en oudleden blikten terug op 
spraakmakende acties uit het verleden. Zo 
haalde Tweede Kamerlid en oudvoorzitter 
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van ROOD Renske Leijten herinneringen op 
aan de kraakgolf van 2003, waarmee ROOD 
in maar liefst twaalf steden de schrijnende 
gevolgen van de woningnood aan de kaak 
stelde. Met een spelletje ‘feesthoedje op – 
feesthoedje af’ werd het collectieve geheu
gen van de vereniging getest. Want waarom 
ontving oudvoorzitter Driek van Vugt ook 
alweer een boete van 1500 gulden, die leidde 
tot de actie Piek voor Driek? En waarom 

stortte ROOD Groningen in 2007 kilo’s mest 
voor de deur van een verhuurbedrijf?

Proost
De feestelijke dag werd afgesloten met de 
overhandiging van het eerste exemplaar van 
het ROODjubileumboekje aan partijvoor
zitter Jan Marijnissen en een toespraak van 
ROODvoorzitter Lieke Smits. Volgens Smits 
zit het succes van ROOD niet alleen in de 

concrete resultaten die de jongerenorganisa
tie heeft weten af te dwingen. De kracht van 
ROOD zit vooral in het feit dat duizenden 
jongeren dankzij ROODacties beseffen dat 
zij hun omgeving kunnen veranderen en dat 
een andere wereld dus mogelijk is. En op die 
geweldige prestatie mocht zeker gedronken 
worden. •
tekst Lesley Arp • foto’s  Sander van Oorspronk
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Links: Presentator Filinta Karabulut interviewt voormalig ROOD-
voorzitter Renske Leijten over de door ROOD georganiseerde kraak-
golf in 2003.
Rechtsboven: Lisa de Leeuw presenteert het middagprogramma, met 
naast zich de ‘Gouden Galerij’ van ROOD-trofeeën.

Rechtsmidden: ROOD-voorzitter Lieke Smits overhandigt het eerste 
ROOD-jubileumboekje aan partijvoorzitter Jan Marijnissen.
Rechtsonder: Ruurt Wiegant begeleidt de ROOD-contactpersonen op 
gitaar; zij zingen het lied ‘Wees een mens’ op de melodie van Bella Ciao. 
Dit strijdlied is geschreven op de ROOD-zomerschool in juli dit jaar.
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SP-eerSte kamerlid eN huiSartS tiNeke Slagter

In de zorg staan grote veranderingen voor de deur. Zorg voor jeugd en 
 ouderen wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van gemeenten. Er 
wordt flink bezuinigd en een nog groter beroep gedaan op mantelzorgers. 
Huisartsen zien vaak als eerste de gevolgen. Daarom enquêteerde de SP 
honderden huisartsen en sprak de Tribune met Tineke Slagter, huisarts en 
sinds 2003 Eerste Kamerlid voor de SP.

 ›  Sinds wanneer ben je huisarts?
‘Deze maand dertig jaar. Ik heb mijn praktijk 
in het Groningse Zuidhorn. Voordat ik huis
arts werd, was ik vier jaar verpleeghuisarts.’

 ›  Is er in dertig jaar veel veranderd?
‘Er is vooral heel veel hetzelfde gebleven. 
Wat echt veranderd is, is de organisatie van 
de zorg. Toen ik begon, deed ik het samen 
met een collega, en één assistente. Nu werk 
ik met twee huisartsen samen, we hebben 
een veel grotere praktijk, we hebben met 
elkaar veel meer patiënten, maar ook veel 
meer hulppersoneel. Dat zijn de praktijk
ondersteuners, waarvan er één diabeteszorg 
doet; een ander doet zorg voor mensen met 
een psychische aandoening, en nog een die 
onder anderen mensen met hoge bloeddruk 
en hartkwalen begeleidt. Maar wat gelukkig 
is gebleven, is dat je als huisarts heel direct 
contact met mensen hebt. En de mensen 
zelf zijn ook niet zo erg veranderd. Nog 
steeds is een belangrijk deel van mijn werk 
dat ik ze gelukkig vaak kan geruststellen.’

 ›  Hoe is het om je huisartsenpraktijk te 
combineren met Kamerwerk?
‘Zoals gezegd heb ik heel direct contact met 
mensen. Als mensen heel rottige dingen 
meemaken – en dat komt regelmatig voor 
natuurlijk – is dat voor de huisarts ook 
emotioneel belastend. En dan is het fijn dat 
ik het kan afwisselen met Den Haag. Het 
is daar vaak toch een beetje een spel, soms 
zelfs een circus. In elk geval neem je let
terlijk afstand.’

 › En andersom? Wat betekent je praktijk 
voor je Kamerlidmaatschap?
‘De dingen die ik meemaak in de praktijk 
kan ik heel goed kan inbrengen in de Kamer. 
Ik ben de enige praktiserende huisarts in 

de Eerste Kamer. Daar hebben mensen wel 
respect voor. En dat betekent dat mensen 
ook naar je willen luisteren. In het debat 
kan ik, als je het over de Wmo hebt, of bin
nenkort over het jeugdwerk, met heel veel 
praktijkvoorbeelden komen. Dat maakt toch 
altijd weer indruk; dat je kunt vertellen wat 
het nou betekent als een bepaalde wet wordt 
aangenomen. Ik kan dan precies aangeven 
wat het betekent voor gewone mensen.’

 › Heb je daar een voorbeeld van?
‘Neem nou het debat over de kosten van 
geneesmiddelen. In zijn algemeenheid vind 
ik ook dat die af en toe de pan uitrijzen. 
Dus wordt erover gesproken of alles maar 
betaald moet worden. En dat blijft abstract. 
Totdat ik als huisarts kan vertellen over 
een patiënt met een ernstige kankersoort, 
die met zo’n duur middel nog wat langer 
kan leven. Een jonge patiënt met kinderen. 
Iedereen heeft natuurlijk snel de neiging 
om heel zakelijk te redeneren in de Eerste 
 Kamer – ik vind ook dat je dat heel vaak 
moet doen. Maar dit soort kleine – of eigen
lijk juist grote – voorbeelden bepalen soms 
wel de discussie.’

 › Heb je als huisarts last van de macht van 
zorgverzekeraars?
‘Eigenlijk niet echt. De macht van de 
zorgverzekeraar speelt veel meer in de 
ziekenhuizen die over geld moeten onder
handelen. Ik komt er met de patiënt, de 
apotheker en soms de zorgverzekeraar over 
het algemeen wel uit. Maar het voordeel dat 
ik heb is: ik werk in een dorp. De lijnen zijn 
hier kort. Waar je wel last van hebt is dat 
je iets voorschrijft en dat de apotheek, ook 
weer gedwongen door de regels – en dan 
nog allemaal andere regels omdat verschil
lende zorgverzekeraars allemaal andere 

er gaat een hele bende 
geld af’

‘

dingen van de apotheek willen – een bepaald 
medicijn niet kan leveren. Dan gaat het vaak 
alleen over de verpakking; de ene fabriek 
gebruikt een ander kleurtje dan de ander. Er 
zit wel hetzelfde spul in, maar mensen zijn 
nu eenmaal heel gevoelig voor verpakkingen 
en kleurtjes. Dus dan moeten wij verkla
ringen afleggen dat mensen niet tegen het 
andere kleurtje kunnen. Ik heb wel bewon
dering voor apothekers die zich voortdurend 
moeten aanpassen. Ze worden ook te veel 
afgeknepen. Maar zorgverzekeraars zijn te
gen huisartsen uiterst vriendelijk. Dat is ook 
niet zo verwonderlijk. Als je in de gezond
heidszorg wilt bezuinigen, dan moet je de 
eerste lijn intzien. En dat gebeurt natuurlijk 
ook. Al dat hulppersoneel in een huisartsen
praktijk is natuurlijk ook bedoeld om ervoor 
te zorgen dat mensen niet naar de, duurdere, 
tweede lijn gaan.’

 › Maken mensen keuzes over hun gezond-
heid op basis van geld?
‘Ik zie dat mensen het afgelopen jaar eerder 
vragen: gaat dat van mijn eigen risico af? 
Nou, bezoek aan de huisarts gaat per defi
nitie niet van je eigen risico af. Maar als je 
medicijnen voorschrijft, of als je een foto 
laat maken, of als je bloed laat prikken; dat 
gaat allemaal wel van je eigen risico af. En 
mensen vragen nu dus: is dat echt nodig dat 
onderzoek? Kunnen we niet even wachten? 
In een aantal gevallen ga ik daar wel in mee. 
Huisartsen doen soms ook wel bloedonder
zoek om mensen gerust te stellen. Je onder
handelt nu meer. Op zichzelf is daar niks mis 
mee. Het wordt een probleem als ik zeg dat 
mensen het zouden moeten doen, maar dat 
ze het niet doen vanwege het geld. En dat 
speelt vooral bij de aanvullende verzekering. 
Bijvoorbeeld fysiotherapie: ik weet dan vaak 
dat als ze er langs zouden gaan, bepaalde 
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klachten overgaan, maar dat ze dat dan toch 
niet doen omdat ze daar geen verzekering 
voor hebben. Dat zie je bij ouderen mensen 
wat minder, want de meesten gebruiken 
gewoon medicijnen, die zijn daar ook van 
overtuigd. Maar het kan ook echt fout gaan. 
Ik heb een patiënt die in de bijstand zit en 
suikerziekte heeft, maar die geen pillen wil 
omdat het van het eigen risico af gaat. Dat 
vind ik erg. Wat ik dan doe – dat is mis
schien mijn SPachtergrond – is dat ik bel 
met de gemeente.

Maar zoals gezegd, ik zit ook in een dorp. 
Als ik daar wat wil regelen, dan lukt het 
meestal ook wel. Ik maak me veel meer 
zorgen over de grotere steden, waar oude 
mensen er soms volkomen alleen voor 
staan. Waar iedereen langs elkaar heen leeft. 
Ik ben bij de SP omdat ik vind dat we om 
elkaar moeten denken en solidair moeten 
zijn. Dat breng ik in de praktijk in mijn 
huisartsenpraktijk en ook in mijn Kamer
werk. Daar kan ik die boodschap goed kwijt. 
Niet alleen op het podium, maar ook in de 
wandelgangen.’ 

SPTweede Kamerlid Renske Leijten en 
Ineke Palm van het Wetenschappelijk 
Bureau van de SP hebben een onder
zoek uitgevoerd onder ruim tweehon
derd  huisartsen. Daaruit blijkt dat deze 
huisartsen de zorg aan ouderen hard zien 
achteruitgaan. Tachtig procent van hen 
constateert dat oudere patiënten onvol

 › Deel je de zorgen van de huisartsen uit 
het recente SP-onderzoek over de zorg 
voor ouderen? 
‘Ik deel die zorg. Zuidhorn is een plaats met 
veel rijkere mensen, we hebben een heel 
goed nieuw verpleeghuis met een enorme 
club vrijwilligers, we hebben goede signa
lering, ouderenzorg. Het is wel een goede 
ontwikkeling dat meer mensen langer thuis 
blijven. In mijn dorp is de thuiszorg prima, 
maar ik sluit niet uit dat het ingewikkelder 
wordt als de Wmo opgetuigd wordt. Je hebt 
als huisarts ook een signaleerfunctie vind 
ik. Het is heel belangrijk dat je weet wie er 
allemaal zo oud zijn dat ze mogelijk hulp 
nodig hebben. Dan kan ik daar ouderenwerk 
op afsturen. Of we kunnen vrijwilligers 
organiseren.’

 › Kunnen mantelzorgers meer oppakken?
‘Nee, dat gaat niet zomaar. De partners van 
dementerende ouderen worden vaak heel 
erg overbelast. Wat ik ook heel erg zor
gelijk vind, zijn de oude mensen die geen 
kinderen hebben. Als ze wat welgestelder 
zijn, kunnen ze de hulp vaak wel zelf orga

niseren. Maar ik heb er toch een aantal in 
de loop van de tijd zien verpieteren; omdat 
er niemand meer naar ze omkijkt behalve 
de thuiszorg en de huisarts. Ik schat in dat 
het in de grotere steden veel moeilijker of 
onmogelijk is om daar mantelzorg voor te 
vinden.’

 › Het is toch gewoon een bezuinigings-
operatie?
Ja, dat is het probleem. Kijk, het idee om de 
zorg in de wijken en buurten te organiseren, 
dat is ook echt een SPidee. Maar vervol
gens gaat er nu bij die verandering een hele 
bende geld af. Terwijl iedereen snapt dat 
als je dat goed wilt organiseren, je eerst 
meer geld nodig hebt. Als je meer wijkge
richt kunt gaan werken, met wijkdiensten, 
huisartsen en wijkverpleegkundigen, dan 
zou het niet zo gek zijn. Het treurige is dat 
er grote bezuinigingsdoelstellingen achter 
zitten.’ •

tekst Diederik Olders
foto Miranda Drenth

Renske Leijten, SP-Kamerlid Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ineke Palm, Wetenschappelijk Bureau SP

november 2013

De huisarts aan het 

woorD – Deel 3
sP onDerzoek 

kunnen ouDeren langer thuis blijven wonen en 

kan De mantelzorg Dit aan?

doende mantelzorg krijgen. Ook geeft  
73 procent van de ondervraagde huisart
sen aan dat zij merken dat oudere mensen 
beperkter toegang hebben tot zorg in een 
instelling. Zij waarschuwen onder meer 
voor eenzaamheid, verwaarlozing en on
dervoeding. De huisartsen vinden het niet 
reëel dat er straks nog meer wordt verwacht 
van mantelzorgers; 75 procent van de huis
artsen waarschuwt dat de ondersteuning 
aan mantelzorgers onvoldoende is.

Enkele opvallende uitspraken van de 
 huisartsen:

‘Eenzaamheid! En doodswens, het gevoel 
niet meer mee te tellen in deze maatschap
pij. Gemeente kan dit straks onmogelijk 
opvangen.’

‘Hulp wordt afgewezen, omdat een zoon die 
80 km van z’n ouder(s) woont, geacht wordt 
het huis schoon te houden, etc.’

‘De werklozen worden nu al ingezet in de 
thuiszorg, verplicht. Die hebben geen tijd om 
mantelzorg te verlenen, bovendien betekent 

het dat er minder kans is op een baan 
voor werkzoekenden. De werkzoekenden 
zoeken werk en niet een mantelzorg
project.’

‘Professionele hulpverleners kunnen niet 
zomaar vervangen worden door mantel
zorgers.’

Leijten stelt voor om mantelzorgers extra 
ondersteuning te geven en pleit voor 
meer investeringen in de thuiszorg. Daar
naast moet de toegang tot verzorgings
huizen gegarandeerd worden. Leijten: 
‘Je ziet waar deze kabinetsplannen toe 
leiden. Als mensen verstoken blijven 
van professionele zorg gaat het echt de 
verkeerde kant op.’ 

  Het rapport ‘De huisarts aan het woord  
deel 3’ is hier te vinden: sp.nl/9zg3in

oNderzoek SP: maNtelzorg oudereN Schiet tekort
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loonsverhoging

het is de enige manier nog’ 
Steeds meer economen en politici zeggen het nu hardop: 
de  lonen moeten omhoog. Alleen dan kunnen de enorme 
werkloosheid, de nood bij huis houdens en bedrijven en de 
malaise in ZuidEuropese landen effectief  bestreden worden. 
Het kabinet blijft echter inzetten op bezuinigingen en lasten
verzwaringen. 

het lijkt wel: geeN gezeik, iedereeN rijk. Werk
nemers stellen looneisen, vakbonden willen 
meer koopkracht, steeds meer economen 
willen van de loonmatiging af. Heel verlei
delijk om dan te zeggen: leuk, maar het kan 
nu eenmaal niet. Maar wat als alle signalen 
erop beginnen te wijzen dat het niet ánders 
kan? Dat de Europese economie, ja zelfs de 
euro, enkel te redden is met hogere lonen? 
Iedereen weet dat de economie gaat haperen 
als de mensen minder geld uitgeven. Als 
alles duurder wordt – de huur, de zorgpre
mie, kinderopvang, hypotheekaflossing, et 
cetera – blijven de binnenlandse bestedin
gen achter. 
Geert Reuten, SPsenator en econoom, wijst 
erop dat de consumptie van Nederlandse 
huishoudens momenteel 7 procent lager 
ligt dan in 2008; bedrijven investeren bruto 
zelfs 23 procent minder dan vijf jaar geleden. 
‘Het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkgelegenheidsgroei van Nederland blij
ven sterk achter bij die van ons omringende 
EUlanden. Het huidige kabinet levert dus 
een onderprestatie’, zegt Reuten. 
Interessant is dat ons land wél heel goed 
presteert op het gebied van de export. 
 Nederland staat mondiaal gezien qua 
 import/exportsaldo – gemeten naar abso
lute exportvolumes – op plaats zeven; China 
en Duitsland zijn de koplopers. Uitgedrukt 
als percentage van het bbp bedraagt het 
 Nederlandse overschot op de betalings
balans meer dan 10 procent. We exporteren 
ruim 60 miljard euro meer dan we importe
ren. Nederland en Duitsland zijn de export
kampioenen van Europa.
‘De ZuidEuropese EUlanden hadden 
jarenlang betalingsbalanstekorten die 
vergelijkbaar zijn met de overschotten hier’, 
licht Geert Reuten toe. ‘Landen als Portugal, 
Griekenland en Spanje proberen dat nu in 
te halen door de lonen te verlagen. Beter 
is echter dat hiér de lonen omhoog gaan. 
Het effect daarvan is dat hier de binnenGeet Reuten: ‘Kabinet levert onderprestatie.’
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landse bestedingen omhoog gaan en dat de 
ZuidEuropese landen minder importeren. 
Loonsverhoging brengt dus evenwicht op de 
betalingsbalans.’ 
Kortom: de bestedingen in de EU moeten 
volgens Reuten een impuls krijgen door de 
landen die qua import/exportbalans een 
stootje kunnen hebben. Dat ‘stootje’ komt 
dan ten goede aan de binnenlandse beste
dingen. Loonstijging in met name Nederland 
en Duitsland is daartoe de aangewezen weg, 
aldus de SP’er. 

‘oneerlijke concurrentie’
Reuten staat daarmee niet alleen. Vorige 
maand maakte de Europese Commissie 
bekend dat ze een probleem heeft met 
de Duitse exportcijfers. Brussel vindt het 
overschot op de Duitse betalingsbalans 
bedreigend voor de stabiliteit in de euro
zone. Bedrijven in ZuidEuropese landen 
moeten op de binnenlandse markt keihard 
concurreren met de Duitsers. En omdat 
ze dat veelal verliezen, kampen die lan
den met bedrijfssluitingen en oplopende 
werkloosheid. Het importoverschot in 
ZuidEuropa wordt bovendien gefinancierd 
door weer nieuwe schulden aan te gaan, 
zo waarschuwen tal van economen. En zo 
ontstaat in landen als Griekenland, Cyprus 
en Spanje een neergaande spiraal die niet te 
stoppen lijkt. Tenzij de lonen in Duitsland 
omhoog gaan. Herhaaldelijk roept Brus
sel de Duitse politiek op om eindelijk een 
wettelijk minimumloon in te voeren, opdat 
de binnenlandse consumptie en investerin
gen in andere EUlanden op gang kunnen 
komen. Uit Frankrijk komen vergelijkbare 
geluiden. In oktober nog klaagde de Franse 

minister van Industrie Arnaud Montebourg 
over ‘oneerlijke concurrentie’ uit Duitsland 
door het ontbreken van een minimumloon. 
De Europese Commissie neemt het Duitse 
 exportoverschot momenteel onder de loep 
en kan onze oosterburen een miljardenboete 
opleggen. Volgens Geert Reuten is het zeker 
niet uitgesloten dat ook Nederland in het 
vizier van Brussel komt. Het Duitse export
overschot bedraagt immers ‘slechts’ circa   
7 procent, Nederland zit op 10 procent. 

arbeidsflexibilisering bedreigt innovatie
Prof. dr. Alfred Kleinknecht nam als hoog
leraar Economie en Innovatie vorige maand 
afscheid van de TU Delft. Minder druk lijkt 
hij het daardoor niet te hebben, want juist 
nu lijken media en uiteenlopende onder
zoeksinstituten geïnteresseerder dan ooit 
in zijn visie op zaken als loonpolitiek en 
arbeidsmarkt. Kleinknecht, die doceerde 
aan de universiteiten van Rome, Maastricht, 
Parijs, Amsterdam en Delft en ook diverse 
gastcolleges economie aan SPkaderleden 
gaf, stelde lang geleden al dat flexibele 
en dus goedkope arbeidskrachten geen 
economische voordelen voor bedrijven ople
veren. ‘Loonmatiging en flexibilisering van 
arbeidsverhoudingen (bijvoorbeeld versoe
peling van het ontslagrecht –red.) werken 
contraproductief als het gaat om innovatie’, 
zegt Kleinknecht. Hetgeen opmerkelijk is, 
want juist innovatie geldt tegenwoordig als 
toverwoord voor economische groei. Hoe 
verhoudt zich dat dan met het huidige woud 
aan flexcontracten, uitzendconstructies, 
nulurenregelingen en Duitse ‘ééneuro
Jobs’? Niet, zegt professor Kleinknecht: 
‘Loonmatiging en flexibel werk leiden aan

toonbaar tot minder groei van de arbeids
productiviteit. Nederland doet al meer dan 
dertig jaar keer op keer aan loonmatiging. 
Werkgevers zagen daardoor geen voordeel 
in de verhoging van de arbeidsproductivi
teit; de nadruk lag op goedkope arbeid.’ Het 
gevolg daarvan is dat ingeboet wordt op 
concurrerend vermogen én dat de betrok
kenheid van werknemers bij hun werk en de 
werkgever daalde. Immers: wat kan jou het 
allemaal schelen als je toch binnen afzien
bare tijd ergens anders werkt of weer op 
straat staat? ‘En dat ontmoedigt bedrijven 
dan weer om te investeren in de kennis van 
mensen’, redeneert Kleinknecht. 
De roep om meer loon ondersteunt hij 
echter ook om andere redenen. ‘Loonsver
hoging is zo’n beetje de enige manier nog 
om het huidige binnenlandse koopkracht
gebrek op te krikken. Daarnaast is dit het 
aangewezen middel om de import/export
verhouding in Europa in balans te krijgen 
omwille van de samenhang in de eurozone. 
Het vergroot ook de kans dat Nederlandse 
en Duitse pensioenfondsen, banken en ver
zekeraars het geld dat ze aan Zuid Europese 
landen hebben uitgeleend ooit weer terug
krijgen.’ 

‘deflatie het grootste gevaar’
Een veelgehoord argument tegen loons
verhoging is inflatie. Het idee daarbij is dat 
loonsverhoging zal leiden tot prijsverhogin
gen, omdat er bij gelijkblijvende productie 
krapte op de markt ontstaat. Echter: in de 
EU bedraagt het inflatiecijfer momenteel 
slechts 0,7 procent, terwijl over het alge
meen 2 procent als gezond beschouwd 
wordt. ‘Het gevaar is momenteel niet infla

Alfred Kleinknecht: ‘In Nederland lag de nadruk op goedkope arbeid.’ 
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tie, maar het omgekeerde: deflatie’, waar
schuwt Geert Reuten. Langdurig dalende 
prijzen bedreigen volgens hem de Europese 
economie meer dan stijgende. ‘Als de prijzen 
dalen, wachten ondernemers in de regel met 
investeren omdat ze hopen dat het volgend 
jaar nóg goedkoper wordt. Hetzelfde geldt 
voor consumenten die duurzame goederen 
willen kopen, maar dat nog even uitstellen. 
Ik zei al: loonstijging stimuleert de binnen
landse bestedingen en brengt evenwicht op 
de betalingsbalans. Daarnaast helpt het dus 
ook bij het afwenden van deflatiedreiging,  
in het bijzonder voor de zuidelijke eurolan
den.’ De SPsenator vervolgt: ‘Nu kan het 

kabinet zeggen: wij gaan niet over de lonen. 
Maar als polderoverleg de loonstijging 
niet in gang zet, dan is het nu een uitste
kend moment om de 1.000 euro die Rutte 
vorig jaar in verkiezingstijd aan iedereen 
die werkt heeft beloofd (1.000 euro belas
tingverlaging via de arbeidskorting –red.) 
van stal te halen. Dat kan betaald worden 
door een eenmalige verhoging van de 
vermogensbelasting op financieel en ander 
beleggingsvermogen. Als die 1000 euro aan 
ieder huishouden toekomt, levert dat een 
economische impuls op van 7,5 miljard euro. 
Plus dat het helpt om de dreigende deflatie 
af te wenden.’ 

kies voor innovatie
Alles draait dus om het helpen aanjagen 
van de Europese economie door overhe
den. En dat is lastiger dan vroeger, omdat 
afzonderlijke landen sinds de invoering van 
de euro als eenheidsmunt niet meer aan de 
eigen monetaire knoppen kunnen draaien. 
Want die bestaan niet meer. Om toch iets 
tegenover de lage economische groei en de 
lage inflatie te zetten verlaagde de Europese 
 Centrale bank (ECB) vorige maand de rente 
tot een historisch lage stand van 0,25 pro
cent. Zo kunnen banken goedkoper lenen 
bij de ECB en op hun beurt weer goedkoper 
geld lenen aan bedrijven en consumenten. 
Hoopt men. ‘Niet verkeerd,’ zegt Reuten, 
‘maar waarschijnlijk onvoldoende. De 
bestedingen in de EU zullen toch echt aan
gezwengeld moeten worden door de landen 
met een betalingsbalansoverschot.’ 
Eveneens vorige maand presenteerde de 
Europese Commissie haar zogenaamde 
groeistrategie voor de EU. Weliswaar stelt 
ze daarin, dat de rijkere lidstaten nu meer 
moeten doen om de binnenlandse vraag te 
stimuleren. ‘Maar daarvoor moet je over
heden natuurlijk wel meer ruimte geven om 
te investeren en af te zien van lastenverzwa
ringen. Alleen dan herstel je het vertrouwen 
van consumenten en bedrijven. Deze bood
schap is dan ook volstrekt ongeloofwaardig’, 
zegt SPEuroparlementariër Dennis de Jong. 
Volgens hem gaat de Europese Commissie 
namelijk gewoon verder met het afbreken 
van sociale rechten en de verzorgingsstaat 
en het schaden van de Europese economie. 
‘Een keuze voor investeren in de economie, 
werkgelegenheid en innovatie wordt niet 
gemaakt.’
Zo bezien lijkt het erop dat Brussels ‘groei
strategie’ prima past bij het Nederlandse 
kabinetsbeleid van bezuinigingen en lasten
verzwaringen. SPTweede Kamerlid Harry 
van Bommel: ‘De economische coördinatie 
vanuit de Europese Commissie is dan ook 
vooral het voorschrijven en ondersteunen 
van neoliberaal beleid in de lidstaten. Het 
heeft weinig te maken met grensoverschrij
dende economische samenwerking. Een 
koerswijziging zal dan ook vanuit de lid
staten moeten worden afgedwongen.’ 

Intussen lijkt er sprake te zijn van een 
lichtpuntje. Tijdens de Duitse coalitie
onderhandelingen in Berlijn zijn de beoogde 
regeringspartijen CDU / CSU en SPD het 
eens geworden over de invoering van het 
wettelijk minimumloon. •

tekst Rob Janssen 
foto Bas Stoffelsen

Nederland doet het slechter dan omringende  
landen bij groei bbP en werkgelegenheid

Groei BBP (volume) in % 2007 - 2014 (Bron: Eurostat7 november 2013: sp.nl/9zg3tz)

België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Nederland

Groei werkgelegenheid in % 2004/08 - 2014  
(Bron: European Economic Forecast Autumn 2013:  sp.nl/9zg3u2)

2008

2007
2004/08

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

nieuWs



22 tribune december 2013

jaN marijNiSSeN oP zoek Naar het verSchil tuSSeN caNada eN de vS

‘het verschil? Wij houden onze 
Waarden hoog’
Het is fascinerend: twee landen boven elkaar, beide het beloofde land voor heel 
veel immigranten uit Europa en Azië, beide op kapitalistische leest geschoeid, 
en toch zo verschillend. Wat zijn de verschillen en welke verklaring bestaat er 
voor die afwijkende economie, cultuur en samenleving?

SameN met mijN reisgenoot Geert van  
Amstel heb ik een aantal malen de VS  
bezocht. In 1993 was ik er voor de eerste 
keer en kon ik daar studie maken van de 
gevolgen van het neoliberalisme: vergroting 

van de inkomensverschillen; een terugtre
dende overheid; privatisering, deregulering 
en flexibilisering; uitholling van de publieke 
en collectieve voorzieningen; afbraak van de 
sociale zekerheid en een sterke iedervoor

zichmentaliteit. Wij weten niet veel van het 
aangrenzende Canada. De spaarzame kennis 
die ik had, duidde op een soort Scandinavië 
op het Amerikaanse halfrond. Bijzonder 
in ieder geval. Bijzonder ook vanwege de 

Parliament Hill met de Victoria Tower, in Ottawa.
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geschiedenis. Zo is dit na Rusland grootste 
land ter wereld (250 maal Nederland) altijd 
trouw gebleven aan de Britse kroon. Er 
bestaat een bijzondere tweedeling tussen de 
Engelstaligen en de Franstaligen in Qué
bec. De laatsten maken een kwart uit van 
de totale bevolking, die overigens slechts 
tweemaal zoveel zielen telt als ons land. 
Met name vanwege het strenge landklimaat 
woont bijna negentig procent van de bevol
king in een strook van honderd kilometer 
breed langs de grens met de VS. Veruit de 
meesten zijn woonachtig in grote steden als 
Toronto, Vancouver, Ottawa (de hoofdstad) 
en Montreal. Wat opvalt is dat alles schoon 
is (vrijwel geen graffiti), heel en aangeharkt. 
De ziekenauto’s en politiewagens die in 
de steden van de VS bijna permanent om 
voorrang schreeuwen, hoor je hier niet; net 
zomin als claxonnerende automobilisten. De 

atmosfeer is relaxed, men houdt rekening 
met de ander. 

Voor mijn onderzoek sprak ik in Ottawa 
en Montreal met het Canadian Labour 
Congress, een soort Canadese FNV met 3,3 
miljoen leden; met de voorzitter en de di
recteur van de tweede partij van het land, de 
National Democratic Party (NDP); met de di
recteur van het Dawson College in Montreal; 
met mensen van het Nationale Criminaliteit 
Preventie Centrum; en met wetenschappers, 
journalisten (waaronder de correspondent 
van NRC) en opinieleiders. In Ottawa heb ik 
ook het prachtige Museum of Civilisation en 
het erg informatieve War Museum bezocht. 
In slechts een week kun je natuurlijk niet 
een land en zijn bevolking, aard en geschie
denis doorgronden, maar door de kennis en 
wijsheid van mijn gesprekspartners heb ik 
me wel een beeld kunnen vormen.

een goede publieke sector
Alle mensen die ik spreek bevestigen de 
diepgewortelde verschillen met de VS. Ze 
zijn er trots op dat ze ‘niet zo materialistisch 
en arrogant’ zijn als hun zuiderburen. ‘Ze 
hebben ook zo’n verschrikkelijk groot ego’, 
zegt Maureen Prebinski van de vakbond. 
‘Wij denken dat samen beter is dan al
leen. Waar de Amerikanen vooral hechten 
aan hun individuele vrijheid, hechten wij 
vooral aan onze collectieve rechten. Daarom 
hebben we een uitstekend, alles omvat
tend en voor iedereen gratis toegankelijk 
zorgsysteem. De conservatieve regering van 
premier Harper probeert er wel stukje bij 
beetje dingen af te knabbelen, maar geen 
enkele partij stelt het systeem als zodanig 
ter discussie. Het is zo belangrijk dat er een 
goede publieke sector is. Die zorgt name
lijk voor continuïteit, is goedkoper dan de 
markt, werkt efficiënt, is transparant, en het 
belangrijkste: als het goed werkt schenkt 
dat de mensen vertrouwen. Hier hoeven 
mensen hun huis niet uit wanneer ze de 
aflossing van hun hypotheek niet kunnen 
betalen vanwege ontslag. En ze verliezen 
ook niet – zoals in de VS – hun zorgverzeke

ring wanneer ze ontslagen worden.’
Ian Capstick, die zich bezighoudt met 
‘Progressieve communicatie’ zegt: ‘Cana
dezen hechten aan orde en een fatsoenlijke 
overheid die waakt over wat wij common 
good noemen. Amerikanen beschouwen 
hun overheid als de vijand, wij zien de 
overheid meer als hoeder van het algemeen 
belang. Zo hebben we een prima onderwijs
systeem waarin veel wordt geïnvesteerd. Het 
openbaar onderwijs is prima, daarom zie 
je ook vrijwel geen particuliere scholen. Je 
komt hier vrijwel geen scholen op religieuze 
grondslag meer tegen. Religie speelt sowieso 
een steeds kleinere rol. Evangelische geld
kloppers zoals in de VS hebben hier geen 
slachtoffers kunnen maken. En creationisme 
wordt hier al lang niet meer onderwezen.’ 
Capstick: ‘Oké, de belastingen zijn hier 
hoger, maar daarvoor krijgen we ook wat 
terug in de vorm van goede voorzieningen, 
een goede infrastructuur, meer gelijkheid 
en geen extreme armoede. Dat laatste geldt 
trouwens niet voor de first nations , de 
afstammelingen van de oorspronkelijke 
bewoners. Die zijn er erg slecht aan toe.’ 
Het is opmerkelijk dat elke gesprekspartner 
dit punt ongevraagd naar voren brengt. 
Men schaamt zich er duidelijk voor dat het 
maar niet lukt ook die om en nabij honderd
duizend mensen, vaak woonachtig in ver  
af gelegen gebieden, een fatsoenlijk bestaan 
te verschaffen.

de crisis en de banken
Het is opmerkelijk hoe de internationale 
 crisis in belangrijke mate aan Canada voor
bij is gegaan. De verklaring is gelegen in het 
feit dat het land er gewoon beter op was 
voorbereid. Zo heeft men niet meegedaan 
aan de wereldwijde deregulering van de 
bankensector en het financiële verkeer. Ook 
heeft men niet aan de banken toegestaan 
maar door te blijven gaan met fuseren. 
Men heeft dat verboden. We weten wat het 
betekent wanneer banken te groot zijn, 
waardoor ze niet failliet mogen gaan op 
straffe van veel nadeel voor de economie. 
Zelfs Canadese banken die actief zijn op de 

Iedereen die de film Bowling for Columbine (2002) van Michael Moore heeft gezien, kan zich 
de opmerkelijke passage herinneren waarin Moore de grens van de VS overgaat naar Canada 
en ontdekt dat er in het land net zoveel wapens zijn als in de VS maar aanzienlijk minder 
moorden plaatsvinden. Het beeld dat hij schetste van het land wekte mijn belangstelling. 
Het zou er veel zachtmoediger en vriendelijker aan toegaan dan in de VS; ze zouden er een 
voorbeeldig zorgstelsel hebben; de inkomensverschillen zouden veel kleiner zijn, en nog meer 
van dat moois. Al lang geleden heb ik besloten eens een keer poolshoogte te gaan nemen. Het 
duurde tien jaar voor het ervan kwam.
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Amerikaanse markt hebben het prima gered 
omdat ze niet zoveel risico’s namen en zich 
niet bezondigden aan gesjoemel.

het land van immigranten
Jaarlijks komen er 250.000 mensen bij in 
Canada, een enorme hoeveelheid. Vroeger 
kwamen ze vooral uit West en OostEuropa, 
nu meer en meer uit Azië. Via de ambassade 
vragen mensen toestemming om te immi
greren. Wanneer aan bepaalde voorwaar
den is voldaan kan men het land in, om na 
verloop van een paar jaar een vergunning 
voor permanent verblijf te kunnen krijgen. 
Daarna ligt de weg naar het staatsburger
schap open. Met uitzondering van een paar 
wijken in de metropool Toronto is er eigen
lijk nergens sprake van segregatie. Mensen 
vestigen zich in eerste instantie in de grote 
steden en binnen twee jaar hebben de mees
ten een nieuwe, vaste plek gevonden.
In de VS zitten 700 mensen per 100.000 
inwoners in de gevangenis. In Canada zijn 
dat er 114 (in Finland 59). Ook het recidi
vecijfer ligt significant lager dan in de VS. 
Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de 
reintegratie, wat in Amerika reentry wordt 
genoemd. Dat is echt wat anders. Mary

Anne Kirvan van Public Safety Canada zegt: 
‘Omdat het Amerikaanse systeem evident 
slechter werkt en bovendien erg duur is, 
komen ze steeds meer bij ons kijken hoe wij 
het doen.’

elkaar respecteren
Aan alle gesprekspartners vraag ik: ‘Welke 
verklaring heb je voor de verschillen tussen 
Canada en de VS op punten als economie, 
cultuur en samenleving?’ De meesten 
hebben daar eigenlijk geen uitgesproken 
opvatting over; het is voor hen een vanzelf
sprekendheid. Na doorvragen zegt professor 
Comeau, verbonden aan een universiteit 
in Montreal: ‘De ontstaansgeschiedenis 
van dit land is met bloed geschreven. Op 
enig moment drong bij iedereen het besef 
door dat, hoewel er zeker tegenstellingen 
bestaan tussen de Engels en Franstaligen, 
die tegenstellingen niet mochten uitmon
den in een gewapend treffen. We hebben 
geleerd vreedzaam samen te leven, elkaar 
de ruimte te geven en elkaar te respecteren. 
De overgrote meerderheid is immigrant of 
een afstammeling van immigranten. Mensen 
zijn zich erg bewust van hun afkomst, ook 
als de betovergrootouders de immigranten 

Vlnr: Communicatiedeskundige Ian Capstick, Jan Marijnissen en Maureen Prebinski van het Canadian Labour Congress.

waren. We hebben hier geen melting pot 
zoals in de VS; wij spreken liever over een 
multiculturele samenleving. Hoewel, daar 
komt nu toch verandering in. De term die nu 
opgeld doet is interculturalisme; we willen 
de loyaliteit ten opzichte van het land en de 
provincie meer aandacht geven.’
Een sluitende verklaring is natuurlijk 
moeilijk te geven. Generaties lang is er door 
de Canadezen gebouwd aan hun land, en 
daarin hebben keuzes van mensen en om
standigheden een belangrijke rol gespeeld. 
Zo zie je dat ook Canada nu langzaamaan 
geïnfecteerd raakt door het neoliberale 
 denken en doen. De vrienden van de con
servatieve premier Harper zijn Cameron 
van het Verenigd Koninkrijk en Howard van 
Australië. Belangrijkste is de vaststelling dat 
zelfs binnen kapitalistische verhoudingen 
variaties kunnen bestaan in de mate waarin 
men beschaving en moraliteit een plaats 
geeft in de economie, de cultuur en de 
 samenleving. Een hoopgevende gedachte. •

tekst Jan Marijnissen
foto’s Geert van Amstel en Jan Marijnissen
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SP-leider emile roemer legt in zijn openings
toespraak uit dat de SP van oudsher een 
warme band heeft met kleine ondernemers: 
‘Ze passen bij ons omdat we ons herkennen 
in die persoonlijke drive.’ Het motto van de 
bijeenkomst over en met het midden en 
kleinbedrijf (mkb) luidt ‘Even afrekenen’. 
SPTweede Kamerlid Sharon  Gesthuizen en 
SPEuroparlementariër Dennis de Jong mo
gen dan ook aan de ondernemers uitleggen 
wat de SP voor de ondernemers kan beteke
nen en heeft betekend. Dennis de Jong heeft 
er tijdens de verkiezingen in 2009 een punt 
van gemaakt dat het mkb door de SP beter 
aan bod zou komen in Brussel. 

‘warme banden’
De voorzitter van brancheorganisatie 
MKBNederland, Michaël van Straalen, 
complimenteert De Jong uitgebreid met 
de resultaten: ‘Dennis heeft zich voor een 
aantal zaken heel erg sterk gemaakt de 

de sP is de enige 
Partij die écht  
mkb-minded is’
Het regent complimenten op de op 11 november door de 
SP georganiseerde mkbdag in de Utrechtse Jaarbeurs. En 
goede ideeën voor het midden en kleinbedrijf natuurlijk.

afgelopen periode. Daar heb ik echt respect 
voor. Een belangrijk thema was en is de 
regeldruk voor het mkb. Er is nu gelukkig 
een mkbtoets bij wetgeving. Ook waar
dering voor hoe hij bezig is geweest met 
onder andere acquisitiefraude en krediet
verstrekking.’ De SPdag vindt Van Straalen: 
‘Geweldig. Dit is zoals politieke partijen het 
moeten doen. Wat de ondernemer bezig
houdt, komt tijdens een dag als deze goed 
naar voren.’ Ook zegt hij: ‘De SP is de enige 
partij die écht mkbminded is.’ Na zoveel 
positiviteit – en in het kader van ‘even 
afrekenen’ – toch even de vraag of hij, net 
als zijn voorganger Biesheuvel, tijdens de 
verkiezingen ineens onaardige dingen gaat 
zeggen over de SP. Van Straalen: ‘Er was een 
hele bizarre situatie voor de verkiezingen; 
dan kan ik me bepaalde uitspraken wel 
voorstellen. Maar die uitspraken deden mij 
wel de wenkbrauwen licht fronsen. Kijk, ik 
heb zelf heel goede contacten met Emile, 

Sharon en Dennis. Ik zie geen reden om die 
warme banden te verstoren.’

Slimmer ondersteunen
Behalve MKB Nederland zijn ook directeu
ren van brancheorganisaties Detailhan
del Nederland, FNLI, het Vakcentrum en 
 InRetail aanwezig. En mkbondernemers 
natuurlijk. Bijvoorbeeld Anke Griffioen van 
Calland Schoen in Rotterdam. Het type   
ondernemer dat verder kijkt dan de neus 
lang is. Met de Vereniging Nieuwe Binnen
weg (‘dus niet ondernemersvereniging, 
want het is veel breder!’) is zij er met 
buurtgenoten in geslaagd van die straat in 
Rotterdam een levendige, gezellige winkel
straat te maken: ‘Praten met de directeur van 
het verzorgingshuis, met de schooldirecteu
ren, met de pastoor. We spraken af: ik houd 
een modeshow in de kerk, ondernemers 
sponsoren de pastoor als hij wat doet voor 
de kansarme vrouwen in de wijk. Dat geeft 
energie en uitstraling. De buurt fleurt op, en 
dat is weer goed voor de klandizie.’ Griffioen 
vindt het logisch dat ondernemers inves
teren in de maatschappij, maar de overheid 
kan wel veel slimmer ondersteunen. Grif
fioen: ‘Ik neem nu ook bewust mensen aan 
met afstand tot de arbeidsmarkt. Die moet  
je specifiek helpen, op hun zwakkere 
punten. Maar, als ik een Chinese dame wil 
helpen met een taalcursus, dan biedt de 
gemeente Amsterdam alleen de laagste 
niveaus Nederlands aan. Als ze bij mij in de 
winkel staat, moet ze op een hoger niveau 
kunnen communiceren. Ik wil die maat
schappelijke opgave wel op me nemen. Maar 
dan wil ik dat het geld van allerlei regelingen 
die daar niet bij aansluiten in één pot komt. 
Ik betaal de helft van de cursus die die dame 
nodig heeft, de rest komt uit die pot. Gemak
kelijk te controleren. Zo simpel kan het zijn. 
De regels maken het nu vooral ónmogelijk 
om iemand goed te helpen.’

grensoverschrijdende criminelen
Gesthuizen en De Jong zijn blij met de input 
die ze van de aanwezige ondernemers heb
ben gekregen. Gesthuizen: ‘Dit geeft ons 
veel energie en houvast om de belangen van 
kleine ondernemers in Nederland en Europa 
nóg steviger te verdedigen.’ De Jong: ‘Van
daag heb ik met ondernemers afgesproken 
om grensoverschrijdende criminelen aan te 
pakken. Daar laat de SP zich na de Europese 
verkiezingen van volgend jaar graag op 
afrekenen.’ •

tekst Diederik Olders
foto Sander van Oorspronk

‘
MKB-voorzitter  Michaël van Straalen in gesprek met SP-Europarlementariër Dennis de Jong.
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de rooie reus 
is terug!
In februari 2014 wordt tijdens het XX SPCongres de 
Rooie Reusprijs weer uitgereikt. Daarmee keert een 
oude traditie terug op de SPagenda. Wie was de Rooie 
Reus en wat houdt de onderscheiding in? 

josePh luns (19112002), exminister en 
voormalig secretarisgeneraal van de Navo, 
kreeg af en toe de lachers op zijn hand. 
Zijn gevoel voor humor bracht hem begin 
jaren zeventig ertoe tijdens een speech voor 
een chic gezelschap te bekennen dat hij na 
zoveel jaren in de politiek en op grond van 
zijn functie als NAVOtopman wel recht op 
een demonstratie meende te hebben. Wat 

hij niet wist was dat ook Rooie Reus Dirk 
de Vroome zich in dat chique gezelschap 
bevond. Die nam de uitnodiging aan. ‘Die 
demonstratie kan hij nú krijgen’, schreeuw
de De Vroome door de zaal. ‘Kijk eens naar 
de misdaden die gebeuren in Portugal (des
tijds een dictatuur –red.), met steun van de 
NAVO. Meneer heeft inderdaad recht op een 
demonstratie!’ 

Dat was Dirk de Vroome ten voeten uit: 
opvallend, spraakmakend, voor de duvel 
niet bang. En altijd begaan met het lot van 
de minderbedeelden, de onderdrukten en 
de zwakkeren. Opgegroeid in armoede, in 
het Amsterdam van de jaren dertig, kwam 
hij na wat omzwervingen in het zuiden 
terecht. In Limburg en NoordBrabant was 
hij de spil van een groep activisten die zich 
Rooie Reuzen noemde; een verwijzing naar 
het wasmiddel Witte Reus. Zonder enige 
juridische achtergrond begon De Vroome 
rechtszaken te voeren voor mensen die in de 
problemen waren gekomen met de overheid 
of instellingen. In de rechtszaal verscheen 
hij steevast in een knalrode toga. 

Dit niet zelden tot ergernis van de rechter. 
De Tribune van mei 1986 beschrijft de vol
gende woordenwisseling in de rechtszaal:
– ‘En je trekt nu die rode toga uit!’
– ‘Maar edelachtbare, u maakt het alleen 
maar erger zo.’
– ‘Niks mee te maken, uit die toga.’
En daar stond de Rooie Reus dan, levens
groot en poedelnaakt. 
– ‘Trek die toga aan, en vlug een beetje!’ 
– ‘Ja zeg, toga uit, toga aan, wat wilt u nou, ik 
ben geen knipperlicht...’

Later werd De Vroome ook actief voor de 
SP. Zo kandideerde hij voor de SP tijdens 
de provinciale verkiezingen van 1982. Ook 
trad hij op als medeeiser in een proces dat 
de SP aanspande tegen de staat vanwege de 
invoering van de ‘medicijnknaak’. 

glitterfeestjes
In 1996, tien jaar na de dood van Dirk de 
Vroome, werd voor het eerst de Rooie Reus
prijs uitgereikt. De prijs, ingesteld door de 
SP, is bestemd voor mensen die zich op 
opmerkelijke en gedurfde wijze inzetten 
voor de samenleving, voor behoud van so
lidariteit en tegen maatschappelijk onrecht 
in Nederland en daarbuiten. De eerste Rooie 
Reusprijs werd gewonnen door de onder
zoeksjournalisten Stella Braam en Chris de 
Stoop; zij beschreven in hun boeken ‘hoe 
een naamloos proletariaat anno 1995 nog 
steeds wordt ingezet voor de verrijking van 
een handvol neokapitalisten’, respectie
velijk ‘de wijze waarop het rijke Westen 
vreemdelingen behandelt en zich probeert 
te ontdoen van zigeuners en vluchtelingen’ 
(rooiereus.nl). Een jaar later was de eer aan 
Annie Verdoold en het actiecomité Spangen, 
die in hun Rotterdamse wijk met succes 
verloedering en criminaliteit bestreden. De 
Amsterdamse ‘Gezondheidswinkel De Witte 
Jas’, voor medische hulp aan onverzekerden, 
won in 1998 en een jaar later kreeg Fred Spij

Dirk de Vroome.
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het bestuur van de SP heeft besloten op het komende XX congres 
van de partij op 22 februari 2014 de rooie reusprijs uit te reiken. 
de prijs zal worden uitgereikt aan een SP-lid dat door andere 
leden is genomineerd en gekozen.

de prijs bestaat uit een trofee van kunstenaar aris roskam, een 
juryrapport en een geldbedrag van 2.500 euro.

iemand kan genomineerd worden als diegene:
• een bijzondere prestatie levert
• met creativiteit en doorzettingsvermogen
• onbaatzuchtig
• de belangen van mensen behartigt
• en daarbij anderen geïnspireerd heeft en tot navolging gebracht.

Nomineer nu jouw rooie reus
Ga naar www.spnet.nl en vul het formulier in. Een jury bestaande 
uit Hans van Hooft sr., Tiny Kox, Remi Poppe, Lieke Smits en Tonnie 
 Wouters zal uit de inzendingen een selectie maken. De mensen die de 
top vijf vormen komen in De Tribune van januari aan het woord. Vanaf 
dat moment kan er op SPnet op de kandidaten worden gestemd.  
De nummers een, twee en drie worden op het Congres in het zonnetje 
gezet. 

1997: Annie Verdoold ontvangt de Rooie Reus-prijs uit handen van 
Herman Bode.

Prem Radhakishun interviewt de winnares van 2004 Riet de Wit.

kers de prijs. Spijkers had de Defensietop 
getrotseerd door te voorkomen dat de ware 
toedracht van een dodelijk ongeval met een 
landmijn in de doofpot werd gestopt.
Misschien zult u zeggen: heel grote namen, 
omgeven door glamour en roem, zijn dat 
allemaal niet. Klopt, de winnaars (én de 
genomineerden die uiteindelijk niet won
nen) drongen zich doorgaans niet op voor 
de camera’s en stonden niet interessant te 
doen bij allerhande glitterfeestjes. Het eigen 
persoontje, roem en poen zijn bij hen onder
geschikt aan iets veel mooiers: het beter en 
eerlijker maken van een klein stukje van de 
wereld. 
Wat niet betekent dat alle Rooie Reuzen vol
strekt onbekenden waren. Wat bijvoorbeeld 
te denken van Antoinette Hertsenberg en 
haar Radarredactie, die het in 2007 won
nen van Pieter Lakeman en Peter Paul de 
Vries, toenmalig voorman van de Vereniging 
van Effectenbezitters? Ook in het rijtje van 
presentatoren, juryleden en zogenaamde 
‘ambassadeurs’ – degenen die de genomi
neerden voorafgaand aan de uitreiking aan
prezen – kom je door de jaren heen bekende 
namen tegen. Jort Kelder, Prem Radhakis
hun, Gerard Spong, Herman Bode en Carrie 
bijvoorbeeld.

Nominatie geweigerd
De uitreikingen van de Rooie Reusprijs 
 hebben tal van memorabele momenten 
opgeleverd. Zo was het latere SPKamerlid 
Krista van Velzen zichtbaar ontroerd toen 
Fred Spijkers de prijs won. Zowel als frac
tiemedewerker als later als Kamerlid had 
Van Velzen zich ingezet voor de Spijkers’ 
zaak. Ook bijzonder was het optreden van 
onderzoeksjournalist Joep Dohmen, thans 
bekend als onthuller van seksueel misbruik 

Wie is jouW held?

in de roomskatholieke kerk. Dohmen werd 
in 1999 naast Fred Spijkers en Europees 
klokkenluider Paul van Buitenen genomi
neerd, maar aanvaardde de nominatie niet. 
Dohmen legde dat als volgt uit: ‘Ik ben wel
iswaar zeer vereerd met de nominatie, maar 
als onderzoeksjournalist doe ik gewoon 
mijn werk. Bij Spijkers en Van Buitenen ligt 
dat anders. Als zij alleen hun werk hadden 

gedaan, was er niets gebeurd.’ 
Dohmen vond dus dat anderen meer recht 
hadden op de prijs dan hijzelf. In het kader 
van de Rooie Reus is een mooiere gedachte 
nauwelijks denkbaar. •

tekst Rob Janssen
foto’s archief SP
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linksvoor ‘ondernemen draait niet alleen om centen’

Geert Duijghuisen (55) uit 
Boxtel timmert als directeur
eigenaar van het internatio
naal opererende bedrijf Baril 
al ruim dertig jaar aan de weg 
met milieuvriendelijke verf. 
Dat hij SPlid is, vinden ande
ren vaak specialer dan hijzelf. 
‘Ondernemers die met hun 
voeten in de klei staan, zijn 
veel vaker links dan  mensen 
denken.’

 › Wanneer werd je lid van de SP?
‘In 2006, de afdeling benaderde me om mee 
te denken over maatschappelijke thema’s 
hier in Boxtel en het bleek te klikken.’

 › Wat spreekt je aan in de partij?
‘De SP komt op voor de zwakkeren in de 
samenleving, staat voor een samenleving 
waarin zorg wordt geboden aan wie niet voor 
zichzelf kan zorgen.’

 › Je bent een drijvende kracht achter de 
Bazaar Boxtel. Wat is dat?
‘Een jaarlijks multicultureel feest. Mensen 
uit zo’n 100 verschillende culturen creëren 
samen mooie dingen, ieder vanuit hun eigen 
achtergrond. Mensen bij elkaar brengen, 
dat ligt me. Vaak wordt gedacht dat onder
nemers alleen aan centen denken, maar dat 
beeld klopt niet.’ 

 › Nee?
‘Veel ondernemers in het midden en klein

bedrijf die met hun voeten in de klei staan 
willen niet ten koste van alles goedkope rom
mel verkopen, maar een mooi, duurzaam 
product maken. Daarvoor is betrokkenheid 
bij je personeel en klanten heel belangrijk. 
Anders red je het niet. Dat is wat onderne
men zo leuk maakt: tevreden mensen, en 
bijdragen aan de werkgelegenheid en de leef
omgeving. Ik wil veilige producten maken 
die goederen verduurzamen, in een gezond 
bedrijf dat winst reserveert voor investerin
gen en toekomstige tegenvallers. Daar hoef je 
niet rechts of links voor te zijn, maar gewoon 
ondernemer. Dat ik politiek aan de linker
kant zit is niet zo bijzonder als het lijkt.’ 

 › Wat is je favoriete plek op de wereld?
‘Ik voel me eigenlijk overal wel snel thuis. 
Zolang ik maar dicht bij mezelf blijf, is het 
goed. De zon schijnt overal wel een keer.’

tekst Daniël de Jongh 
foto Karen Veldkamp
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als je niet goed oPlet, kies je onbewust een 
polis waarin je bewust om de tuin wordt 
geleid. De voorgespiegelde voordelen: 
elf TopZorgziekenhuisbehandelingen, 
vaste leveranciers voor hulpmiddelen en 
medicijnen en gecontracteerde zorgaan
bieders – voor maar 70 euro. Prachtig, op 
het eerste gezicht. Behalve wanneer je een 
bewuste zorgpoliskiezer bent. De bewuste 
polis kiezer kijkt natuurlijk goed naar de 
polisvoorwaarden en is bereid om hier een 
halve dag voor uit te trekken. De bewuste 
poliskiezer is uniek in zijn soort en gaat 
monter aan de slag.

eigen risico
De eerste hobbel dient zich snel aan. Menzis 
selecteert alvast het hoogst mogelijke eigen 
risico, maar de bewuste poliskiezer laveert 
hier simpel omheen en vinkt deze optie soe
peltjes af. De premie stijgt aanzienlijk: naar 
meer dan 85 euro. Een bewuste poliskiezer 
laat zich echter niet door deze tegenvaller 
afschrikken en gaat verder.

keuzevrijheid
De volgende stap is ontdekken wat bedoeld 
wordt met de elf TopZorgziekenhuis
behandelingen. Al snel komt de bewuste 
poliskiezer erachter dat je voor aandoenin
gen als heupprothese, meniscus, liesbreuk, 
staar, rughernia, en amandelen uitsluitend 
naar een ziekenhuis met predicaat Top
Zorg wordt gestuurd. Moet fantastisch zijn, 
alleen nog maar TopZorg! Tot de bewuste 
poliskiezer zich realiseert wat hier eigenlijk 
wordt bedoeld: zijn keuzevrijheid is flink 
ingeperkt, behandeling in een ziekenhuis 
naar eigen keuze zit er na het afsluiten 
van de BudgetBewustpolis niet meer in. 
De BudgetBewustpolis is namelijk voor 
reislustige types. Komt goed uit, dát is de 
bewuste poliskiezer; vorig jaar was hij nog 
drie weken op Bali te vinden, all inclusive. 
Wat was dat een aanbieding!

een dag in het leven van  
de beWuste Poliskiezer
De zorgverzekeringspakketten zijn gearriveerd en we kun-
nen kiezen! De bewuste poliskiezer is in zijn nopjes en snelt 
vol goede moed naar de pc. Zie daar: de BudgetBewust-polis 
van Menzis. Gemakkelijk, afgesloten in een paar klikken en 
je betaalt minder dan 70 euro zorgpremie per maand! Maar 
wees niet te snel. 

zorgvindermodule
Zoals het een bewuste kiezer betaamt 
blijft hij scherp opletten en laat hij zich 
niet afleiden. Dat is maar goed ook, de 
zoektocht naar de kleine lettertjes van de 
BudgetBewustpolis begint nu pas echt: 
welke ziekenhuizen zijn gecontracteerd 
voor welke aandoeningen? De bewuste 
poliskiezer belt Menzis om te vragen waar 
op de website een overzicht te vinden is 
welke aandoening bij welk ziekenhuis is 
gecontracteerd. Dat overzicht bestaat niet. 
Er is wel een aparte ‘zorgvindermodule’. 
Een omslachtig proces, waarbij de kaart 
van Nederland een absolute voorwaarde is. 
De bewuste kiezer voert één voor één alle 
mogelijke aandoeningen in om vervolgens 
op de kaart aan te kruisen in welk zieken
huis de behandeling is gecontracteerd. 
Het is handig om de gegevens direct in een 
Excelsheet te plaatsen, zodat u in een later 
stadium direct kunt vinden waar u voor uw 
zorg naartoe moet. De bewuste poliskiezer 
had het handig gevonden als Menzis dit 
al had gedaan, maar trekt hier met plezier 
zelf een uurtje voor uit.

reislustige types
De bewuste poliskiezer woont in de stad 
Groningen, zijn gepuzzel levert hem op 
dat hij bij een liesbreuk naar Assen of 
Stadskanaal moet, voor een meniscus

operatie naar Delfzijl of Winschoten en met 
prostaatkanker moet hij in Stadskanaal zijn. 
Gelukkig kan hij met een rughernia gewoon 
in het ziekenhuis om de hoek terecht, dat 
is dan weer een meevaller. Bij het opzoeken 
van gecontracteerde fysiotherapeuten gaat 
de bewuste poliskiezer vervolgens ditzelfde 
procedé weer helemaal opnieuw door. Let er 
hierbij vooral op of het TopZorglogo bij uw 
vertrouwde fysiotherapeut staat vermeld, 
tipt hij. Want is dat niet het geval, dan kunt 
u daar niet meer heen. Het is maar dat u   
het weet. 

apotheek
Voor geneesmiddelen kan hij voortaan 
enkel in de Mediqapotheek terecht. Zijn 
vertrouwde apotheker mag de bewuste 
poliskiezer gedag zeggen. Tot zijn opluch
ting ontdekt hij dat dit alleen geldt als er 
een Mediqapotheek binnen 5 kilometer is. 
Een meevaller waarvan patiënten met een 
chronische ziekte helaas niet profiteren, zij 
moeten altijd naar de Mediqapotheker, ‘ook 
als een vestiging wat verder weg is’, zoals 
Menzis het zo vriendelijk zegt. Woont u bij
voorbeeld in Sneek of Veendam en heeft u 
een chronische ziekte, dan kunt u voortaan 
niet meer in uw eigen plaats terecht voor 
medicijnen. 

reisverzekering?
De bewuste poliskiezer staat voor de laatste 
stap: waar biedt Menzis zijn reisverzeke
ringen aan? Na de zoektocht van enige uren, 
legt de bewuste poliskiezer het aanbod van 
de BudgetBewustpolis teleurgesteld naast 
zich neer; geen reisverzekering bij Menzis. 
Het leek zo mooi. Maar de echte bewuste 
kiezer geeft niet op, raapt zijn goede moed 
bij elkaar en begint monter aan een studie 
bij de volgende zorgverzekeraar. •
 
Disclaimer: de ervaring van de bewuste 
kiezer is helaas niet fictief. De bewuste kiezer 
loopt het risico op gelijksoortige ervaringen 
bij een willekeurige andere zorgverzekeraar.

tekst Renske Leijten

   Deze column is eerder verschenen op  
Artsennet sp.nl/9zg2a2 

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten
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Post nl
Post NL maakt winst en het gaat goed 
met de reorganisatie van dit bedrijf, 
kopte de krant. Vanuit de top gezien 
inderdaad. Helaas hebben de mensen 
op de werkvloer, vooral de postbezor-
gers, het nakijken met al die jarenlange 
reorganisaties. De arbeidsvoorwaarden 
zijn de laatste jaren naar een niveau van 
derdewereldlanden teruggevallen. Zo is 
met het wegvallen van het distributie-
centrum in Kerkrade de werkdruk op-
eens toegenomen voor sorteerders maar 
ook de bestellers zelf. Zoals bij vele zich-  
zelf respecterende beursgenoteerde  
bedrijven gaat winst samen met ontsla-
gen, verhoogde werkdruk voor de over-
blijvers en niet betaalde uitloop-tijden 
van de postbezorgers die met chaoti-
sche sorteringen te maken hebben.  
De post-bezorger krijgt geen cent extra, 
ondanks dat zijn rondes langer duren en 
de aanlevertijden zo fluctueren dat men 
de hele dag maar vrij moet houden!
Jan van Rossem, Simpelveld

tonnus oosterhoff
Werken aan een toekomstvisie, een 
wenkend perspectief, was een van de 
boodschappen van dichter Tonnus 
Oosterhoff (Tribune oktober). Niet blijven 
hangen in de vaak zo troosteloze dage-
lijkse politiek, in alleen dat wat ‘haal-
baar’ is. Een mooi interview, met een 
belangrijke boodschap, want als er iets 
is dat mensen in deze kille neoliberale 
jaren zoeken, dan is het wel zo’n stip 
aan de horizon. Hoe moeilijk haalbaar 
ook. Het is immers zo veel beter strijden 
als je weet welke kant we gezamenlijk 
op willen gaan. En het verwarmt het 
hart. Het gesprek sprak me ook aan 
omdat het bewijst dat er meer linkse 
mensen zijn, ook buiten het dagelijkse 
politieke bedrijf, die ieder vanuit hun 
eigen achtergrond een waardevolle 
inbreng kunnen hebben.
André Keikes, Leeuwarden

even rechtzetten
In het artikel over leerlingenvervoer 
in Kerkrade (Tribune november) 
is ten onrechte gesteld dat ook in 
Heerlen gesneden zou worden in 
het budget voor leerlingenvervoer. 
SP-wethouder Riet de Wit: 
‘In Heerlen wordt niet bezuinigd op 
het leerlingenvervoer.’ 

De foto’s van Hans Galjaard 
(Tribune november) zijn niet 
gemaakt door Suzanne van de 
Kerk, maar door Margot de Heide.

Weer bezuinigingen
Is dit een overheid of een poverheid? 
Oleg W., Utrecht
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II Kunstraadsel 

Diagram

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

Henry en Lucas, © FLW 2013 

Omschrijvingen

A  Leeuwerikstongen in Gelei (1973). 
C Repartee (gevatheid). 
E Ohio ... . (1982). 
G Bak er een potje mee. 
I All That ... . 
K Al di Meola, Paco de Lucia & John McLaughlin (1996). 
M 12 Minuten regel: Korte & Lange ... . 
O “Roept u maar!” (1898 – 1976). 
Q It takes two to ... . 
S Krankzinnig (1954). 

puzzel

horizontaal
5 Toespraak waarin de spreker zich fel keert tegen misstanden. (11)
6 Ideeën laten opkomen als oplossing voor een probleem. (12)
7 Bemanning Apollo ... bouwde adapter voor kooldioxidefilters tijdens   
problematische vlucht naar de maan. (7)
9 Pater ... kreeg spreekwoord naar zich vernoemd vanwege zijn   
gevleugelde preken. (7)
10 Comedy ... Bekend Belgisch stand-upcomedy televisieprogramma. (6)

verticaal
1 Luchtvaartpionier bouwde in 1900 vliegtuig dat ook werkelijk de vleugels  
klapperde (maar niet vloog). (7)
2 Groep ontsnapte gevangenen knutselt steevast explosieve hulpmiddelen  
in elkaar, in deze jaren ‘80 tv-serie. (1,4)
3 ... ... ... weg. Eerste Nederlandse talkshow, met Willem Duys. (4,2,5)
4 Hoofdrolspeler in beroemd boek van Daniël Defoe is waarschijnlijk   
gemodelleerd naar (belevenissen van) zeeman Selkirk. (6)
8 Op het juiste moment precies het goede doen. (6)

De winnaar van november is T.J.Mohl-de Boer uit Heemskerk 
Stuur uw oplossing van een of beide puzzels vóór 8 januari 2014 naar de puzzelredactie van de Tribune; 
Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort of tribunepuzzel@sp.nl   
Onder de inzenders van een goede oplossing wordt een gesigneerd boek verloot uit de SP-boekenstal.

oPlossingen november

puzzel

cryPtogram
horizontaal
1) Brecht 3) Kansloos 8) Tutu 9) Pas 10) Brits 11) Terras 12) Fluitconcert 
15) Trommeltjes 16) Iedereen 19) Kaal 20) Criterium.
verticaal
1) Baardtrimmer 2) Hoogstandje 4) Sop 5) Sterrenstatus 6) Straatbeeld 
7) Wereldorde 13) Col 14) Strik 17) Exit 18) Neen.

i.kruisWoordraadsel

ii.kunstraadsel
omschrijvingen
A  Leeuwerikstongen in Gelei (1973).
C Repartee (gevatheid).
E  Ohio ... . (1982).
G Bak er een potje mee.
I All That ... .
K Al di Meola, Paco de Lucia & John McLaughlin (1996).
M 12 Minuten regel: Korte & Lange ... .
O “Roept u maar!” (1898 – 1976).
Q It takes two to ... .
S  Krankzinnig (1954).

duogram

mengletters
Er zijn dingen waarover ik niet eens met mezelf spreek. 
(Konrad Adenauer).
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I Kruiswoordraadsel 

1

2

3
F

4
J

5
L D

6
T B

7
N

8

9
R P

10
H

Horizontaal

5 Toespraak waarin de spreker zich fel keert tegen misstanden. (11) 
6 Ideeën laten opkomen als oplossing voor een probleem. (12) 
7 Bemanning Apollo ... bouwde adapter voor kooldioxidefilters tijdens 

problematische vlucht naar de maan. (7) 
9 Pater ... kreeg spreekwoord naar zich vernoemd vanwege zijn 

gevleugelde preken. (7) 
10 Comedy ... . Bekend Belgisch stand-upcomedy televisieprogramma. (6) 

Verticaal

1 Luchtvaartpionier bouwde in 1900 vliegtuig dat ook werkelijk de 
vleugels klapperde (maar niet vloog). (7) 

2 Groep ontsnapte gevangenen knutselt steevast explosieve 
hulpmiddelen in elkaar, in deze jaren ‘80 tv-serie. (1,4) 

3 ... ... ... weg. Eerste Nederlandse talkshow, met Willem Duys. (4,2,5) 
4 Hoofdrolspeler in beroemd boek van Daniël Defoe is waarschijnlijk 

gemodelleerd naar (belevenissen van) zeeman Selkirk. (6) 
8 Op het juiste moment precies het goede doen. (6) 

opdracht: De SP Winterpuzzel 2013 bestaat uit 2 delen: (I) Kruiswoordraadsel (Kwr), (II) Kunstraadsel (Kr). Zet de letters die 
u in de met rode letters aangegeven vakjes van het Kwr plaatst tevens in de overeenkomstige vakjes van de horizontale 
balk van het Kr. Vul verder de oplossingen op de vragen van het Kr in op de verticale balken. In het Kwr bestaan geen  
spaties tussen woorden, in het Kr zijn dit de groene vakjes. In het Kwr neemt een ‘-‘ (koppel)teken geen plaats in.  
De ‘lange ij’ neemt 1 vakje in beslag. De oplossing is het woord van twintig letters op de horizontale balk van het 
Kr. Wij wensen u een fijne tijd & veel puzzelplezier!
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