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Na vele tientallen jaren van ogenschijnlijke stilstand is er nu een re-
volutie gaande in de Arabische wereld. En één ding staat vast: het zal 
nooit en nergens meer zijn zoals het was. Alle landen zullen aan de 
beurt  
komen, alle dictators moeten vrezen voor hun toekomst. De vooruit-
gang is in gang gezet, en zal niet meer te stoppen zijn. De belofte van 
meer rechtvaardigheid, openheid en democratie heeft een onstuitbare 
golf van verzet verwekt. Het volk laat niet langer met zich sollen.
Kolonel Khadaffi is ook zo’n dictator die moet vrezen voor zijn  
toekomst. Hij deugt niet, zoveel is duidelijk. Niet sinds een paar weken, 
maar al vele jaren. Voor u, voor mij, en ook voor alle regeringsleiders 
die de afgelopen jaren zaken met ‘m hebben gedaan. Ook in Libië is  
nu een opstand gaande. Tet is een gewelddadige opstand, die dreigt te 
ontaarden in een burgeroorlog. 
De vraag die ons allen bezighoudt: wat dient de rol te zijn van de inter-
nationale gemeenschap? Tot voor nog niet zo lang was het antwoord 
simpel: geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheid van een 
ander land. Daar komen we nu – na de verschrikkingen in Cambodja,  
Joegoslavië en Rwanda – steeds meer van terug. Zo heeft de Veilig-
heidsraad van de VN besloten een no fly zone in te stellen boven Libië, 
evenals een wapenembargo. Een goede zaak. Maar beide moeten wor-
den afgedwongen; en dan beginnen de problemen over de vraag: hoe 
gaan we die afdwingen, en hoe ver willen we gaan?
Over het conflict op de Balkan schreef ik in 2000 samen met Karel 
Glastra van Loon een boek, De laatste oorlog genaamd. Voor het boek 
hebben we gesproken met mensen als lord Carrington, sir Michael 
Rose en Georgi Arbatov. In het hoofdstuk dat gaat over de conclusies 
van ons onderzoek staat te lezen:
Wanneer de internationale gemeenschap zich wil bemoeien met binnenlandse en 
regionale conflicten zijn bescheidenheid, behoedzaamheid en terughoudendheid 
geboden, zeker als het gaat om het toepassen van geweld. Het gevaar dat het 
middel erger zal blijken dan de kwaal is steeds levensgroot aanwezig.
Maar de kwaal is zo vreselijk, zullen velen roepen. Hoe zouden wij ons bescheiden, 
behoedzaam en terughoudend kunnen opstellen bij het zien van zo veel ellende?
De vraag die hier aan de orde is, is echter niet die van de moraliteit. Het 
is de vraag van de effectiviteit. (…) Zij die de vraag van de effectiviteit niet stel-
len, en zich alleen beroepen op hun morele motieven, kunnen aan het eind van de 
rit wel eens ontdekken dat zij uiteindelijk immoreel hebben gehandeld. (…)  
Moralpolitik zonder het filter van de Realpolitik is levensgevaarlijk.

Voor sommigen is de verleiding groot om door middel van massale  
militaire actie van buiten te interveniëren in het binnenlands conflict 
in Libië. Het is niet uitgesloten dat het middel dan ernstiger gevolgen 
heeft dan de kwaal. 

jan  marijnissen
voorzitter sp

over oorlog,  
vooruitgang en 
rechtvaardigheid

‘Kinderen hebben recht op 
veilige jeugdzorg; veroordeelde 
zedendelinquenten horen niet 
thuis in deze sector.’
Dankzij SP-Kamerlid Nine Kooiman 
moet personeel  in de particuliere 
jeugdzorg voortaan een ‘Verklaring 
Omtrent het Gedrag’ kunnen 
overhandigen.

spsucces

Wat zijn de plannen van Europa 
waar je zo tegen te hoop loopt? 
‘Brussel probeert op een slinkse ma-
nier vat te krijgen op zaken die we 
gewoon beter zelf kunnen regelen: 
onze lonen bijvoorbeeld of de pen-
sioenleeftijd. Men vindt dat Europa 
meer concurrerend moet worden. 
Over de ruggen van gewone men-
sen. De regeringsleiders denken dat 
we door de lonen en andere arbeids-
voorwaarden te verslechteren beter 
kunnen concurreren met landen 
als China en India. Wij zeggen: hier 
geen Chinese toestanden. Investeer 
liever in goed onderwijs en in tech-
nologische vernieuwing, innova-
tie. Wij willen dat werk loont. Hier 
geen werkende armen.’

Volgens premier Rutte draagt 
het Nederlandse parlement 
geen zeggenschap over aan de 
Europese Unie. Klopt dat? 
‘Nee, Rutte misleidt ons allemaal. 
Een voorbeeld: de EU-ministers 
van Financiën hebben afgesproken 
waarop Europa gaat controleren. 
Hiervoor hebben ze een scorebord 
opgesteld. Lonen en pensioenen ko-
men hierop voor, maar bijvoorbeeld 
ook de huizenprijzen. De Europe-
se Commissie gaat in de toekomst 
landen een rapportcijfer geven en 
als zij bijvoorbeeld vindt dat de lo-
nen te hard stijgen, komt zij met 
dwingende aanbevelingen. Voert 
een land die niet uit, dan volgen er 
miljardenboetes. Er wordt dus wel 
degelijk zeggenschap overgedragen, 
want de Tweede Kamer heeft hier-
over in de toekomst niet meer het 
laatste woord.’ 

Waar mag Europa zich van jou 
wel mee bemoeien? 
‘Niet alles wat Europa doet is slecht 
en de SP wil juist dat Europa zaken 
oppakt, die het nu nog laat liggen. 
Europa zou bijvoorbeeld eindelijk 
een minimum moeten afspreken 
voor de winstbelasting. Dat voor-
komt dat landen steeds lagere be-
lastingen gaan heffen om zoveel 
mogelijk bedrijven aan te trekken. 
Maar Europa maakt haast met alle 
maatregelen die in het belang zijn 
van de grote bedrijven en staat vrij-
wel stil als het gaat om de belangen 

van gewone mensen. Europa pakt 
de speculanten niet aan maar de ge-
wone werknemers en beperkt niet 
de bonussen maar wel de lonen.’ 

Je spreekt over de klauwen  
van Europa. 
‘Europa kan straks afspraken tus-
sen vakbonden en werkgevers on-
gedaan maken, als volgens Brussel 
de lonen te snel stijgen. De rechten 
van vakbonden en een rechtvaar-
dige oudedagvoorziening hebben 
wij in Nederland in een lange strijd 
zwaar moeten bevechten. Alle ver-
worvenheden van een eeuw lang 
sociale strijd staan nu op het spel. 
Door Brussel. Ik maak me zorgen 
over de groeiende macht van het 
neoliberale Europa. De SP is niet te-
gen maatregelen die de positie van 
werknemers verbeteren. Zo vinden 
wij dat er een Europees minimum-
loon moet komen. Dat minimum-
loon zou dan gekoppeld moeten 
zijn aan de welvaart van een land.’ 

De EU is volgens jou teveel 
gericht op grote bedrijven en te 
weinig op gewone mensen. Hoe 
zou de Europese samenwerking 
er uit moeten zien? 
‘We moeten af van de enorme in-
vloed van lobbyisten van grote 
bedrijven in Brussel. Wij willen 
lobbyisten verplichten zich te re-
gistreren en we willen weten wat 
hun invloed is geweest op de wets-
voorstellen en rapporten die wor-
den ingediend. Om de invloed van 
de financiële sector terug te drin-
gen, werk ik met andere Europarle-
mentariërs samen om een nieuwe 
organisatie op te richten; Finance 
Watch, die via eigen onderzoek de 
vaak misleidende informatie van de 
grote financiële instellingen weer-
legt. Europese samenwerking moet 
gaan over onderwerpen die we niet 
alleen nationaal kunnen oplossen. 
En de wetsvoorstellen moeten in 
het belang zijn van gewone mensen 
en niet gedicteerd worden door de 
grote bedrijven.’ 

‘de klauwen   
 van europa’

Ligt het aan de Europese Unie dan moeten we onze lo-
nen verlagen, pensioenen afbreken en bezuinigen op 
zorg en sociale voorzieningen. Zelfs het voortbestaan 
van onze centrale arbeidsovereenkomsten en de vak-
beweging staan ter discussie. Daarom is SP-Europarle-
mentariër Dennis de Jong de campagne De klauwen van 
Europa gestart. 

Wat ga je nu ondernemen? 
‘Ik heb gemerkt dat de meeste men-
sen geen flauw benul hebben van 
wat hen boven het hoofd hangt. 
Men weet gewoonweg niet hoe 
Brussel haar macht aan het vergro-
ten is, ten koste van de belangen 
van gewone mensen. In de komen-
de tijd zullen we de bezoekers van 
de Europa-pagina  op de SP-website 
minutieus voorlichten over de  
plannen, en ook laten weten welke 
acties we op touw zetten.’
 
wat vindt u  van europa?  
doe de test op pagina 9.
Blijf niet onwetend over Europa en 
over hoe Europa uw belangen kan 
schaden. Ga snel naar  
www.sp.nl/europa

SP-Europarlementariër Dennis  
de Jong volgt met argusogen
de bemoeizucht van Brussel.
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brengt ook radioactiviteit in de  
atmosfeer.’

Dus we moeten kiezen tussen 
twee kwaden?
‘Nou, wij willen ze geen van twee. 
We zitten in een overgangsperiode 
waarin we kern- en kolencentrales 
niet dicht kunnen gooien. Maar la-
ten we onze kennis gebruiken en 
onze euro’s inzetten op duurzame 
energie. Want investeren in kern-
energie vertraagt de overgang naar 
energiewinning uit water, zon en 
wind. Momenteel dekken we acht 
procent van onze energiebehoefte 
met duurzame vormen. Het kabinet 
wil dat aandeel in negen jaar tijd 
verhogen naar 35%. Maar dan ga je 
toch geen joekel van een kerncen-
trale bouwen zoals Borssele II?! Dat 
ding is vijf keer zo groot als de oude 
centrale. Tel haar capaciteit op bij 
de elektriciteit die de investeringen 
in meer duurzaamheid gaan ople-
veren, dan zitten we straks met een 
overschot. Onnodig en niet- 
economisch. Ook al omdat die din-
gen altijd aanstaan en er daardoor 
veel energie verloren gaat doordat 
we niet dag en nacht evenveel ener-
gie verbruiken.’ 

Hoe moet het dan wel?
‘We kunnen leren van de Duitsers. 
Zij stimuleren duurzame energie 
met economische prikkels. Zij la-
ten kolen- en kerncentrales beta-
len voor energie-opslag en inves-
teren dat in duurzaam. De kosten 
gaan nu eenmaal voor de baat uit. 
Op lange termijn betalen de inves-
teringen zich terug. Niet alleen in 

6 kernvragen
(niet over fukushima)

Het kabinet plant een nieuwe kerncentrale in 
Borssele. SP-Kamerlid Paulus Jansen vindt het 
maar niets: gevaarlijk, duur, onnodig. 

We hebben kernenergie toch 
hard nodig?
‘Ja, op dit moment wel. Dertig pro-
cent van de elektriciteitsvoorzie-
ning in Europa komt uit kern-
centrales. We hebben ons ervan 
afhankelijk gemaakt. Kijk naar 
Japan. Door het ongeluk in Fuku-
shima moesten er zeven centrales 
dicht. Met als gevolg een enorm ge-
brek aan energie.’

Dus dan toch maar   
kolencentrales?
‘Die zijn nog slechter voor mens en 
milieu. De fijnstof die vrij komt bij 
winning en verbranding van kolen 
veroorzaakt minstens 500 doden 
per jaar en heeft allerlei akelige 
longziektes tot gevolg. Wat veel 
mensen niet weten: bij het delven 
van uranium – de grondstof voor 
kernenergie – komt ook veel  
fijnstof vrij dat slecht is voor de 
mijnwerkers. En: kolenverbranding 

‘Zorgmanagers die bezuinigen 
door ongeschoold personeel in 
te zetten, worden persoonlijk én 
financieel aansprakelijk voor  
de gevolgen’ 
SP-Kamerlid Renske Leijten behaalde 
een Kamermeerderheid om bestuurders 
in de zorg persoonlijk aansprakelijk te 
stellen bij  wanbeleid.

spsucces

milieubehoud, maar ook in euro’s. 
Want grondstoffen worden steeds 
duurder. Zeker nu de opkomen-
de industrieën als China en India 
veel energie gebruiken. Inmiddels 
is minister Verhagen daar ook wel 
achter en kan hij niet meer om de 
noodzaak van verandering heen. 
Helaas kijken aandeelhouders in 
industrieën met groot energiever-
bruik naar korte termijnwinst.’

Welk pad moeten we nu inslaan 
om straks zonder kernenergie 
te kunnen?
‘Op korte termijn energie bespa-
ren en investeren in windenergie. 
De Nederlandse kabinetten hebben 
tien jaar verloren op dat terrein. 
Zonde want met de Noordzee zitten 
we op een goudmijn. Het waait op 
zee altijd, windkracht drie à zes. En 
stormen die de molens kunnen be-
schadigen, komen niet voor. Dus la-
ten we er de komende tien, vijftien 
jaar heel veel neerzetten.’

Wanneer kunnen de  
kerncentrales dicht?
‘Als we inzetten op duurzame ener-
gie – en er zijn veel meer vormen 
dan die ik nu heb genoemd – dan 
kunnen we binnen vijftig jaar hele-
maal zonder kernenergie.’

TEKST: ANTHONIE VERMEER

Verassende vormen van  
duurzame energie, meer ideeën  
van Paulus en de SP-standpunten 
over kernenergie vindt u op  
www.paulusjansen.sp.nl

Op de cover Huub Stapel. Hij beantwoordt zeer persoonlijke vragen in de 
rubriek De 11 aan …

Raadt u eens wat Huub had willen worden als hij geen acteur was  
geweest?
A. Politicus  B. Horlogemaker 
C. Kok    D. Taxichauffeur

Het juiste antwoord vindt u op pagina 8.

cover
model

arend van dam

Twee Zeeuwse meisjes protesteren op de Dam in Amsterdam tegen kernenergie.
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emile roemer  
weet dat de  
aanhouder wint

‘sp nu in provinciebestuur,  
straks in een volgend kabinet’

Het kabinet blijft de bezuinigingen opstapelen. Steeds meer 
mensen zijn er de dupe van dat veel wordt kapotgemaakt of ver-
patst van wat van ons allemaal is: onderwijs, gezondheidszorg, 
politie, brandweer, openbaar vervoer en sociale voorzieningen. 
SP-fractieleider Emile Roemer laat zich niet ontmoedigen: “We 
houden vol, zullen dit gevecht winnen en worden ooit de groot-
ste partij van Nederland.”

Binnen en buiten de SP is  
iedereen blij met jou. Ben je 
nooit bang dat er eens een  
terugval komt?
‘Dat kan in de politiek zó gebeu-
ren, maar ik ben er niet bang voor. 
Een wielrenner denkt ook niet bij 
elke bocht misschien val ik want dan 
kan hij nooit winnen. Ik wil winnen 
dus ik moet durven vallen. En gaat 
het mis, dan sta ik weer op en ga 
weer verder. Door steeds goed besla-
gen ten ijs te komen probeer ik een 
smak te voorkomen.’

Wat staat nu het hoogst op 
jouw agenda?
‘De strijd tegen de afbraak van 
de sociale zekerheid staat boven-
aan. Het is vreselijk hoe dit kabinet 
mensen tegen elkaar opzet. Jong te-
gen oud; alsof gepensioneerden de 
ruif dreigen leeg te eten. Maar we 
hebben het beste pensioenstelsel 
ter wereld! Allochtonen en autoch-
tonen worden tegen elkaar opge-
zet; door religieuze verschillen op 
scherp te zetten, door onmenselijke 

een heel kille manier die het hardst 
aankomt bij de meest kwetsbare 
mensen.’   

In de vorige ZO voorspelde 
je dat dit kabinet pas na de 
Statenverkiezingen zijn ware 
gezicht zou laten zien. Is dat 
bewaarheid?
‘De aangekondigde extra politie 
komt er niet, de zorg wordt uitge-
kleed, de beloofde verpleegkundi-
gen komen er niet, het onderwijs 
moet blijven inleveren en zelfs de 
brandweer moet het nu ontgelden 
waardoor trouwe vrijwilligers wor-
den weggejaagd. Dat is inderdaad 
zoals ik al had voorzien. Op korte 
termijn zullen alle Nederlanders 
gaan merken dat er minder gezond-
heidszorg is terwijl de premies om-
hoog gaan. De kwaliteit van het on-
derwijs zal blijven dalen omdat het 

kabinet weigert om meer te investe-
ren in het onderwijs. 

Ik kom op veel scholen voor speci-
aal onderwijs. Daar wordt met hart 
en ziel gewerkt door goed opgelei-
de docenten. De kinderen die daar 
les krijgen hebben dat keihard no-
dig. Ik vind het onvoorstelbaar dat 
dit kabinet niets vraagt van de 25% 
rijkste mensen maar wel op kwets-
bare kinderen in het speciaal on-
derwijs keihard kort. Volgens mij 
toont Mark Rutte daarin zijn ware 
gezicht. Wie het al goed heeft kan 
het beter krijgen, wie kwetsbaar is, 
krijgt het nog moeilijker.’   

Twitteren doe je ook, hè?
‘Ja. Daar bereik je veel mensen te-
gelijk mee. Ik zit ook op Hyves en 
Facebook. Mensen reageren vaak. 
Meestal met hun eigen voorbeelden 

uitzettingen, door Poolse werkne-
mers uit te buiten, door het hoofd-
doekjesgedoe van de PVV. Gezonden 
tegen zieken, door meer zorgkosten 
neer te leggen bij de meeste zieke 
mensen. Voor veel mensen dreigt 
het recht op zorg te worden afge-
schaft. Gemeenten mogen zo met-

de klappen op die dat niet kunnen 
hebben. Zo helpen VVD, CDA met 
goedkeuring van de PVV Nederland 
de vernieling in.’

Wat betekent bezuiniging 
op sociale werkvoorziening 
eigenlijk?
‘Ik vind het schandalig om te zien 
hoe Rutte, Wilders en Verhagen 
met één pennenstreek tienduizen-
den banen schrappen in de sociale 
werkplaatsen. In de sociale werk-
plaats doen werknemers, die door 
een arbeidsbeperking elders niet 
aan de bak komen, heel zinvol 
werk. Door de maatregelen van het 
kabinet dreigen tienduizenden van 
hen in de bijstand te komen. Vol-
gens het kabinet kunnen deze men-
sen prima bij gewone bedrijven aan 
de slag, maar daar komt in prak-
tijk niks van terecht. In het voor-
stel van het kabinet worden men-
sen verplicht te werken onder het 
minimumloon. Hard werken om 
in de armoede te blijven, dat noem 
ik onmenselijk. Rutte bezuinigt op 

‘Het kabinet buigt voor de 
onderwijsprotesten; actievoeren 
helpt!’
SP-Kamerlid Jasper van Dijk is blij dat de 
bezuinigingen op het speciaal onderwijs 
en op studenten worden uitgesteld.

spsucces

met één pennen-
streek schrapt 
rutte tienduizenden 
banen in sociale 
werkplaatsen

een, als het aan het kabinet ligt, 
kostbaar zorggeld gaan besteden 
aan lantarenpalen. Het kabinet be-
zuinigt op de sociale werkvoorzie-
ning en op het speciaal onderwijs. 
Daardoor lopen juist die mensen 

Emile: ‘Zoals ik al had voorzien met dit kabinet: de aangekonigde extra politie komt niet, de zorg wordt uitgekleed, de beloofde verpleegkundigen komen niet, het onderwijs moet 
blijven inleveren en zelfs de brandweer moet het ontgelden.’
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van zaken die ik heb aangezwen-
geld. Zoals een moeder van twee 
gehandicapte zonen. De een kreeg 
doordat zijn moeder was blijven 
vechten eindelijk het juiste onder-
wijs. De ander had aangepast werk, 
ook na lange tijd pas gevonden. Ein-
delijk hadden ze het gevoel lekker 
mee te doen in de maatschappij en 
dat had hun moeder rust gegeven. 
Een van de jongens stond zelfs op 
het punt van trouwen en zelfstan-
dig wonen. Maar nu lijken ze weer 
uitzichtloos bij moeder achter de 
geraniums terecht te komen door 
bezuinigingen op de WSW en  
Wajong. Die moeder is nu ten  
einde raad.’

En je gaat veel het land in.
‘Je kunt geen volksvertegenwoor-
diger zijn zonder met grote regel-
maat het land in te gaan. Om je een 

indruk te geven noem ik de agenda 
van één week: een discussie-avond 
over ondernemersklimaat in Neder-
land bij de Rotary in Oisterwijk, de 
opening van een wedstrijd landploe-
gen in Samsbeek, een bijeenkomst 
van werkers in de jeugdpsychiatrie 
in Den Haag, een gastpresentatie bij 
BNR radio in Amsterdam, een be-
zoek aan de marine in Den Helder 
en tenslotte een bijeenkomst met 
de werkgever en vakbond op een 
bouwplaats.
Bij die bouwwerkzaamheden had-
den we het over ZZP’ers (Zelfstandi-
gen zonder personeel, red.) Vooral in 
de zorg en in de bouw groeit hun 
aantal enorm. Het grootste gedeelte 
van deze zelfstandigen heeft geen 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
en pensioenopbouw. Velen belan-
den in de armoede als ze 65 zijn, 
als het al niet eerder is. Ze worden 

uitgebuit en werken vaak onder 
de prijs. Dat maakt ze ook concur-
renten van vakgenoten die nog wel 
een baan in CAO-verband hebben 
met een fatsoenlijk salaris. Voor 
menig ZZP’er is er geen alterna-
tief. En werkgevers beweren dat ze 
ZZP’ers moeten inzetten om kosten 
te besparen. Daarom ben ik ervoor 
dat we regels opstellen voor aan-
bestedingen en bij het geven van 
opdrachten kijken naar de arbeids-
voorwaarden waaronder gewerkt 
wordt. Met name naar de hoogte 
van de betaling. De SP wil een col-
lectieve arbeidsongeschiktheidsver-
zekering voor ZZP’ers. Dat zou hen 
beschermen en ze zijn dan minder 
een oneerlijke concurrent voor an-
dere werknemers in hun branche.’

Wat heb jij met 
heggenvlechten? 
‘Veel. In de regio van het cultuur-
historisch landschap Maashegge 
hebben boeren eeuwenlang gebruik 
gemaakt van heggen in plaats van 
prikkeldraad om vee tegen te hou-
den. Die traditie was lang verwaar-
loosd. Tot een groep mensen zich 
ging bekommeren om behoud van 
het oude cultuurlandschap langs 
de Maas. De SP afdeling Boxmeer 
maakte deel uit van het initiatief. 
Daarbij hoorde ook het ambacht 
van heggenvlechten. Jaarlijks wor-
den er nu wedstrijden heggenvlech-
ten gehouden. Omdat ik alle vijf 
keer was komen kijken, werd ik dit 
jaar bij de zesde editie uitgeroepen 
tot erevriend van de Maasheggen.’

Hoe zorg je ervoor dat je in 
contact blijft met werknemers 
in bedrijven?
‘Ik ga vaak op bezoek, dat is heel 
waardevol. Je ziet rechtstreeks wat 
het beleid uit Den Haag voor de 
mensen op de werkvloer betekent. 
Verder merk ik dat steeds meer 
mensen de SP weten te vinden. Wij 
hebben nu bijvoorbeeld een en-
quête lopen onder brandweermen-
sen. Het FNV roept leden op om 
mee te doen aan dat onderzoek. 
En dat krijgt massaal gehoor, want 
beroepskrachten en vrijwilligers 
uit de korpsen zijn ten einde raad 
omdat door bezuinigingen overal 
kazernes sluiten. Dat ze massaal re-
ageren laat zien dat mensen er ver-
trouwen in hebben dat hun stem 
door de SP gehoord wordt. Op dit 
moment loopt ook een groot onder-
zoek onder werknemers in de soci-
ale werkplaatsen en in de ouderen- 
en gehandicaptenzorg. 
De onderzoeken die wij onder werk-
nemers doen zijn heel waardevol. 
Eerder deden we grootschalige on-
derzoeken onder politieagenten, 
onderwijzers en zorgpersoneel. Dat 

‘Arbeidscontracten maken in 
de toekomst een einde aan de 
rechteloosheid van posbodes’ 
Dankzij het voorstel van SP-Kamerlid 
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spsucces
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andere is.’

Wat betekent het voor je 
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Emile: ‘Zoals ik al had voorzien met dit kabinet: de aangekonigde extra politie komt niet, de zorg wordt uitgekleed, de beloofde verpleegkundigen komen niet, het onderwijs moet 
blijven inleveren en zelfs de brandweer moet het ontgelden.’

Middelbare scholieren in Horst waren razend enthousiast bij Emiles bezoek.
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Bijna de helft van het budget voor natuur verdwijnt. 
Het kabinet-Rutte wil 300 miljoen euro per jaar 
bezuinigen. Gevreesd wordt dat waardevolle 
natuurgebieden verdwijnen. Natuurgebieden die 
voor veel geld zijn aangekocht, gaan nu voor een 
habbekrats overboord.

Het kabinet wil jaarlijks 120 miljoen euro 
bezuinigen op het openbaar vervoer in de 
grote steden. Geplande investeringen in het 
spoor worden geschrapt. Op de lange 
termijn lopen de bezuinigingen fors op, 
mogelijk tot één miljard euro structureel. 

NATUUR

BIJSTAND

OPENBAAR VERVOER

HUURBESCHERMING

CULTUUR
STUDIEBOETE

SPECIAAL ONDERWIJS

Het kabinet wil jaarlijks 200 miljoen bezuinigen op 
kunst en cultuur, ruim 20 procent van het budget. 
De BTW voor concertkaartjes wordt verhoogd van 
6 naar 19 procent. De helft van het budget, 16 
miljoen euro, van de omroeporkesten verdwijnt, 
waardoor het voortbestaan van ondermeer het 
Metropole Orkest wordt bedreigd.

Pim (33), Utrecht
Producer / muzikant
‘Ik vraag me af wat erger is. 
Mensen die geld meer 
waarderen dan schoonheid of 
angstzaaiers die roepen dat de 
kunsten zonder geld naar de 
gallemiezen gaan. Kunst is 
sterker dan geld, net zoals 
naastenliefde dat is. Maar dat 
is geen reden om te bezuini-
gen op de zorg. Of op kunst.’

Frans (58), Oisterwijk
Boswachter bij 
Natuurmonumenten 
‘Wie 60 procent van z'n salaris 
verliest, weet dat het moeilijk 
wordt de eindjes aan elkaar te 
knopen. Zo is het ook met de 
natuur in Nederland. De natuur 
legt het bij dit kabinet stelsel-
matig af tegen de economie. Ik 
lig weleens wakker van de vraag 
of onze kinderen en kleinkin-
deren nog wel net zo van de 
natuur kunnen genieten als wij.

Op leerlingen met een handicap of stoornis 
bezuinigt het kabinet structureel 300 miljoen 
euro per jaar. De klassen worden groter en de 
begeleiding wordt minder. Mogelijk moeten 
scholen de deuren sluiten.

De studiefinanciering voor de masterfase wordt 
afgeschaft. Studenten die uitlopen in hun studie- 
tijd betalen een boete van 3000 euro per jaar. 
Op universiteiten en hogescholen wordt circa 
200 miljoen bezuinigd. Het kabinet wil hiermee 
ruim 400 miljoen euro per jaar bezuinigen.

Huurders krijgen minder huurtoeslag. In 2015 valt de 
toeslag 15 euro per maand lager uit. Voor het kabinet 
moet dat een bezuiniging van 195 miljoen euro per jaar 
opleveren. De maximale huur van sociale huurwonin-
gen gaat omhoog met 120 euro per maand.

De bijstandsuitkeringen worden vanaf 2012 in 
20 jaar verlaagd. In totaal daalt de bijstands-
uitkering met 2000 euro netto op jaarbasis. 
Al vanaf  2015 moet deze bezuiniging 200 
miljoen euro per jaar opleveren. Structureel – 
op de lange termijn - wil het kabinet 1 miljard 
euro per jaar bezuinigen op de bijstand. Er 
wordt een inkomenstoets van het huishouden 
ingevoerd in plaats van de partnertoets.

De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen 
moeten per jaar 650 miljoen euro opleveren. 
Als gevolg van de bezuinigingen is op termijn 
nog maar een derde van de huidige plaatsen 
in de sociale werkplaats beschikbaar. 
Er zullen 60 duizend werkplekken verdwijnen.

SOCIALE WERKPLAATS

€ 300 MILJOEN

€ 300 MILJOEN

€ 200 MILJOEN

€ 400 MILJOEN

€ 200 MILJOEN

€ 195 MILJOEN

€ 600 MILJOEN

€ 650 MILJOEN

€ 120 MILJOEN

18 MILJARD EURO BEZUINIGINGEN
HET ONWEER VAN MARK RUTTE
Het dondert in Den Haag. Rutte, Verhagen en Wilders werken op dit moment 
aan voorstellen die bij miljoenen Nederlanders keihard gaan aankomen. 
Hoeveel gaat er per jaar gesneden worden?

Harry (48), Den Haag
‘Buiten dat de passagiers 
van Den Haag straks minder 
Openbaar Vervoer krijgen, 
kosten deze bezuinigen en 
aanbestedingstrajecten veel 
banen. Collega’s met een 
tijdelijk contract hebben 
kopzorgen: Wordt mijn 
contract wel verlengd?’

Hans (48), Lichtenvoorde
‘Na 20 jaar op een beschermde 
werkplek gaan ze proberen me 
te plaatsen bij een andere 
werkgever. Een dubbel gevoel. 
Het lijkt mooi, maar ik ben niet 
gek: dit valt samen met de 
bezuinigingen. Ik ben bang dat 
er niet genoeg begeleiding is. 
Ik grapte al: ze maken me 
geraniumkweker, één die thuis 
werkt.’

Zakaria (25), Amsterdam
‘Ik woon bij mijn moeder die 
bijstand krijgt. Ik werk part- 
time om rond te komen 
tijdens mijn studie. Door de 
nieuwe bijstandregels moet 
ik straks of uit huis gaan 
wonen, of mijn moeder 
wordt gekort op haar 
bijstand. Ik wil voor haar 
zorgen maar ook kunnen 
studeren. Zo wordt 
armoede weer erfelijk.’

Frank (25), Vlaardinge
‘Europa vindt dat je met een modaal inkomen geen aanspraak 
meer mag maken op een betaalbaar huurhuis. En het kabinet 
maakt het ook mogelijk om nog eens 120 euro extra te  vragen 
voor een sociale huurwoning. Het aanbod van betaalbare huur- 
en koopwoningen is klein. De doorstroming stopt dan helemaal. 
Dat betekent dus dat mensen zoals ik niet kunnen verhuizen en 
moeten blijven zitten waar ze zitten.’

ZORGPREMIES
EN EIGEN RISICO 

Op de zorgtoeslag wil dit kabinet in totaal 
2,9 miljard bezuinigen, te beginnen met 
600 miljoen euro volgend jaar. Dat terwijl de 
zorgpremies elk jaar weer flink stijgen; het 
eigen risico stijgt in 2012 naar 210 euro. 
Het basispakket wordt verder uitgekleed.

Theo (63), Muntendam
‘Mijn vrouw Martie en ik zijn 
beiden chronisch ziek en ont-
vangen WAO. De afgelopen 
tijd zijn we door verschillende 
maatregelen er al 141 euro 
per maand op achteruit 
gegaan. We leven al jaren in 
diepe armoede. Als volgend 
jaar de zorgtoeslag verder 
daalt en het eigen risico 
verder stijgt, weten we niet 
meer hoe het verder moet.

Marlou (26), Utrecht
Student
‘Iedereen heeft het over 
kenniseconomie, maar ik word 
straks beboet omdat ik me van 
MAVO naar universiteit opwerk. 
Ik verlies mijn basisbeurs en 
OV-studentenkaart en moet 
3000 euro studieboete betalen. 
Dat is per maand 800 euro 
extra, terwijl ik nu al moeite 
heb om rond te komen.’

Camilla (34), Helmond
‘Wij vechten al jaren om de 
kinderen te kunnen geven wat 
normale kinderen ook hebben. 
De regeringspartijen doen alsof 
wij alles maar gratis krijgen. 
Wij worden in de steek gelaten.’ 
Camilla heeft twee verstandelijk 
beperkte zoons: Jacky (13) en 
Jordy (5). Tijdens het grote 
NOS-verkiezingsdebat, op 

1 maart, vroeg ze CDA’er Eelco Brinkman naar de 
kabinetsplannen voor het speciaal onderwijs. 

Ontwerp en illustratie: Marc KOlle • teKst: Maarten HijinK en peter Kwint
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de 11 aan…

huub stapel
Acteur Huub Stapel heeft het druk. Zijn one man thea-
tershow Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus en zijn 
rol in De Kus vergen zes avonden per week.

Hoe gaat het met je?
‘Goed. Mijn vrouw Resie en mijn 
zonen Sem en Mas zijn gezond. Re-
sie en ik hebben ons laatst binnen-
ste buiten laten keren in het zie-
kenhuis om organen, bloed en alles 
te controleren. Dat doen we om de 
paar jaar. Ik ben een hypochonder; 
mijn vader viel om toen hij 62 was. 
Mijn leven mag wel wat langer du-
ren.
Mijn werk gaat ook lekker. Er zijn 
al 150 duizend kaarten verkocht 
voor Mannen komen van Mars, best 
uniek in de Nederlandse theater-
geschiedenis. En De Kus met Carine 
Crutzen krijgt positieve reacties. 
Het zit mee.’

Welke historische gebeurtenis 
spreekt je het meest aan?
‘De val van de Berlijnse Muur in 
1989. Dat was opwindend, de hoop 
van het nieuwe! Ik zat al bijna in 
de trein naar Berlijn. Want ik wilde 
erbij zijn. Helaas weten we nu dat 
het grootste gedeelte van de bevol-
king achter de voormalige muur er 
niets mee is opgeschoten. De mil-
jarden steun voor opbouw is ver-
dwenen in de zakken van enkelen. 
Altijd weer die corruptie en heb-
zucht. De mens is steeds de zwakke 
schakel. Ach, laten wij maar niks 
zeggen met onze bio-industrie; die-
ren in megastallen laten lijden voor 
ordinaire hebzucht.’

Wel eens gedacht: met mij loopt 
het niet goed af?
‘Jawel, in de laatste twee jaar van 
de toneelschool. Ik had geen uit-

‘bezuinigen 
op cultuur 
raakt ook het 
dagelijks leven 
van velen’

zicht op werk en twijfelde hevig 
aan mijn talent. Mijn ambitie was 
toch nergens op gestoeld? Gelukkig 
kwam er mijn onzekerheid een ein-
de toen ik naast Mary Dresselhuijs 
in toneelstuk Harold en Maud kwam 
te staan en het jaar erop voor de 
film De Lift werd gevraagd.’

Waarop beoordeel je degenen 
die je tegen het lijf loopt?
‘Of iemand in de haak is. Wat ie-
mand gelooft, stemt en in zijn por-
temonnee heeft zegt me niets. Ik 
moet niks hebben van onecht ge-
doe. Of gemaaktheid zoals in het 
spreken geforceerd een bekakte R 
laten rollen. Ik houd van echt en 
oprecht. Mijn vader heeft heel wat 
meegemaakt in zijn leven. Heeft 
het werkkamp in Duitsland over-
leefd. Zijn motto was: Altijd op je 
pad blijven. Dan kan je niks gebeuren. 
Hij had gelijk.’

TEKST: ANTHONIE VERMEER 

FOTOGRAFIE: SUZANNE VAN DE KERK

‘Ook mensen boven de 30 
kunnen alsnog hun havo-  
of vwo-diloma behalen’ 
SP-Kamerlid Manja Smits kreeg 
het kabinet zover om het 
volwassenenonderwijs niet verder  
te ontmantelen.

spsucces

Wanneer was je voor het laatst 
kwaad?
‘Vanochtend nog toen ik de  
Telegraaf zag. Die gaf boze militai-
ren volop ruimte om hun ergernis 
te spuien over linkse politici. Want 
die zouden de missie in Kunduz 
misbruiken om hun doctrines te 
verkopen. Wat een onzin! De VVD 
en het CDA hakken in Defensie en 
dan geeft die krant er zo’n draai 
aan.
Maar weet je wat pas schaamte-
loos is? De bezuiniging op cultuur. 
Dat is heus niet alleen het thea-
ter, maar raakt grote delen van het 
dagelijks leven van velen. Wilders 
zie je dan gezellig theedrinken en 
leuk doen met bejaarden, maar tij-

dens dat bezoek zegt hij niet dat ze 
straks geen boeken meer kunnen 
lenen omdat de bibliotheek mede 
door zijn toedoen sluit. Dat het 
buurthuis straks om zeep gaat met 
het biljart en de hobbyclubs erbij, 
verzwijgt hij. Rutte zegt cultuur-
liefhebber te zijn. Ik wed dat hij 
nog nooit naar toneel is geweest.’

Welke fout kun je maar niet uit 
je hoofd zetten?
‘Nooit heb ik iemand verraden of 
willens en wetens kwaad gedaan. 
Dergelijke last draag ik niet. Men-
sen zeggen wel eens dat ik soms 
minder kort door de bocht moet 
zijn. Maar daar trek ik me weinig 
van aan. Ik kom graag eerlijk voor 
mijn mening uit, ook al zeg ik dan 
wel eens iets wat een ander niet 
leuk vindt.’

Welke plaat of cd heb je het 
meest gedraaid?
De albums van Soft Machine heb 
ik grijsgedraaid. Doe ik nog. En ik 
houd van Mahler, Frank Zappa,  
zigeunermuziek en meer. Afhanke-
lijk van mijn stemming. Soft  
Machine hoort bij melancholie. 
Ook al mijmer ik nooit over gemis-
te kansen, want ik ben gaan doen 
wat ik wilde en heb meer bereikt 
dan waar ik ooit van had durven 
dromen.’

Welk beroep had je gehad als je 
geen acteur was geworden?
‘Horlogemaker. Turend door een 
loep heel ambachtelijk zeer precies 
vakwerk leveren. Zo bouw ik ook 
aan een rol; vakmatig steeds een 
stukje erbij doen zodat er een ra-
darwerk ontstaat. Alles op elkaar 
afstemmen totdat het werkt.’

Welk onrecht zou je uit de  
wereld willen bannen?
‘Heb je even? Vooral honger. Want 
iedereen weet dat honger niet no-
dig is. Het is te bizar voor woorden 
dat honger om economische belan-
gen in stand wordt gehouden. Dat 
systeem is zo complex dat je moei-
lijk kunt zeggen waar je moet be-
ginnen, maar ik denk dat de bestrij-
ding van corruptie een goede start 
zou zijn. Ik zou alleen niet weten 
hoe. Als onze kroonprins, vorstin 
en ministers zich lachend laten fo-
tograferen met de meest corrupte 
leiders die hun volk laten creperen 
waar blijf je dan?’

Wat is je hardste levensles  
geweest?
‘De acceptatie dat het leven voor  
velen onrechtvaardig is.’

Wat is je grootste trots?
‘Dat alles zo lekker loopt met mij  
en mijn gezin.’

‘In de laatste twee jaar van de toneelschool twijfelde ik hevig aan mijn talent.’
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1. Alle Europese lidstaten moeten een minimumloon krijgen. Per land hangt het 
bedrag af van wat de inwoners met zijn allen verdienen.    
Mee eens / Niet mee eens

2. CAO’s (afspraken over salarissen en arbeidsvoorwaarden) is typisch een zaak 
voor Europa, dus laat Brussel maar zeggen hoeveel we mogen verdienen.    
Mee eens / Niet mee eens

3. De zorg moet in heel Europa aan de vrije markt worden overgelaten, zodat 
burgers in het land van hun keuze goedkoop behandeld kunnen worden.    
Mee eens / Niet mee eens

4. Europa moet gelijk loon voor gelijk werk afdwingen voor gastarbeiders uit 
andere lidstaten.    
Mee eens / Niet mee eens

5. De pensioenleeftijd mag niet door Brussel bepaald worden, dat regelen we in 
Nederland zelf wel.    
Mee eens / Niet mee eens

6. Brussel moet in Europa het onderwijs regelen – en wel zo dat scholing wordt 
toegesneden op de behoeften van werkgevers en dat universiteiten onderling 
kunnen concurreren.    
Mee eens / Niet mee eens

7. Vennootschapsbelasting – de heffing op de winst van bedrijven – moet geen 
Europese zaak zijn; laat elk land zijn eigen tarief maar bepalen.   
Mee eens / Niet mee eens

8. Europa moet speculanten aan banden leggen, bankenbelasting invoeren en 
belasting opleggen aan financiële transacties.    
Mee eens / Niet mee eens

wat vindt u van brussel?

1.  Mee eens: max.  4 rode punten    Niet mee eens: max.  4 blauwe punten
2.  Mee eens: max.  4 blauwe punten    Niet mee eens: max.  4 rode punten
3.  Mee eens: max.  4 blauwe punten Niet mee eens: max.  4 rode punten
4.  Mee eens: max.  4 rode punten Niet mee eens: max.  4 blauwe punten
5.  Mee eens: max.  4 rode punten Niet mee eens: max.  4 blauwe punten
6.  Mee eens: max.  4 blauwe punten Niet mee eens: max.  4 rode punten
7.  Mee eens: max.  4 blauwe punten Niet mee eens: max.  4 rode punten
8.  Mee eens: max.  4 rode punten Niet mee eens: max.  4 blauwe punten

Europese instellingen en 
regeringsleiders bui-
telen over elkaar heen 
met voorstellen die ook 
ons in Nederland hard 
kunnen treffen. De Eu-
ropese Unie (EU) wil een 
steeds dikkere vinger in 
de pap. En soms geeft 
ze juist niet thuis als je 
denkt: Europa doe iets! 

Geef uw meningen over 
naaststaande stellingen, 
meet u aan de Europese 
lat van de SP en lees 
waar de EU mee  
bezig is.

bereken uw score:  
Kijk in het staatje en vul de rode of blauwe punten in bij uw antwoord. Was 
u het er een beetje mee eens/niet eens dan kunt u zichzelf ook minder ge-
ven dan het maximum van 4. Had u geen mening over een stelling, dan vult 
u 0 in. Tel de rode en blauwe punten apart op. Bereken het verschil tussen 
beide kleuren, dan houdt u een aantal rode of blauwe punten over. Draai de 
pagina om en vergelijk uw Europa-ideeën met die van de SP, die zijn toege-
licht door SP-Europees Parlemenstlid Dennis de Jong.

wat vindt de sp van brussel? 1. Alle Europese lidstaten moeten 
een minimumloon krijgen. Per land 
hangt het bedrag af van wat de in-
woners met zijn allen verdienen.

Daar zijn we voor, want alleen zo 
kan in elk lidstaat iedereen met 
het minimumloon ruimschoots 
voorzien in het levensonderhoud. 
Waarom verschillende bedragen 
per land? Omdat bijvoorbeeld een 
brood in Bulgarije gemiddeld 20 
cent kost, terwijl je in Nederland 
al gauw 2 euro kwijt bent. Boven-
dien verschillen landen onder-
ling in welvaartsniveau. Daarom 
is het Bruto Nationaal Inkomen 
de leidraad. Wat ons betreft geen 
werkende armen in Europa; het is 
onacceptabel als iemand meerder 
banen moet hebben om te kun-
nen overleven.

2. CAO’s (Centrale Arbeidsovereen-
komsten) vormen typisch een zaak 
voor Europa, dus laat Brussel  
maar zeggen hoeveel we mogen 
verdienen.

Daar zijn we fel tegen. In Neder-
land maken vakbonen en werkge-
vers samen afspraken over lonen, 
werktijden en vakantiedagen. Gro-

te bedrijven willen dat de lonen in 
heel Europa omlaag gaan zodat 
ze meer winst kunnen maken. De 
EU staat daar achter en wil zelfs 
kunnen ingrijpen als ze vindt dat 
de lonen teveel stijgen. Zo zouden 
werknemers de crisis betalen die 
zij niet veroorzaakt hebben. Onac-
ceptabel! Laat Nederlandse vak-
bonden namens de werknemers 
kunnen onderhandelen, zonder 
Europese bemoeienis met de Col-
lectieve Arbeidsovereenkomsten 
(CAO’s).

3. De zorg moet in heel Europa aan 
de vrije markt worden overgelaten, 
zodat burgers in het land van hun 
keuze goedkoop behandeld kunnen 
worden.

Zijn we ook fel tegen. Zieke men-
sen moeten gewoon zo goed mo-
gelijk geholpen worden om zo 
snel mogelijk te kunnen genezen. 
En niet dienen als product om aan 
te verdienen. Ook wil de EU kun-
nen ingrijpen als de zorgkosten 
haar te hoog worden in een land. 
Wij zeggen: geen zorgtoerisme en 
laat Nederland zelf maar bepalen 
wat ze wil besteden aan zijn ge-
zondheidszorg.

4. Europa moet gelijk loon voor gelijk 
werk afdwingen voor gastarbeiders 
uit andere landen.

Vanzelfsprekend, gelijk loon voor 
gelijk werk! Nu zijn er veel mala-
fide uitzendbureaus die bijvoor-
beeld mensen uit andere lidstaten 
in Nederland laten werken tegen 
lonen en voorwaarden die veel 
slechter zijn dan in ons land. Dat 
is uitbuiting van de uitzendkrach-
ten, oneerlijke concurrentie voor 
Nederlandse werknemers en strij-
dig met de wet. Zulke bureaus zijn 
in heel Europa actief. De EU zou 
er tegen moeten optreden, maar 
komt juist met regels die deze 
praktijken eerder bevorderen dan 
bestrijden.

5. De pensioenleeftijd mag niet door 
Brussel bepaald worden, dat rege-
len we in Nederland zelf wel.

Daarmee zijn we het eens. Ne-
derland heeft een van de sterkste 
pensioenstelsels ter wereld. De 
overheid betaalt 65’plussers een 
vast pensioen – AOW – en werk-
nemers sparen extra bij via een 
pensioenfonds. In veel landen zijn 
de pensioenen minder goed of 
zelfs helemaal niet geregeld. Van-

wege de onzekere pensioenen in 
veel lidstaten wil de EU over pen-
sioenzaken gaan beslissen, zoals 
de pensioenleeftijd. Wij vinden dat 
geen optie, want in Nederland is 
het goed geregeld en de SP zegt: 
65 blijft 65.

6. Brussel moet in Europa het onder-
wijs regelen – en wel zo dat scho-
ling wordt toegesneden op de be-
hoeften van werkgevers en dat 
universiteiten onderling kunnen 
concurreren.

Nee, daar zijn we het beslist niet 
mee eens. De EU wil het graag 
zoals het in de stelling staat. Wij 
vinden dat leraren, studenten en 
ouders het voor het zeggen moe-
ten hebben in de school. Niet de 
managers. En EU-managers al 
helemaal niet!

7. Vennootschapsbelasting – de  
heffing op de winst van bedrijven – 
moet een Europese zaak zijn; nu  
bepaalt elk land zijn eigen tarief. 

Daarmee zijn we het eens. Nu 
verschillen de tarieven per land; in 
Nederland betaalt een bedrijf bij-
voorbeeld twee keer zoveel als in 
Ierland. Zo zijn lidstaten onnodig 

elkaars concurrent in het binnen-
halen van bedrijven. Ook worden 
ze door bedrijven tegen elkaar uit-
gespeeld. Daarom willen we dat 
de EU een minimumtarief instelt.

8. Europa moet speculanten aan ban-
den leggen, bankenbelasting invoe-
ren en belasting opleggen aan fi-
nanciële transacties.

Dat zou inderdaad moeten. Wij 
betalen als burgers nu de prijs van 
de crisis terwijl die is begonnen 
bij de banken. Bankiers incas-
seerden hoge bonussen als belo-
ning voor roekeloos gedrag met 
hun casinokapitalisme, terwijl de 
belastingbetalers ervoor opdraai-
den toen banken dreigden om te 
vallen. Wij zeggen: hef bankbe-
lastingen en stop die in een fonds 
waaruit spaarders hun geld terug-
krijgen als het misgaat zoals met 
Ice Save. Rem speculatie af door 
er belasting op te heffen (“Tobin-
tax”). En gebruik de opbrengst 
om de kloof tussen arm en rijk te 
verkleinen.

29-32 blauw:  
o jé, als uw Europa-
waanzin nu maar niet 
besmettelijk is!

28-21 blauw:  
u bent vast bankier, 
rechts regeringsleider 
of manager van een 
opportunistische 
multinational.

20-11 blauw:  
gelijk loon voor gelijk 
werk, spaargeld 
veilig beleggen, 
zelfbeschikking van 
Nederland op gebied 
van gezondheidszorg, 
pensioenen en CAO’s. 
Zegt u zeker niets?

10-1 blauw:  
U bent nog niet 
verloren – ga naar 
www.sp.nl/europa en 
lees hoe het beter kan.

1-10 rood:  
nog niet overtuigd dat 
we de denderende 
wals van Europa tot 
staan moeten brengen? 
Informeer u nader op 
www.sp.nl/europa

11-20 rood:  
u maakt zich terecht 
zorgen om de sociale 
verworvenheden in 
Nederland. U wilt ook 
niet dat Europa ze ons 
afpakt.

21-28 rood:  
kijk, Europa maakt 
u niets wijs. Steun 
ons alstublieft want 
het is zonde als uw 
mening niet gehoord 
wordt! Zie de bon op 
de achterzijde van dit 
blad.

29-32 rood:  
uw hart zit op de goede 
plek en uw inzicht is 
niet mis! Zat u maar in 
het Europarlement!

in score: 

SAMENSTELLING: ANTHONIE VERMEER 
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onzekere toekomst voor 70 duizend leerlingen

Het kabinet wil 300 miljoen bezuinigen in het speciaal 
onderwijs. Dat is onderwijs voor kinderen met leer-
problemen. De minister wil deze leerlingen nu naar 
gewone scholen sturen. Wat betekent dat voor de  
70 duizend kinderen en jongeren met een handicap, 
gedrags- of leerstoornis? Op bezoek bij de Mikado-
school dat eerder dit jaar minister Bijsterveld een 
duidelijk protest liet horen.

We weten het niet, we hebben geen 
idee. Dat zijn deze dagen veelge-
hoorde uitspraken op de Mikado-
school in het Noordlimburgse Gen-
nep. Aan het personeel - 75 mensen 
veelal in parttime dienstverband 
- 155 leerlingen én hun ouders 
knaagt een kwellende onzekerheid 
over de toekomst. 
Een van de leerlingen is Lian. Ze is 

13 jaar en heeft het syndroom van 
Dravet. Dat betekent dat ze een 
aantal keren per week forse epilep-
tische aanvallen krijgt en een ver-
standelijke beperking heeft. Voor 
Lians moeder Hilda Rutten is de 
toekomst van haar kind een groot 
vraagteken. Als de klassen als ge-
volg van de aangekondigde bezui-
nigingen groter worden, is er voor 

Lian logischerwijs een stuk minder 
aandacht. ‘En die heeft ze nu juist 
zo hard nodig’, zegt Hilda Rutten. 
‘Als Lian een epileptische aanval 
krijgt, zijn twee mensen een hele 
tijd met haar bezig. Als de aanval 
te erg wordt, kan Lian die dag hele-
maal niet meer terug naar de klas. 
Het kan ook zijn dat ze de hele dag 
dicht tegen een aanval aan zit. Ze 
moet op school dus heel goed in de 
gaten gehouden worden.’
Wie dat straks dan moet gaan doen 
is eveneens een groot raadsel, want 
de regering zet flink het mes in het 
aantal banen in het speciaal onder-

Vlnr: Marja Pasman, Lian en Hilda Rutten, straks alle drie de dupe  
van blinde bezuinigingsdrift.

‘heeft niet  
ieder kind in 
nederland recht 
op onderwijs?’

wijs en snoeit ook in de begeleiding 
op de reguliere scholen. ‘Op een  ge-
geven moment komt de vraag aan 
de orde: kunnen wij de veiligheid 
van het kind nog garanderen?’, zegt 
Marja Pasman, directeur van de Mi-
kado-school. ‘Met andere woorden: 
kan een kind als Lian straks über-
haupt nog wel naar school? Ieder 
kind heeft recht op onderwijs, zeg-
gen we in Nederland. Ik vraag me 
af hoe lang we dat nog kunnen blij-
ven zeggen’. 
Lian naar een reguliere school stu-
ren is volgens beiden geen optie. 
‘Dan mag de minister er zelf de 

hele dag naast gaan staan’, sneert 
Hilda Rutten. ‘En als een leraar op 
een reguliere school constant op 
Lian moet letten, worden de andere 
leerlingen de dupe want dan krij-
gen zij te weinig aandacht’, zegt 
Marja Pasman. 
Maar wat dan? Rutten: ‘Dan komt 
Lian thuis te zitten en kijgt ze he-
lemaal geen onderwijs meer. Of 
ze gaat naar een tehuis; kijk maar 
eens wat dát dan kost. Over bezui-
nigingen gesproken.’ 
‘Laatst stonden hier op school ou-
ders gewoonweg te huilen’, vertelt 
Mikado-directeur Pasman. ‘Ze zei-
den: Ze willen niet meer opkomen voor 
kinderen die geboren worden zoals onze 
zoon geboren is. Dat doet pijn, ja. Nu 
al kunnen we soms kinderen op 
onze school niet meer aannemen, 
omdat we niet kunnen garanderen 
dat we hen over twee jaar perspec-
tief kunnen blijven bieden. Dan 
vraag je je af: mág je kinderen ei-
genlijk wel perspectief weigeren? 
Dat is een ethische vraag die gesteld 
moet worden.’
Hilda Rutten: ‘Eigenlijk zegt de mi-
nister tegen leerlingen als Lian: Stel 
je niet zo aan, doe normaal en ga naar 
een gewone school. Een grotere mis-
kenning van leerlingen zou ik niet 
kunnen verzinnen.’ 

TEKST: ROB JANSSEN

FOTO: ERIK VAN ’T HULLENAAR

Het kabinet pleegt een aanslag op de sociale huursector door het 
verhuurders mogelijk te maken om de huren van alle sociale huur-
woningen te  verhogen met 120 euro per maand. SP-Kamerlid Sadet 
Karabulut: ‘Dit gaat heel veel huurders, die het toch al niet ruim heb-
ben, heel hard raken. Het is echt te gek voor woorden’. 

hufterige  
huurprijzen

Het kabinet wil dat verhuurders 
alle sociale huurwoningen 25 pun-
ten extra kunnen geven waar-
door de huurprijs stijgt. Het wordt 
straks heel lastig om nog een huur-
woning onder de 650 euro te vin-
den. Sadet: ‘Voor een grote groep 
huurders betekent dit dat zij meer 

Groningen, Lijzijde,  3-kamer galerijwoning, 64m2. Met 25 extra 
woonpunten stijgt de brutohuur van deze woning voor een nieuwe  
bewoner van 390 euro naar 510 euro per maand. En de huurtoeslag, 
die gaat naar beneden. Iemand hier nog wonen? Iemand?

Nieuwegein, Middelmonde, 
3-kamerflat 100m2.  
De normale huur voor deze  
woning is € 494,89. Nieuwe huur:  
€ 622,88. Wil je deze woning als-
nog betrekken maar verdien je 
meer dan € 33.614,00 per jaar? 
Dan mag je van Europa en dit  
kabinet deze woning niet meer 
huren.

Vlaardingen, Havikstraat, eensgezinswoning, 
63m2. Als je denkt, dan blijf ik toch gewoon lekker 
wonen waar ik woon, zoals in deze mooie eensge-
zinswoning van € 635 per maand, dan ben je nog 
niet veilig. Voor zittende huurders gaat de huur per 
1 juli met 1,3% (in dit geval dus 10 euro) per maand 
omhoog. Heb je een jaarinkomen van boven de  
43 duizend euro, dan stijgt de huur per 1 juli 2012 
nog eens met 5%: € 38. Totale huurstijging: € 48!

Wassenaar, Duinweg, 11 kamers, 300m2.  
De prijs van deze villa is 31/2 miljoen euro. In de 
meeste gevallen kun je duizenden euro’s  
hypotheekrente aftrekken. Het kabinet houdt deze 
villasubsidie in stand. Stijging woonlasten uit hypo-
theek: 0 euro. Reden voor een feestje in de achter-
tuin van zo’n 2500m2!

dan de helft van hun inkomen 
kwijt zijn aan kale huur. Maar deze 
mensen hebben geen alternatief 
omdat er op de koopmarkt geen be-
taalbare huizen zijn. En terwijl het 
kabinet de mensen in een huur-
huis pakt, laat het de villasubsidie 
met rust.

VerboDeN te WoNeN Met eeN NorMaaL saLaris

NieuWe HuurDer: + 30 %

ZitteNDe HuurDer: PLus 48 euro P/M

stijGiNG WooNLasteN: 0 euro.

PRODUCTIE: BAS STOFFELSEN. FOTOGRAFIE: SANDRA 

becKerMan, gOnnie sluijs en suzanne van de KerK
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uit het  
fotoalbum  
van rood:

ROOD,  jong in de SP is de actiefste politieke jongeren-
organisatie die er is. Niet eindeloos vergaderen, maar 
actie voeren is wat ROOD doet. Samen met jongeren 
binden ze de strijd aan tegen onrecht, discriminatie en 
asociale plannen. De acties van ROOD laten zien dat 
actie voeren helpt. Jongeren kunnen hun omgeving 
veranderen als ze de handen in een slaan. 

Het kabinet wil 60 duizend banen schrappen bij  
sociale werkplaatsen. De SP pikt dat niet. Wat vindt 
u ervan dat mensen met een arbeidsbeperking moe-
ten opdraaien voor de gevolgen van de crisis?  
Vindt u dat ook onrechtvaardig, teken dan protest 
aan op www.armoedewerktniet.nl 

laffe diefstal  
van werk

 peter vink (61), weert:
‘Na bijna 12 jaar WAO ontdekten 
de dokters dat ik een hyperven-
tilatiestoornis heb, waardoor ik 
verschrikkelijke angsten kon krij-
gen. Ik was maar wat blij dat ik 
weer aan de slag kon bij een soci-
ale werkplaats. Ondertussen ben 
ik 61 en ik kan met de VUT wan-
neer ik 63 ben, dus ik kom er wel, 
maar ik merk nu al wat de bezui-
nigingen doen. Er is steeds minder 
personeel, waardoor de begeleiding 
steeds slechter wordt. Als je nog 
kan lopen, kan je zomaar elders ge-
detacheerd worden, ook als je nog 
helemaal niet klaar bent voor een 
andere werkomgeving. Ik hoor dat 
begeleiders soms vijftig mensen 
onder hun hoede hebben, dat kan 
toch niet. Misschien gaan ze ook 
nog bezuinigen op het vervoer van 
huis naar werk. Mensen die zich 
niet zelfstandig kunnen verplaat-
sen worden daar dan het slachtof-
fer van. Ik maak me grote zorgen 
om de toekomst.’

 hans wildenbeest (48),  
lichtenvoorde

‘Ik werk al meer dan twintig jaar 
bij de sociale werkvoorziening.  
Daarvóór had ik van alles gedaan, 
maar na een lange ziekte merk-
te ik dat de stress me snel teveel 
werd. Na vijftien jaar groenvoorzie-
ning, breng ik nu post rond. Lek-
ker werk, veel buiten, je spreekt 
nog eens iemand. Maar nu heb ik 
te horen gekregen dat ik niet kan 
blijven.
Eigenlijk heb ik te goed mijn best 
gedaan, want ze willen me nu de-

1  Malieveld Den Haag. Dit kabi- 
 net wil keihard bezuinigen op 

het hoger onderwijs. ROOD mobi-
liseerde studenten, organiseerde 
lokale acties en landelijke demon-
straties. Het eerste resultaat is 
binnen: de studieboete wordt met 
een jaar uitgesteld. ROOD blijft 
met de studenten strijden tot de 

‘ik maak me 
grote zorgen 
om de toekomst’

tacheren bij een andere werkge-
ver. Het is een dubbel gevoel: het 
lijkt een overwinning, maar ik ben 
ook niet gek, dit valt niet voor niks 
samen met die bezuinigingen. Ik 
grapte al, ze geven me een nieuwe 
baan: ik word geraniumkweker en 
kan vanuit huis werken.
Natuurlijk wil ik ergens anders aan 
de slag, als ik maar kan werken, 
maar ik moet wel begeleid worden. 
Helaas kan ik niet zonder. En met 
de kabinetsplannen moet ik nog 
maar zien of dat niet wegbezuinigd 
zal worden.’

bezuinigingen helemaal van  
tafel zijn. 

2      Zutphen heeft een prachti- 
 ge skatebaan. Deze had geen 

verlichting waardoor jongeren 
er in de winter bijna niet konden 
skaten. De gemeente weigerde 
verlichting neer te zetten waarop 

ROOD en de skaters in actie kwa-
men. De lichten kwamen er. 

3  Plein Den Haag. MBO’ers van  
 16 en 17 jaar krijgen geen OV-

jaarkaart. Daardoor betalen velen 
van hen duizenden euro’s reis-
kosten, die niet iedereen op kan 
hoesten. ROOD voerde door het 
hele land actie. Dankzij die druk 
verstrekten verschillende provin-
cies de kaart alsnog.

4  Huisjesmelkers profiteren van 
 de kamernood door veel te 

hoge huren te vragen en geen on-
derhoud te plegen. ROOD nagelt 
ze aan de schandpaal. Met suc-
ces: het onderwerp staat weer op 

de agenda. Veel huurders dwon-
gen huurverlaging af, huisjesmel-
kers werden voor de rechter ge-
daagd en sommigen verloren hun 
vergunning. In Groningen voert 
ROOD voortdurend actie tegen de 
woningnood. De gemeente -met 
de SP in het college- gaat  
nu 4.500 studentenkamers bij-
bouwen.  

5  Al 25 jaar wachten Amers- 
 foortse jongeren op een  

discotheek, maar de gemeente 
ligt steeds dwars. Tijd voor actie 
van ROOD. Op een reusachtige 
dansvloer werden 2500 handteke-
ningen opgehaald en aangeboden 
aan de gemeente. Daardoor zijn 
er nu eindelijk concrete plannen 
voor een disco. 

1
2

3

4
5actievoeren helpt!

TEKST: PETER KWINT
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kwartaalbijdrage € 5,– (minimum) € 7,50 € 10, –
 € 12,50 € 15,– anders  €  
   

Stuur deze bon in envelop zonder postzegel naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer
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n ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per 
kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van 
mijn rekening. ik ontvang het boek tot hier - en 
nu verder en bovendien krijg ik elke maand het 
nieuws- en ledenblad tribune gratis in de bus.

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot  
28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.

Horizontaal
2 Verhandelt fondsen in de boksring. (7)
7 Tophospita. (7,4 en 11) 8 Druk zendwerk 
uit Hilversum lijkt ongezonde uitstraling 
te hebben? (5,6 en11) 10 Deze student 
verpleegkunde heeft extra aandacht 

nodig. (12) 12 Van Wind- en Waterkracht 
produceer je geen vuiligheid. (6,7)
14 Is succesvol op het internet. (3)  
16 Tijdschrift ASN-bank is reden om daar 
je geld onder te brengen. (11)
17 Neiging tot overheersen (niet) beteu-

cryptogram

gelen. (12) 21 De uitwerking van gezag. 
(7) 22 Blauwwitte kledingstof is toch 
koninklijk oranje. (6) 23 Levert duurzaam 
energie en leent zich voor het opbergen 
van een misdadiger. (8) 25 Bijzonder 
onderwijs is wat timide. (3, ook afk).
26 Fundamenteel gebouw voor elke 
leerling. (11)

Verticaal
1 Bewering: “Er is niets stuk door de 
aanrijding!” (Daarom toch smartegeld.) 
(10,8 en 18) 3 Europeaan heeft relatie 
met bijbelboek. (3, ook afk.) 4 De ruimte 
voor bedrijfswinst zit in de kantlijn. (5)
5 Capaciteit van een docent. (10)  
6 Advies uit ‘Brussel’. (8,4) 9 Doet een 
loodgieter als-tie de boel opdoft. (6,5)
11 Meer ruimte bij defensie. (5)
13 Op de proef gesteld door een exa-
men. (8) 15 Vervanger van Esperanto lijkt 
geen identiteit te hebben. (3 en 2,1)
18 Is (g)een Engelse maaltijd van Zuster 
Overste. (7 en 3,4) 19 Handig wanneer in 
(levens)nood. (7) 20 Zeg maar bye-bye 
tegen je salaris. (3,4 en 7) 24 F-16 in 
zichzelf begraven. (4) 27 Duits vennoot-
schapszilver. (2, afk.)
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tomaat-lemon cocktail 
(alcoholvrij)

Voor 4 glazen
7 dl tomatensap, 2 tomaten,  
1 citroen, twee scheutjes Engelse saus, snufje 
peper en selderijzout

Bereiding
Was de tomaten en verwijder de schil. Ontpit 
de tomaten en snijd ze in kleine blokjes. Pers de 
citroen uit. Meng het tomatensap met de Engelse 
saus en het citroensap. Kruid af met peper en 
selderijzout. Verdeel de blokjes tomaat over de 
glazen en giet het sap over de blokjes.  
Fris opdienen.

ROOD jong in de SP-lid Jolieke 
Ritzema uit Amersfoort weet wel 
raad met een frisse Chelada

michelada clementina  
of “chelada”

Voor 4 glazen
Bloody Mary waarin Mexicaans bier de wodka 
vervangt, eventueel nog met wat worcestershire 
en/of maggi en/of tabasco.  
Verhouding bier/tomatensap 1/1.

Ingrediënten
ijsblokjes, tabasco, verse limoen, selderijzout, 
Mexicaans bier, tomatensap, zwarte peper, 
worchestershiresaus,1 stengel bleekselderij

Bereiding
Vul een shaker met een paar ijsblokjes. Maal er 
zwarte peper overheen en voeg 6 borrelglaasjes 
Mexicaans bier en 6 borrelglaasjes tomatensap 
toe. Even goed schudden en daarna 3 druppels 
worcestershiresaus, 2 druppels tabasco en 
het sap van een kwart van de verse limoen 
toevoegen. Afmaken met een snufje selderijzout. 
Zeef het mengsel en schenk uit. Gebruik als 
roerstokje een stengel bleekselderij.

Dat we voortdurend werken aan een 
beter Nederland verhindert ons niet 
om te genieten van zon, zomer en 
een frisse cocktail. Zeker als het met 
rode tomaat is natuurlijk.  
Drinkt u mee?

zomerse tomatencocktails

jules iding
SP’er sinds 1973 en 33 jaar ac-
tief in de Osse politiek, waarvan 
tien jaar als wethouder. Over zijn 
nieuwe functie als Gedeputeer-
de Statenlid (samen met collega’s 
van CDA en VVD): ‘Vol enthousi-

vers bestuursbloed

Een nieuw hoofdstuk in 
de SP-geschiedenis: we 
besturen mee in Noord-
Brabant en Zuid-Holland. 
Wist u dat van elke 10 
Nederlanders er 4 in een 
van beide provincies wo-
nen? Maak kennis met 
onze mannen in Gedepu-
teerde Staten. (Wilt u dat 
uitgebreider doen? Ga 
dan naar www.sp.nl) 

asme ga ik het hol van de leeuw 
in. Samen met al die duizenden 
leden in Brabant ga ik laten zien 
dat de SP in het bestuur het ver-
schil in de provincie kan maken.’

rik janssen 
Uit Wassenaar.
Werkte vier jaar als jurist in de 
Tweede Kamerfractie van de SP 
en hield zich vooral bezig met 
de onderwerpen asiel, privacy en 
rechtsgang. Rik verving afgelo-
pen maanden Sadet Karabulut in 
de Tweede Kamer wegens haar 
zwangerschapsverlof. Over zijn 
nieuwe functie als Gedeputeerd 
Statenlid (samen met collega’s 
van VVD, CDA en D’66): ‘We heb-
ben laten zien betrouwbare poli-
tiek te kunnen voeren, dichtbij de 
mensen. Nu mag ik bewijzen dat 
je het besturen van een provincie 
niet alleen vóór, maar vooral mét 
de mensen doet.’

Op de Moerdijkbrug ontmoeten SP-Geduputeerden Rik Janssen en Jules Iding 
elkaar op de grens tussen ‘hun’ provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.
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