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Introductie
Tijdens de dr. Martin Luther King jr. (MLK) Lezing op 4 april 2017 is het project
‘Herinneringen aan MLK’ aangekondigd van SERVUS in samenwerking met Alumnirelaties
VU, de VU Vereniging en andere VU-betrokkenen. Dit project houdt in dat VUalumni worden
geïnterviewd die aanwezig waren toen King op 20 oktober 1965 het VU-eredoctoraat in de
Sociale Wetenschappen verkreeg en/of op 21 oktober 1965 aanwezig waren bij de ontmoeting
tussen King en VU studenten in hotel Krasnapolsky, zullen worden geïnterviewd over hun
ervaringen.
VU-alumnus Gerrit de Jong
Woonachtig in Amsterdam tijdens studententijd
Studeerde Economie aan de VU van 1962 tot 1969
Leeftijd 77
v Concertgebouw Amsterdam
De plechtigheid vanwege de uitreiking van eredoctoraten vond plaats tijdens het
17e Lustrum van de VU, en tevens het Lustrum van het studentencorps. De hele week
waren er activiteiten, waaronder deze plechtigheid op 20 oktober 1965. s’Morgens
was er een kerkdienst in de Westerkerk waar Ds Buskes voorging. Dat was ook wel
opmerkelijk, omdat Buskes de Gereformeerde Kerk had verlaten vanwege de affaire
Geelkerken. Buskes had met de VU geen ruzie, en hij was VU alumnus. Er was dus
niks op tegen om Buskes te vragen. Hij was een gevierd redenaar. Dat is ook de
enige keer dat ik een preek van hem heb gehoord.
In het Concertgebouw: het was een hele vertoning. Al die hoogleraren die aan het
begin van de plechtigheid van de trap afkomen schrijden. Ze hadden allemaal hun
orde-tekens op. Prof. Zijlstra stal de show want zijn rokkostuum was -geloof ik- te
klein voor alle onderscheidingen. Dus dat was een prachtige happening. Er waren
wel 4 of 5 erepromoties. Ik denk dat de VU nog nooit zo groot had uitgepakt. Als je
lijstjes ziet van erepromoties uit het verleden, dan verleende de VU zo nu en dan
slechts 1 of 2 eredoctoraten. Deze bijeenkomst trok bijzondere aandacht, met zowel
Martin Luther King als Prins Bernhard. Iedereen werd een kappa omgehangen, en
er werd een laudatio uitgesproken door hun promotor over de heldendaden die ze
hadden verricht. Het waren overigens allemaal mannen. Prof. de Roos, een heel
integere gereformeerde man, sprak Prins Bernhard toe. Er moest 1 eredoctor
antwoorden namens alle eredoctores. Daar is toen nog enig dispuut over geweest
of dat dr. King moest doen of Prins Bernhard. Er was echter geen denken aan dat
Bernhard gepasseerd kon worden. Dr. King stond er in de geleende toga van ds.
Buskes een beetje bedremmeld bij. King was dominee, dus deze toga viel in die zin
niet zo erg uit de toon. De band tussen de VU en het Koningshuis was vrij sterk.
Bernhard was erelid van het studentencorps. De speech van Bernhard herinner ik
me tot op de dag van vandaag omdat ik dat helemaal niet achter Bernhard had
gezocht. De Lockheed affaire kenden we toen natuurlijk nog niet. Maar hij was de
man van het grote bedrijfsleven. Er kon geen club het land uit gaan om reclame te
maken voor het Nederlands bedrijfsleven, of Bernhard stond aan het hoofd van de
delegatie. Zijn speech ging over de ‘haves and the have nots’. Ik kende toen de hele
uitdrukking nog niet. Bernhard hield nota bene een heel verhaal over de mensen
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met bezit versus de mensen die worden uitgebuit. De ‘haves’ hebben een
verantwoordelijkheid voor de ‘have nots’, enz. Ik vond dat heel opmerkelijk, omdat
hij eigenlijk aan de kant van de ‘haves’ opereerde.
De Lustrum feestweek in oktober 1965 omvatte vele activiteiten. Ik ging niet overal
naar toe. De week werd afgesloten met een groot feest van het Corps in het
Concertgebouw, enkele dagen na de uitreiking van de eredoctoraten. Daar hadden
ze het hele Concertgebouw voor afgehuurd. Het galafeest duurde tot in de kleine
uurtjes. Toen ik naar buiten ging, was het alweer licht. De heren gingen in
rokkostuum en de dames in het lang. De hele week werd er weinig gestudeerd en
veel feestgevierd. Zie ook de foto’s in de bijlage van het galafeest in het
Concertgebouw van het Corps NDDD, oktober 1965 en het speciaal ontworpen
bierviltje.
v Dies bijeenkomst in Grand Hotel Krasnapolsky
Herinnert u zich nog de binnenkomst waarbij de studenten dansend ‘We shall
overcome’ zongen? Ik moet eerlijk bekennen dat ik altijd met een beetje gene kijk
als zwarte mensen beginnen te dansen en witte mensen proberen dat na te doen. Dat
lukt ze absoluut niet. Ik ben veel in Afrika geweest, en die mensen gaan altijd zingen
en dansen. Ik ben daar naar de kerk geweest en daar waren drie koren. Die stonden
allemaal te swingen. Geweldig, en iedereen gaat meebewegen. Maar witte mensen
zijn dan zo houterig, dat is geen gezicht. Ik vond dat in Krasnapolsky een beetje
genant. De Senaat van het studentencorps, die mensen sliepen zo ongeveer in hun
jacquet, en die staan daar dan te dansen. Dat wil helemaal niet.
Ik herinner me weinig van zijn speech. King was natuurlijk een groot orator.
Management by speech, dat was heel herkenbaar. 40 min. spreken was geen
uitzondering, dat deed hij in de kerk ook, in Amerika. Hij kon dat ook allemaal uit
zijn hoofd.
v Kentering in het denken
Je kon merken dat er in 1965 een omslag in het denken plaatsvond. Pas achteraf
bemerkte je dat het een breukvlak was, bijvoorbeeld in het denken over Apartheid.
Er was duidelijk een kentering merkbaar van klassiek gereformeerd naar meer
vrijzinnig.
Toen ik op de VU aankwam in 1962 was de Nieuw-Guinea affaire heel actueel, en
de vraag of we daar moesten gaan vechten. Nederland stond op het punt om daar
en oorlog te beginnen. Dat herinner ik me nog goed uit mijn groentijd. Dr. Siewert
Bruins Slot was hoofdredacteur van Trouw en politiek leider, fractievoorzitter in de
Tweede Kamer voor de ARP. Hij ging overstag, en zei dat we onze beloftes aan de
Papoea’s moesten verbreken. Dit is een hopeloos gevecht, en we moeten daar weg.
In Trouw nam Bruins Slot het standpunt in dat we daar niet moesten vechten, maar
Nieuw-Guinea moesten opgeven. In gereformeerde kringen was dat heel moeilijk,
want die vonden dat je de Papoea’s niet in de steek kon laten. Net zoals we ooit de
Ambonezen in de steek hadden gelaten. Dat gaf een enorme tweespalt binnen de
gereformeerde wereld. Maar daarmee was de toon wel gezet. Ik herinner me nog
dat ik in de groentijd werd ondervraagd: wat vindt u van Nieuw Guinea? Bij mij
thuis waren ze lid van een organisatie ‘Help Ambon in Nood’. Ze waren nog steeds
verbolgen dat we die KNIL soldaten zo slecht hadden behandeld. Tot op de dag van
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vandaag bijna. En nou deden we hetzelfde weer met de Papoea’s. In de
gereformeerde wereld was er een progressieve club die achter Buins Slot ging
staan. Aan de andere kant waren er ook conservatieven. Bijvoorbeeld Gerbrandy
was, tot aan zijn dood in1961 heel uitgesproken op dat punt. Die zeiden dat we de
Papoea’s niet in de steek mochten laten. We gaan vechten tegen Soekarno. Luns, de
Minsiter van Buitenlandse Zaken was daar ook een groot vorstander van. Maar op
een gegeven moment zei Bobby Kennedy, de Amerikaanse Minister van Justitie dat
ze Nederland lieten vallen. Want de USA koos eigenlijk nooit de kant van de
kolonisator. Toen was het einde oefening. Toen is daarna nog een referendum
gekomen, dat door Soekarno helemaal is verziekt. Daarna heeft Nederland Nieuw
Guinea afgestoten. Binnen zowel de gereformeerde als anti-revolutionaire wereld,
destijds nog een verhouding van 1 op 1, was dat besluit een enorme schok.
Ik weet nog dat Prof. Zuidema, die de Filosofie colleges voor 1e jaars gaf, als
gasthoogleraar de gereformeerd theoloog Prof. Stoker had uitgenodigd. Dat was
echt wel provocerend in die tijd. Prof. Stoker van Potchefstroom Universiteit in
Zuid-Afrika, een universiteit de net zo gereformeerd was als de VU indertijd, had
een theologische onderbouwing voor de Apartheidspolitiek geschreven. De
Apartheid was een soort geloofsartikel. In 1962-1963 was daar al twijfel over op de
VU, of je zo iemand wel kon uitnodigen.
Toen in 1965 Martin Luther King naar de VU kwam, was de discussie over
Apartheid daarmee wel zo’n beetje afgesloten. Men had inmiddels op de VU meer
de kant gekozen van de zwarte medemens. Het was duidelijk een teken dat de VU
zijn koers volstrekt had gewijzigd. Dus die bocht was toen wel genomen. Apartheid
en Stoker hoorden hier op de VU niet meer thuis. Potchefstroom Universiteit heeft
toen ook de banden verbroken met de VU en uit het verband van internationale
christelijke universiteiten gestoten. Dat heeft de VU allemaal geaccepteerd en werd
op de koop toegenomen.
Het dagblad Trouw werd toen een meer progressieve krant. Eigenlijk van de ene op
de andere dag toen Bruins Slot overstag ging. Hij werd gewipt als politiek leider
van de ARP. Hij ging op de kandidatenlijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer
na de stemming door de leden terug van plaats 1 naar plaats 6 en bedankte verder
voor de eer. Dat was het offer dat hij moest brengen. Hij schreef elke zaterdag een
groot artkel in Trouw, waarmee hij de ARP ook de bocht doorhielp. Hij hield het
vuur brandende om de ARP koers te kunnen verleggen. Dat was dus het klimaat
waarin Martin Luther King naar de VU kwam. Het was eigenlijk de bezegeling van
het feit dat de VU zich uitsprak tegen Apartheid.
v Terugblik op VU-studententijd
Hoe kwam ik op de VU terecht? Ik heb economie gestudeerd op de VU. Die keuze
voor de VU was in lijn met de gereformeerde ‘Eis van het Beginsel’. VU was echt
een gereformeerde universiteit. Bij ons thuis stond het VU-busje nog op de
schoorsteenmantel. Dat was nog zo destijds. Alhoewel, toen zaten er bij ons oude
spijkers in het busje. Na mijn gymnasium was het voor de hand liggend dat ik naar
de VU zou gaan. Ik vond het prima, want wat is er nou mooier dan Amsterdam. Je
werd ook als vanzelfsprekend lid van het studentencorps. Dat was echt een
gezelligheidsvereniging. Mijn vader had een accountantskantoor in Leeuwarden. Ik
wist eigenlijk niet wat ik wilde studeren. Economie kan nooit kwaad, dacht ik. Ik
had geen brandende liefde voor het vak. Op het gymnasium had je ook helemaal het
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vak economie niet gehad. Dus het was voor mij allemaal nieuw. De faculteit was
gevestigd in twee herenhuizen aan de Koningslaan. Alleen het laatste jaar van mijn
doctoraal heb ik college gelopen aan De Boelelaan. Dat was toen nog een verlaten
vlakte, afgezien van het VU Ziekenhuis en het Natuurkundig Laboratorium. Je had
wel een zekere gezelligheid in de faculteit Economie. Achteraf gezien had ik wel het
mooiste vak wat je zou kunnen kiezen. Dus daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik ben
het vak ook altijd trouw gebleven. Ik ben nooit vooor managementtaken gegaan. Ik
had daar nooit behoefte aan, en eigenlijk studeer ik nog steeds.
Kunt u iets vertellen over studeren op de VU? Je had een rooster (Series) en daar
stonden de colleges op. Ik volgde wel de meeste colleges. De faculteit was nog heel
klein. Je had in totaal drie hoogleraren voor de hoofdvakken; Prof. de Roos voor
Algemene Economie, Prof. Thierry en Prof. Van Muiswinkel voor Bedrijfseconomie.
En dan had je nog een aantal hoogleraren voor deelterreinen zoals Prof. Borst voor
Recht, Prof. Wieringa voor Gechiedenis en prof. De Jong voor Geografie. Dan had
je het wel zo ongeveer gehad. Voor de rest waren het deeltijd hoogleraren, zoals
prof. Renooij (Monetaire Economie), prof. Goudswaard (Wiskunde) en prof.
Nathans (Administratieve Organisatie), lectores en leeropdrachten.
Hoe begon een college? Na het professoraal kwartiertje kwam de hoogleraar
binnen, en dan ging iedereen staan. Iedere maandagmorgen werden de colleges
geopend met het lezen van een stuk uit de bijbel. In het eerste jaar deed dat Professor
Zuidema in de Woestduinkerk, dat was destijds de aula van de VU. Daar vonden
ook alle promoties plaats, achter het Haarlemmermeer station gelegen. Prof.
Zuidema gaf daar het vak Inleiding tot de Calvinistische Filosofie en de
Geschiedenis van de Filosofie (Conspectus Historiae). Zijn colleges waren
geweldig. Hij was zo’n goede spreker en een volbloed acteur. Hij was tenslotte ook
dominee. Ook gaf Prof. Zuidema in het doctoraal programma het vak Geschiedenis
van de Economische Filosofie. In het 2e studiejaar begon de maandagochtend
eveneens met het lezen uit de bijbel. Dat vonden wij heel normaal, dat was je thuis
en op school gewend.
Hoe zag het studieprogramma eruit? Er was toen nog niet veel te kiezen. De
hoofdvakken in de kandidaats- en doctoraalopleiding waren voor iedereen
hetzelfde. Tijdens het doctoraal kon je kiezen voor Bedrijfseconomie of Algemene
Economie. Desondanks deden alle studenten in dezelfde vakken tentamen. Het
verschil zat in de keuzevakken. Ik heb toen het keuzevak Midden- en Kleinbedrijf
gedaan. Dat vak werd gegeven door Prof. Van der Wilde. Hij werkte voor 1 dag per
week aan de VU. Voor de rest was hij secretaris van de Raad voor het Midden- en
Kleinbedrijf, een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan. Prof. Van der Wilde (MKB) bood
me een baan aan bij de Raad in Den Haag. Ik behaalde op 25 maart 1969 mijn
doctoraal, en op 1 april 1969 stond ik bij hem op de stoep, hier in Den Haag. En
kon ik aan het werk.
Aan mijn VU studententijd en het studenten Corps heb ik zeer goede herinneringen.
Van de MLK geinterviewden ken ik ook mijn jaargenoten Peter Boorsma en Arend
Soeteman. Roel Dijk was destijds Rector Corporis. Harry van Andel was Rector
Corporis van mijn jaar.
v Loopbaan
Mijn eerste baan van 1969 tot 1974 was bij het publiekrechtelijk bedrijfsorgaan
Raad voor het MKB in den Haag. Het werk bestond uit adviezen schrijven. Via mijn
lidmaatschap van de dienstenbond CNV kwam ik met het onderwerp ‘tertiaire
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inkomensverdeling’ in aanraking. Samen met Prof. Van der Wilde heb ik daar een
rapport over geschreven. Daarna heb ik 5 jaar gewerkt bij het Instituut Onderzoek
Overheidsuitgaven. Het onderzoek dat ik deed naar tertiaire inkomensverdeling was
eigenlijk mijn ticket om daar binnen te komen. Het was een heerlijke tijd. Een nieuw
instituut, jonge medewerkers, dat was geweldig. Maar na 5 jaar dacht ik: moet ik
nu alweer aan een nieuw onderzoek beginnen? Er was inmidddels een nieuwe
directeur gekomen, en ik dacht dat het tijd werd om weg te gaan. Ik was ook een
jaartje waarnemend directeur geweest, en moest dan ook acquisitie doen. Maar dat
was helemaal niets voor mij. Ik wilde onderzoek doen.
Toen heb ik gesolliciteerd bij de SER. Daar werd ik aangenomen in 1981. Na een
paar jaar werd ik secretaris van de SER en plaatsvervangend algemeen secretaris.
Daar schreven we jaarlijks, en later elke 2 jaar, een advies over het sociaaleconomisch beleid op middellange termijn onder leiding van Jan de Pous. We
hadden een Commissie Economische Deskundigen met kroonleden. Spraakmakende
hoogleraren Algemene Economie en directeuren van het Centraal Planbureau en
De Nederlandsche Bank zaten daarin. Ik vond dat geweldig.
Bert de Vries van het CDA vroeg me in 1989 voor de 2e Kamer. Dat heb ik 9 jaar
gedaan. Daarna ben ik 2 jaar directeur geweest van het Protestants Voortgezet
Onderwijs in Rotterdam. In deze functie was de relatie met King’s thema van
kansenongelijkheid duidelijk te leggen. Op de scholen bestond toen de stelregel dat
niet meer dan 50% van de kinderen van kleur moesten zijn. Anders viel de school
om, zoals dat heette, wat betekende dat de school helemaal zwart werd.
In 2002 werd ik door de Koningin beedigd tot lid van de Algemene Rekenkamer en
heb dat 10 jaar gedaan. Een luxe baan. Waar je in de Tweede Kamer je een slag in
de rondte werkte met nauwelijks enige ambtelijke ondersteuning, werd je wat dat
betreft bij de Rekenamer in de watten gelegd. Je kon zelfs een auto met chauffeur
laten aanrukken. Gelukkig woonde ik op fietsafstand. Het onderzoek bij de
Algemene Rekenkamer was me op het lijf geschreven.
Welke rol speelde maatschappelijke ongelijkheid in uw onderzoekswerk bij de Raad
voor het MKB en de SER, in het perspectief van dr. King? De grootste werkgevers
kregen in die tijd de meeste aandacht. Echter, een groot deel van de zelfstandige
ondernemers, zeg maar zo’n dertig procent, verdiende niet eens het minimumloon.
Terwijl het voor een werknemer verboden was om onder het minimumloon te
werken. Zelfstandige ondernemers moesten maar zien hoe ze aan de kost kwamen,
ze werkten tenslotte voor eigen rekening en risico. We hebben toen bij de Raad voor
het MKB adviezen geschreven over het Gewaardeerd Ondernemersloon. We zeiden:
dat loon moeten ze echt verdienen en moet ook als kosten in rekening worden
gebracht. Dan kun je daarna pas de winst of het verlies berekenen. Bij de SER was
de aandacht voor ongelijkheid in inkomens en vermogens minder aan de orde,
hoewel het één van de vijf hoofddoelstellingen van sociaal-economisch beleid was,
zoals de SER die in 1951 had geformuleerd. Er was bij de SER een commissie
Minimumloon die elk jaar een verdeeld advies uitbracht en dat schoot dus niet erg
op. Het Sociaal en Cultureel Planbureau daarentegen hield zich wel bezig met de
tertiaire inkomensverdeling.
Ongelijke inkomensverdeling. Economen weten daar geen raad mee, en zeggen ‘dat
moet de politiek maar uitmaken’. Prof. Tinbergen was het daar niet mee eens en
heeft een boek geschreven over inkomenspolitiek. Jan Pen ook. Maar bij de SER
konden ze niet uit de voeten met dit thema van ongelijke inkomensverdeling.
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Gedurende mijn loopbaan en later in mijn leven heb ik nog regelmatig teruggedacht
aan de ontmoeting met dr. King. Ik weet het nog steeds, omdat het een signaal was
dat de VU de kant had gekozen van de zwarte onderdrukte medemens. Onlangs heb
ik de film Martin Luther King vs. The FBI nog gezien. Je zag hoe de FBI hem
jarenlang dwars heeft gezeten. Je ziet John Edgar Hoover. Gedurende 40 jaar was
Edgar Hoover FBI directeur, en maakte een enorme jacht op King. King werd als
staatsgevaarlijk beschouwd. King kon heel goed overweg met de Kennedy’s. Maar
Bob Kennedy was Minister van Justitie en liet hem toch vallen. Bob Kennedy hield
Edgar Hoover de hand boven het hoofd en liet hem zijn gang gaan. Ze konden
eigenlijk niets ernstigs vinden tegen King. Waar ze het daarom op gooiden was dat
King vreemd zou gaan. Ze hadden zelfs microfoons verstopt in de hotelkamers waar
dat gebeurde. Dit dreigden ze te publiceren, dus ze chanteerden King daarmee. Dat
was eigenlijk het enige waarmee de FBI hem kon pakken. En zelfs dat was voor Bob
Kennedy niet voldoende om Edgar Hoover terug te roepen. Opvallend ook dat een
groot deel van de Amerikaanse bevolking het er wel mee eens was, dat King
vervolgd werd. King was wel gevierd in het buitenland, maar in Amerika zelf kreeg
hij het steeds moeilijker. Hoewel, bij de Baptisten in het Zuiden van de USA bleef
hij enorm populair. Maar dat was een relatief klein clubje, 10-20% van de bevoling,
niet meer. De gebroeders Kennedy hebben de FBI nooit laten vallen in de jacht op
MLK, hoewel ze graag samen met King op de foto gingen. MLK was een iconische
leider. Het staatsgevaar kon de FBI nooit hard maken. Maar er werd wel continu
stemming tegen King gemaakt.
De strijd van King tegen de Vietman oorlog kwam de Amerikaanse regering ook
heel slecht uit. Er was namelijk groeiende onvrede over deze oorlog onder de
bevolking. De Amerikaanse soldaten stierven bij bosjes in Vietnam. Als je dan in
Amerika durft te zeggen ‘we moeten daar weg, onze jongens gaan daar dood voor
niks’. Dat gaf natuurlijk een vreselijke spanning in de Amerikaanse samenleving.
v Drie adviezen aan studenten van nu
Onrechtvaardigheid tegengaan in inkomensverdeling. Toen ik nog studeerde heb ik
een cursus gevolgd in het Instituut voor de Tropen, op zaterdagmorgen. Onder
anderen Jan Pronk en Harry de Lange gaven colleges over
ontwikkelingssamenwerking. En dat gaat natuurlijk ook over inkomensverdeling.
Tot op de dag van vandaag speelt dit, bijvoorbeeld bij vaccinatie. De beschikbare
vaccins gaan eerst naar ons in de westerse wereld. Alleen als er nog een voorraad
over is, gaan deze vaccins naar Afrika. En niet andersom. Dus dat raakt nauw aan
het punt van ongelijke inkomensverdeling en maatschappelijke kansen. Daarom wil
ik studenten van nu adviseren: probeer dat ideaal van maatschapppelijke eerlijke
(inkomens)verdeling boven tafel te houden. Hogere inkomens en vooral hoge
vermogens mogen zwaardere lasten dragen. In Nederland wordt momenteel over
een kloof gesproken, ofwel over een tweedeling. Om eerlijk te zijn, ik heb ook nooit
bezwaar gehad tegen afschaffimg van de basisbeurs, en de aanvullende beurs. Want
als je kijkt wie goede inkomens verdienen, dan zijn dat toch diezelfde studenten, die
grotendeels op kosten van de gemeenschap zijn opgeleid voor de beter betaalde
beroepen. En dat zijn niet de jongens die de ambachtsschool hebben gedaan en
timmerman worden. We hadden het over tertiaire inkomensverdeling. Als je nou
ziet hoe die tertiaire inkomensverdeling in de studiefinanciering uitpakt, dan gaat
dat voor een groot naar de hogere inkomens. Daarom mijn pleidooi: houd dat
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leenstelsel maar in stand. Want als je afgestudeerd bent dan behoor je tot een
bevoorrechte kaste. En als je eenmaal zo’n bevoorrechte baan hebt, vergeet dan niet
de rest van de wereld te helpen.
Onrechtvaardigheid tegengaan in de gezondheidszorg. Ik heb jaren in de Tweede
Kamer gezeten en daar actie gevoerd om medisch specialisten van hun riante
inkomens af te helpen. Maar die lobby van de medisch specialisten was zo sterk. Het
is ons nooit gelukt om ze in loondienst te krijgen. Een salaris verdienen van 4 of 5
ton per jaar was normaal. Dat moet van onze ziektekostenpremies worden betaald.
Ze hielden allemaal hun eigen maatschapje erop na in het ziekenhuis. In feite is het
ziekenhuis een bedrijfsverzamelgebouw geworden. Die specialisten vulden hun
zakken op een zeer kundige manier. Daar heb ik echter nooit de handen voor op
elkaar kunnen krijgen, ook in de Tweede Kamer niet. En die medische
bedrijfspraktijk gaat tot op de dag van vandaag door.
Onrechtvaardigheid tegengaan in het midden- en kleinbedrijf. Ook in het MKB
speelt ongelijkheid een rol. Vroeger had je nog kleine zelfstandigen in dorpen en
wijken waar vader en moeder achter de toonbank stonden en nauwelijks een droge
boterham verdienden. Die zijn voor een groot deel verdwenen. Ik weet niet hoeveel
MKBers momenteel minder verdienen dan het minimumloon. Tegenwoordig
noemen we ze zelfstandigen zonder personeel (ZZPers). Deze ondernemers hebben
nauwelijks een sociaal vangnet. Ze opereren voor eigen rekening en eigen risico en
zijn daardoor kwetsbaar, zoals de coronacrisis heeft laten zien.
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