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Waarom zijn de tickets amsterdam-
Paramaribo-amsterdam zo duur?
Nederland en Suriname beschermen 
KLM en SLM door ze een monopolie 
te geven. Zij kunnen feitelijk onge-
controleerd hun tarieven opdrijven, 
omdat reizigers noodgedwongen op 
deze route moeten reizen wegens 
familiaire en culturele banden die 
door de geschiedenis zijn ontstaan. 
Veel mensen reizen bijna maande-
lijks. Surinaamse politici profiteren 
van deze situatie omdat zij zichzelf, 
hun familie, vrienden en vriendinnen 
gratis onbeperkt business class la-
ten reizen. De Nederlandse Mededin-
gingsautoriteit (NMa) en de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat (IVW) zeggen 
andere prioriteiten te hebben dan 
hiertegen op te treden.

Wat kan de politiek hieraan  
veranderen?
“Zorgen dat alle maatschappijen op 
deze route mogen vliegen, effectief toe-
zicht organiseren op de tarieven, en er 
dient een geschillencommissie luchtrei-
zigers in het leven te worden geroepen 

een intervieW met mahin jankie, voorzitter van de vereniging van reizigers

De SP werkt samen met verschillen-
de organisaties die de relatie tussen 
Nederland en Suriname willen verbe-
teren. Volgens Tweede Kamerlid  

samen aan de slag

waar de reizigers hun geschillen met de 
luchtvaartmaatschappijen kunnen laten 
beslechten.” 

VVR en SP hebben onderzoek  
gedaan naar vliegtarieven.  
Wat is daarvan de uitkomst?
“Het is erger dan ik ooit met het 
slechtste scenario voor mogelijk had 
gehouden. Ze liggen schandalig hoog. 
De tarieven liggen gemiddeld boven 
de duizend euro. In spoedgevallen, 

bij overlijden van familie bijvoorbeeld, 
moet soms wel meer dan tweeduizend 
euro worden betaald.  
Dat is pure oplichting.”

Wat kunnen reizigers doen?
“Ze moeten massaal protesteren. 
Brieven sturen naar de Tweede Kamer, 
niet alleen naar de SP want die doet 
al genoeg. Vooral naar het CDA en de 
PvdA. Zij kennen de problemen, maar 
doen er niks aan...” •

Harry van Bommel is er veel deskun-
digheid in de Surinaamse gemeen-
schap in Nederland. “In mijn dagelijks 
werk heb ik veel contact met juristen, 

politici, zakenmensen en anderen 
die zich inzetten voor onze gemeen-
schappelijke belangen. Dat is dank-
baar werk. Ik ben blij met hun steun.” 
De strijd van Van Bommel tegen 
de absurd hoge vliegtarieven op de 
verbinding Amsterdam-Paramaribo 
leverde hem het erelidmaatschap 
op van de Vereniging Van Reizigers 
(VVR). Van Bommel: “Er moet een 
einde komen aan het uitmelken van 
de reizigers op deze verbinding. 
Lagere tarieven zijn goed voor het 
toerisme maar hebben ook een posi-
tief sociaal effect. Het is onaanvaard-
baar dat de Nederlandse regering het 
belang van KLM zwaarder laat wegen 
dan het belang van de reizigers.”  •

“de reizigers Worden oPgelicht” Foto: ombrelle / flickr.com



Wat me het meest steekt is dat juist 
ouderen en de laagste inkomens weer 
worden gepakt. Want helaas heeft dit 
kabinet één belofte wél waargemaakt. 
De Bos-belasting op aanvullende 
pensioenen gaat door. Chronisch 
zieken en gehandicapten, waaronder 
ook veel ouderen, zijn nog eens extra 
de klos: door de aftrek van bijzon-
dere ziektekosten af te schaffen, door 
nieuwe eigen bijdragen. En door op-
nieuw te snijden in de langdurige zorg, 
de AWBZ. De ziektekostenpremie is 
voor de mensen een forse kosten-
post, ongeveer 1100 euro. En die gaat 
weer stijgen. Iemand met alleen AOW 
betaalt evenveel als een miljonair. Na-
mens de SP stelde ik daarom voor om 
de premie te verlagen tot 400 euro en 
de rest inkomensafhankelijk te maken.  
Dan gaan de laagste en de midden-
inkomens erop vooruit. Maar zelfs de 
PvdA gaf geen steun aan dit voorstel.

Ouderen, en dan vooral die enkel een 
AOW of minder te besteden hebben, 
zijn voor een groot deel aangewezen 
op publieke voorzieningen.  
Helaas gaat het niet goed met de 
publieke sector. Als SP hebben we 
geprobeerd daar een antwoord op 
te vinden met het plan “De buurt, de 
schaal van de toekomst”. De publieke 
voorzieningen moeten worden ver-
beterd. Daarvoor biedt de buurt een 
buitenkans. We moeten nieuw leven 
brengen in de buurt. Een levendige 
buurt, waar mensen elkaar kennen en 
tegenkomen, vergroot de betrokken-
heid. En vermindert de anonimiteit  
en eenzaamheid. 

De plannen van dit kabinet laten  
ouderen in de kou staan. De SP  
maakt zich er sterk voor om dat te 
veranderen. Ik zie u graag bij een  
van onze protestacties. •F
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dit kabinet laat ouderen in de kou staan
agnes kant

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2009 gepresenteerd. Het belangrijkste dat mij opviel, is dat 
dit kabinet haar beloften van vorig jaar niet waar maakt. Bij de volgende Prinsjesdag zou niemand erop achter-
uitgaan. Niet waar dus, ondanks dat het kabinet probeert met allerlei berekeningen mensen zand in de ogen te 
strooien. Maar mensen zien donders goed wat ze overhouden in de portemonnee. Ik vertrouw er dan ook op dat 
de mensen niet trappen in deze mooie praatjes. 

Mensen die minder dan 50 jaar in 
Nederland wonen, krijgen niet de vol-
ledige AOW. In sommige gevallen leidt 
dat tot armoede.  
De SP probeert daar al geruime tijd 
iets aan te doen. De SP meent dat 
iedereen in Nederland aanspraak 
moet kunnen maken op een vol-
ledig basispensioen. Dat is nu niet 
het geval. Een grote groep mensen 
met een onvolledige AOW wordt nu 
naar de bijstand gestuurd. Daardoor 
mogen ze maar een beperkte tijd in 
het buitenland zijn en moeten ze eerst 
hun eigen spaarcenten gebruiken of 
huisje opeten. Dat is ronduit vernede-
rend. De SP is blij dat het toegestane 
verblijf in het buitenland is verlengd 
van drie naar zes maanden, maar vindt 
dat onvoldoende. Daarom heeft de 
partij voorgesteld om een bedrag van 
165 miljoen euro vrij te maken om het 
AOW-gat te dichten. Dit voorstel kreeg 
alleen steun van GroenLinks en de 
Partij voor de Dieren. De fractie heeft 
het vaste voornemen om deze kwestie 
net zolang aan de orde te stellen tot 
het is opgelost. •

aoW-gat moet dicht

Het vorige kabinet besloot studenten 
van buiten de Europese Economische 
Ruimte niet langer te financieren. 
Daardoor mochten de opleidingen 
van deze studenten meer collegegeld 
vragen. Soms wel vier tot zes keer het 
normale bedrag. Maar voor Neder-
landse studenten geldt een wettelijk 
collegegeld van 1590 euro. Vanwege 
de speciale band tussen Suriname en 
Nederland vroegen Van Bommel en 
Leijten de minister de regels aan te 
passen. De minister heeft nu aange-
kondigd dat studenten uit Suriname 
geen hoger collegegeld hoeven te 
betalen dan Nederlandse studenten.

Van Bommel is bijzonder ingenomen 
met dit resultaat: “Het is hartstikke 
logisch dat Surinaamse jongeren die 
hier komen studeren hetzelfde bedrag 
betalen als Nederlandse studenten. 
We hebben een unieke historische 

surinaamse studenten Weer Welkom
De hoogte van de collegegelden voor Surinaamse studenten wordt weer 
gelijk aan die voor Nederlandse studenten. Dit heeft minister van Onder-
wijs besloten na aandringen van SP-Kamerleden Harry van Bommel en 
Renske Leijten.

band, zitten samen in de Nederlandse 
Taalunie en een groot deel van de  
Surinaamse bevolking woont hier.” 
Inmiddels is het wetsvoorstel aan-
genomen en kunnen studenten uit 
Suriname weer tegen het reguliere 
collegegeld studeren. •

Foto: elvis santana / sxc.hu



Je werkt sinds mei 1997 bij de SP. 
Wat doe je daar precies?
“Ik werk er als receptioniste.  
Daarnaast doe ik ook ondersteunend 
werk voor collega’s.” 

Waarom heb je speciaal voor  
de SP gekozen?
“Eerder werkte ik in buurthuizen en ik 
vond dat de SP goed aansloot bij mijn 
idealen. Na mijn indiensttreding bij de 
SP ben ik ook nog enkele jaren actief 
geweest als deelgemeenteraadslid 

Werken bij de sP
een intervieW met jolanda bottse

in Rotterdam. Ik heb het nog steeds 
naar mijn zin. In het werk dat ik doe 
kan ik goed sociaal en informatief 
bezig zijn.”
 
Wat vind je het belangrijkste  
aandachtspunt van de SP?
“De gezondheidszorg. Die gaat 
steeds meer achteruit. De chronisch 
zieken, de ouderen en de uitkerings-
gerechtigden hebben het zwaar te 
verduren. Dat is asociaal. Ook de 
geestelijke gezondheidszorg is dras-

 
Wat is er mis met goede controle  
op drugs?
“Niets. Er worden nog steeds smok-
kelaars aangetroffen op Schiphol, dus 
controle is terecht. Maar is die effec-
tief? Ik denk het niet. Iedereen wordt 
besnuffeld door honden en loopt uren 
vertraging op. Onschuldige mensen 
moeten zich uitkleden. En er waren 
ook aanwijzingen dat er gediscrimi-
neerd werd. Deze misstanden zijn voor 
ons onacceptabel.”

Gaat er nog steeds zoveel fout?
“Er is verbetering, maar onvoldoende. 
Wij hebben altijd bezwaar gemaakt 
tegen het toepassen van de zogehe-

misstanden bij 100%-controle onaccePtabel
in gesPrek met jan de Wit

ten ‘slikkerscriteria’. Als je rode ogen 
had na een lange vlucht, dan was je 
verdacht. Er is wel het een en ander 
verbeterd naar aanleiding van de 
adviezen destijds van de Nationale 
Ombudsman. Zo is er een röntgenap-
paraat op Schiphol geplaatst waarmee 
tijdwinst werd bereikt en de overlast 
enigszins wordt beperkt. Maar de 
slikkerscriteria zijn niet aangepast, en 
de lijfsvisitatie met ontkleding is niet 
gestopt.” 

Wat moet er volgens u nog  
verbeteren?
“De lijfsvisitaties moeten stoppen, 
zeker nu er een röntgenapparaat is. 

Voor kwetsbare groepen als zwangere 
vrouwen moeten alternatieven zoals 
een echo mogelijk zijn. Anders zouden 
ze dagenlang kunnen worden vastge-
zet. Ook moeten mensen vooraf beter 
geïnformeerd worden over de contro-
les en hoort er een klachtenprocedure 
te zijn voor slechte behandeling.” 

Wat gaat u hieraan doen in  
de Tweede Kamer?
“Ik blijf alle ontwikkelingen uiterst 
kritisch volgen. Ik heb recent nog aan 
de minister van Justitie gevraagd aan 
de Tweede Kamer verslag te doen van 
de resultaten van zijn gesprek met 
minister Santhoki over de 100%-con-
trole. Als die onvoldoende zijn, vraag 
ik een debat. Ik roep iedereen op zijn 
ervaringen bij ons te melden, zodat wij 
goed op de hoogte blijven wat  
er gebeurt.” •

Hoe ben je bij de SP terecht gekomen 
en wat doe je daar?
“Ik had de partij al jaren gevolgd en 
besloot een jaar of vier geleden lid te 
worden. Af en toe help ik de gemeen-
teraadsfractie. Ik rijd overigens ook 
in een schoolbusje en ik zing in een 
gospelkoor.”

Moet de SP gaan regeren?
“Ja. Ik hoop op een linkse coalitie. Het 
was heel duidelijk dat Balkenende de 
SP er dit keer niet bij wilde hebben. Hij 

actief in de sP 

Jan de Wit, Tweede Kamerlid voor de SP, krijgt veel klachten over de 
100%-controle van reizigers uit Suriname. Daarom eist hij verbetering. 

tisch aan het veranderen. Ik vind dat 
mensen niet meer als mens maar als 
een nummer worden behandeld. Ge-
lukkig schenkt de SP veel aandacht 
aan dit onderwerp.” •

was kennelijk bang voor te grote linkse 
druk in de regering.”

Hoe denk jij over de financiële crisis?
“Je ziet dat alle steun weer gaat 
naar de machtigen. Banken en grote 
bedrijven krijgen miljarden aan steun. 
De gewone man moet daar straks 
de rekening voor betalen. Mensen 
die pinaren moeten veel meer steun 
krijgen. Gelukkig heeft de SP wel veel 
aandacht voor het eerlijker verdelen 
van de welvaart.” •

Hedwig Callender was 38 jaar lang politieman in Den Haag. Hij is nu met pensioen en onder meer  
actief in de SP-afdeling Den Haag. Een interview:



is een partij 
voor ieder-
een, maar 
heeft in het 
verleden 
bewezen 
veel oog te 
hebben voor 
vragen die 
leven in de 
Surinaamse gemeenschap. Als het 
gaat om de 100%-controle op Schip-
hol, de dure vliegtickets, het AOW-gat 
en tal van andere zaken, dan blijkt 
dat de SP een goede bondgenoot is 
in de Tweede Kamer. Inmiddels dringt 
dat besef breed door bij Surinaamse 
Nederlanders.” •

Is de SP zelf klaar om te  
gaan besturen?
“Ja, allang. Alleen moeten de andere 
partijen nog aan dit idee wennen. Het 
is ook belangrijk dat de SP niet alleen 
gaat besturen om het besturen. We 
moeten geen idealen inleveren. Dan 
liever strijden in de oppositie.”

Wat hebben Surinaamse Neder- 
landers te zoeken bij de SP?
“Die vraag had ik verwacht. Wij heb-
ben veel te zoeken bij de SP. De SP 
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Wat voor opleiding doe je en wat 
doe je bij de Kamerfractie?
“Ik zit op het Mondriaan in Den Haag 
en doe daar de opleiding bedrijfs-
administratie. Bij de fractie doe ik 
administratief werk, archiveren, mail, 
telefoon en adressenbestanden 
bijhouden.”

Vind je het leuk om bij de  
Tweede Kamer stage te lopen?
“Hartstikke leuk. Je krijgt veel te ma-
ken met de politiek en je komt veel 
mensen tegen. Soms ook wel een 
minister, maar natuurlijk ook Agnes 
Kant en Jan Marijnissen. Ik heb ook 
Prinsjesdag van dichtbij meege-
maakt.”

Ben je het eens met de  
standpunten van de SP?
“Bijna altijd. Daarom heb ik meege-
daan met acties, bijvoorbeeld voor 
de gastouders. Daarvoor heb ik nog 
folders uitgedeeld op het Malieveld. 
Ik was er ook bij toen Agnes op het 
Oranjeplein in Den Haag het buurten-
plan van de SP presenteerde.  
Leuk joh!” •

stage bij de 
tWeede kamer
Safiera Nazir loopt stage bij de 
Tweede Kamerfractie van de SP.  
We vroegen naar haar ervaringen.

Jay, je bent bestuurslid voor de  
SP-afdeling Capelle aan de IJssel. 
Wat zijn je bestuurlijke taken?
“Als bestuurslid organiseer ik bijeen-
komsten, bijvoorbeeld over de thuis-
zorg. Verder help ik bij de ledenwer-
ving en het actief maken van leden.  
Daarnaast zijn we hier al bezig met 
de voorbereiding van de gemeente-
raadsverkiezingen in 2010.  
Ook adviseer ik Kamerlid Harry  
van Bommel over Surinaamse aange-
legenheden.”

besturen bij de sP
een intervieW met jay Pahladsingh

Armand de Boer is tandarts en zit 
sinds 2006 voor de SP in de  
gemeenteraad van Schiedam.

Waar houd je je mee bezig in de ge-
meenteraad?
“Ik zit in een fractie van vijf raadsle-
den en houd me vooral bezig met de 
uitvoering van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Eerst deed ik 
ook huisvesting en ik heb ook andere 
onderwerpen gehad. Sinds we als SP 
een wethouder hebben, gaat het hier 
een stuk beter met het huisvestings-
beleid.”

Hoe is de samenwerking met de 
andere collegepartijen?
“We zitten met de PvdA en het CDA in 
het college en dat gaat best goed. Bij 

in de gemeenteraad
de vorming van het college hebben we 
de verhoging van de Onroerend Zaak 
Belasting gedeeltelijk tegen kunnen 
houden. Door ons optreden is ook de 
sluiting van oefenruimte van popgroe-
pen voorkomen.”

Wat zijn de grootste problemen in 
Schiedam en wat doet de SP eraan?
“Er is hier overlast door overbewoning 
van panden. Door de komst van veel 
Polen en Bulgaren worden er meer 
mensen in panden gehuisvest dan ver-
antwoord is. We zullen strenger moeten 
toezien op de veiligheidseisen. Daar-
naast moeten we zorgen voor meer 
huisvesting anders is het probleem 
niet op te lossen. Een ander probleem 
is de overlast van jongeren die zich 
vervelen. Het is daarom van belang dat 

voorzieningen als jongerencentra weer 
terugkomen in de wijk. De SP is daar 
een groot voorstander van.” •


