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Referendum Oekraïne 
 
Op 6 april wordt er, zoals u weet, in 

ons land een volksstemming gehouden 
over het Associatieverdrag van de EU 

met Oekraïne. In de landelijke politiek 

neemt de SP met een duidelijk “nee” 
een uniek standpunt in. De rechtse 

partijen willen liever geen referendum, 
het politieke midden (CDA, D66) wil 

wel een referendum maar geeft geen 
stemadvies, en op links raadt dus 

alleen de SP een duidelijk “nee”  aan. 

 

 
Meld je aan voor de actie in Veldhoven! 

 
De onderbouwing voor dat “nee” is 

echter complex, en niet in een paar 
kreten te vangen. Harry van Bommel 

heeft er niettemin een duidelijk 

verhaal over geschreven; zie 
http://www.joop.nl/opinies/in-oekrain

e-is-corruptie-het-systeem. Robert 
Tros en ik staan op een speciale 

maillijst voor deze actie; zodra we iets 

hebben, komen we er dus op terug. 
Burgercomité EU (een heel serieuze 

club) is de eigenlijke initiatiefnemer 
voor dit referendum, en wordt door de 

SP zeker gerespecteerd, omdat zij met 
een zinnige onderbouwing komen. Net 

als de SP zijn deze mensen al lang 

bezig om referenda als middel voor 
democratische besluitvorming te 

promoten, en de onderbouwingen 
liggen heel dicht bij elkaar. 

 
Bij dit Oekraïne-referendum echter 

timmert vooral ‘GeenPeil’ aan de weg, 

omdat zij veel betere toegang tot de 
media hebben. (U kent ze misschien 

wel van de televisie, die lui van 
PowNed met heel brutale interviews.) 

Een zekere Jan Roos loopt te 

roeptoeteren, hij weet amper waar het 
over gaat, maar als die maar hard 

genoeg blèrt, rent de meute (ook de 
pers) zo achter hem aan. 

Bij onze acties zullen we van GeenPeil 
alleen maar last hebben, omdat de SP 

door veel mensen misschien op 

dezelfde hoop als ‘GeenPeil’ gegooid 
zal worden. We moeten daar een goed 

antwoord op vinden, want met die 
kritiek gaan ze ons zeker om de oren 

slaan.  

Frans van Meer 
 

SPetters van Veldhoven (6)  
In 1996 werd hij lid van de SP, gewoon 

om het socialisme sterker te maken.  
Mathieu Grégoire (70) is geboren en 

getogen in Eindhoven maar woont nu 
al weer 37 jaar in Veldhoven.  

Toen Thieuke veertien jaar was ging 

hij werken, mee met de straatmakers. 
Hij werkte zich op tot volwaardig 

straatmaker.  Later heeft hij zijn eigen 
stratenmakersbedrijf gehad. Eerst in 

Bladel en Eindhoven, maar uiteindelijk 
vestigde hij met zijn gezin zich in de 

Frans Bekerstraat in Veldhoven. 

Zijn specialiteit was altijd de 
sierbestrating en er werd altijd 

gewerkt, zelfs ’s avonds en in de 

weekeinden.  Als mensen aan de 
kinderen vroegen “waar is je vader?” 

kwam het standaardantwoord “papa is 
vissen”.  In feite was hij dan altijd 

bezig in de zandbak, want zijn werk 

was zijn lust en zijn leven. Hij heeft het 
daarom tot zijn pensioen volgehouden.  

Samen met zijn vrouw Joke heeft hij 
drie dochters gekregen die net zo 

socialistisch zijn als hij.     
            

Bij de familie Grégoire was iedereen 

altijd welkom en iedereen mocht 
mee-eten. Wie goed doet, goed 

ontmoet. Zijn dochters hebben dit 
motto met de paplepel ingegoten 

gekregen. Allemaal ruimdenkende en 

reislustige wereldburgers.  
 

Thieu was een echte PSV-aanhanger. 
Maar naast zijn werk en PSV  maakt hij 

het liefst verre reizen. Een mooie 
bijkomstigheid was het dan ook dat 

zijn oudste dochter trouwde met een 

Afrikaan (Ghanees) en de middelste 
met een Aziaat (Indonesiër). Daarmee 

had de familie interessante nieuwe 
vakantieadresjes te pakken.    

 

Hoewel zijn vrouw sinds kort is 
overleden kan Thieu terugkijken op 

een fijn leven met haar samen. 
Natuurlijk verliep de weg met vele ups 

en downs, maar nog elke dag kan hij 

genieten van de mooie herinneringen 
en prachtige verhalen over de verre 

reizen, en nog veel meer. 
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Maar ook nu hij niet meer zo goed ter 
been is, probeert hij nog steeds alles 

uit het leven te halen wat er in zit. 
Genieten van zijn kinderen en 

kleinkinderen, zijn kanarie, van lekker 

eten, naar de Woenselse markt gaan, 
uitstapjes met de KBO en nog veel 

meer. Hij heeft altijd graag in zijn 
tuintje gewerkt maar nu voelt hij zich 

ook al jaren fijn in zijn flatje in het 
Citycentrum. Dat is trouwens net een 

klein museum, met  al die souvenirs uit 

verre landen. 

Mireille Susetyo 

Het bedrog van de PVV 

Vaak word de indruk gewekt dat de 
PVV opkomt voor de kwetsbare 
Nederlanders. Dit is feitelijk onjuist en 

daarom een vorm van kiezersbedrog. 

De Facebookpagina “Alternatieve 
media Nederland” heeft een lijst 

opgesteld waaruit dit kiezersbedrog 
van de PVV pijnlijk duidelijk wordt. We 

namen deze lijst gedeeltelijk over. 

1. In strijd met de gewekte 

verwachtingen stemde de PVV tegen 
het opstellen van een armoedebeleid 

en tegen gelijke rechten op WW en 
ziektewet voor flexwerkers. 

2. De PVV stemde vóór bezuinigingen 

op jonggehandicapten en sociale 

werkplaatsen, vóór het afschaffen van 
de alleenstaande ouderkorting en vóór 

het korten van de huurtoeslag. Dat 
laatste kost huurders met een laag 

inkomen zo’n 180 euro per jaar. 

3. De belofte van de PVV om tegen 

‘graaiers en profiteurs’ in actie te 
komen blijkt loos te zijn. De partij 

stemde tegen het invoeren van een 
Balkenendenorm (= maximum salaris) 

in de cultuur en in de zorg. En had 

geen bezwaar tegen de belasting- 
voordelen van het koningshuis. 

7. De PVV beloofde dat de zorg beter 

en betaalbaar zou worden en ouderen 
meer rechten en voorzieningen 

zouden krijgen. In werkelijkheid 

stemde de PVV in de Tweede Kamer 
vóór hogere eigen bijdragen en vóór 

bezuinigingen op het 
persoonsgebonden budget (pgb). 

 

8. De PVV stemde tegen een meer 

inkomensafhankelijke zorgpremie, 
tegen maatregelen om wachtlijsten in 

de jeugdzorg te verminderen en zelfs 
tegen het in stand houden van het 

wettelijk recht op jeugdzorg. 

9. De PVV stemde ook tegen een 

passende indicatiestelling voor 
AWBZ-verzekerden, waardoor 

meervoudig gehandicapten en mensen 
met een intensieve zorgvraag nu geen 

gebruik kunnen maken van een pgb. 

10. Ook agenten in spe moeten het 

ontgelden: de PVV stemde in met 
bezuinigingen op de politieopleiding en 

wil aspirant-agenten geen vergoeding 
meer betalen. Voor zij-instromers 

wordt het zo onmogelijk om 

politieagent te worden.  

12. Recidive wil de PVV wel 
terugdringen, maar door te bezuinigen 

op reclassering en een snelle 
re-integratie van ex-gedetineerden af 

te wijzen, blijft ook dit een loze belofte. 

14. De spoorwegen hoeven van de 

PVV niet weerbestendig te worden 
gemaakt en de prijs voor een trein- of 

buskaartje mag sneller stijgen dan de 
kosten voor een auto. 

15. De PVV stemde tegen een voorstel 
om het tekort aan fietsenstallingen bij 

stations op te lossen en tegen een 
minimum-voorzieningenniveau voor 

openbaar vervoer in het landelijke 

gebied. 

17. De PVV was in de verkiezingstijd 
kampioen dierenrechten. Na de 

verkiezingen veranderde dat snel. De 
fractie stemde tegen verplichte 

brandbestrijdingsmiddelen in stallen– 

waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 
dieren levend zijn verbrand. De partij 

stemde tegen betere controle op de 
intensieve veehouderij, tegen een 

voorstel om de dierenwelzijnsregels 
aan te scherpen, tegen plannen om 

gaandeweg een einde te maken aan 
de bio-industrie, en zo meer. 

18. De PVV stemde ook tegen een 

vergunningenstop voor megastallen. 

Bovendien was de partij tegen het 
voorstel om vervuilende bedrijven te 

laten meebetalen aan het opruimen 
van dioxine in onze rivierbodems, 

tegen een actieplan om zwerfafval aan 

te pakken, tegen gesprekken met 
België om te voorkomen dat de 

Westerschelde verder zou moeten 
worden uitgediept, tegen het voorstel 

om meer openheid te geven over de 
plannen voor nieuwe kerncentrales en 

voor de bouw van nieuwe 

kolencentrales. 

19. Het woord ‘democratie’ valt bij de 
PVV in het verkiezingsprogramma 

vijftien keer, het begrip ‘vrijheid’ nog 
vaker. Na de verkiezingen stemde de 

partij echter tegen de verbetering van 

de informatievoorziening van de 
regering aan de Kamer over Europese 

besluitvorming en de invloed van 
Nederland daarop. In strijd met haar 

beloften stemde de PVV tegen een 

nieuwe wet die de financiering van 
politieke partijen inzichtelijker moet 

maken. 

20. Ook de belofte voor meer openheid 
werd gebroken: de partij stemde tegen 

openbaarmaking van de zakelijke 

belangen van ministers en hoe zij met 
die belangen zijn omgegaan. De 

beloofde onafhankelijkheid van 
‘Brussel’ leidde niet tot steun voor 

voorstellen om meer zeggenschap te 

krijgen over onze land- en tuinbouw. 

21. De PVV verzet zich ook niet tegen 
de groeiende Europese bemoeienis 

met onze woningcorporaties. 

24. Een paar maanden geleden 
stemde ze tegen afschaffing van het 

eigen risico in de gezondheidszorg 

voor mensen met chronische 
aandoeningen en voor ouderen. 

Sytze van der Veen  

(Bron: Alternatieve media Nederland) 

 
 

 


