STILLE TOCHT TEGEN DE EIGEN BIJDRAGE
De laatste druppel
Op dinsdag 14 september liepen we met deelnemers van dagactiviteitencentra uit heel Nederland
een stille tocht van het Malieveld naar het gebouw van de Tweede Kamer. Er waren ca. 500 á 600
mensen (de schattingen lopen uiteen) vanuit heel Nederland; je hoorde dialecten uit Den Haag,
Utrecht, de Bollenstreek, Maastricht, Zeeland, Eindhoven en ga zo maar door.
Op de Koekamp moesten we van de politie verzamelen, want de kermis staat op het
Malieveld.Ondanks de regen zat de stemming er goed in. Op de klanken van een gitaar werd het
protestlied geoefend op de melodie van Oh Oh Den Haag. Onder begeleiding van ca. 20
politiemensen liepen we naar het Binnenhof. Voorop een politie auto, daarachter twee heren en een
dame in het zwart verkleed als een schilderij met een bakje witte potchrysanten op de buik.
Gerard Walsmit (voorzitter van de centrale cliëntenraden van REAKT bood de petities aan met een
speech. Ger Kalkman (oprichter van het platform ‘Niet achter de geraniums’ ) was aanwezig bij de
overhandiging. Krien van de Meer bood – heel toepasselijk- een schilderij met geraniums aan. De
petities werden mede namens het LPGGz aangeboden
Pauline Smeets (voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor VWS nam de 5.500 petities in
ontvangst. Er stonden 8 kamerleden met belangstelling te luisteren. Daarna spraken we met Tamara
Venrooij – van Ark (VVD), Pia Dijkstra (D66), Linda Voortman (GL), Renske Leijten (SP) en Sabine
Uitslag (CDA).
Gerard bracht door de megafoon verslag uit aan de menigte die buiten stond. Een stel Amerikaanse
toeristen vroeg nog ‘can you tell us what is happening here?’ Zij fronsten de wenkbrouwen na mijn
uitleg.
Hoe is het afgelopen? De petities en brieven worden gelezen. De partijen die eerder in de Tweede
kamer tegen deze eigen bijdrage waren, hadden toen geen meerderheid. Maar er is hoop want in
oktober word de regeling geëvalueerd.
Ondertussen 14.30 waren we weer terug op het Koekamp en was er Koek en fris en voor mij
natuurlijk even een sigaret. En ik hoorde dat er uitgebreid nagepraat werd.
Het actie comité en de begeleiders deelden na terugkomst op de Koekamp fris en koek uit. Er is nog
uitgebreid nagepraat. Daarna ging iedereen huiswaarts.
Het verslag met plezier geschreven, Krien van der Meer.

