
3WOENSDAG 15 JULI 2015Trouw

OnnoHavermans

Ingrid Meijer (43) en haar dochters
Sophie (12), Fleur (10) en Bente (7)
van der Meer stonden midden in
de samenleving, vertelt burge-
meester Joyce Sylvester van Naar-
den. “Klasgenootjes stonden hui-
lend in de hal van het stadhuis,
waar na de ramp met MH17 een
rouwtafel was ingericht. We heb-
ben de bodes training gegeven om
ze op te vangen.”
De school, de hockeyclub, ieder-

een wilde wat doen voor dit gezin.
Een Naardenaar nam het initiatief
voor een stille tocht. Als gemeente
moet je daar terughoudend in
zijn, vindt Sylvester. “Ik wil alle
inwoners gelijk behandelen en he-
laas komt het soms voor dat jonge
mensen dodelijk verongelukken,
de A1 ligt hier dichtbij. Dan ga ik
naar de ouders, maar we organise-
ren geen stille tocht.”
Toch sprong ze deze keer in de

bres. “Het groeide de initiatief-
nemer boven het hoofd, dus zijn
wij de route en het overleg met
politie en ProRail gaan coördine-
ren. Zo’n tocht moet waardig zijn,
maar ook veilig.”
Het nieuws over MH17 bereikte

Sylvester in Zhenjiang, China,
waar ze was met haar adoptie-
zoon. Ze werd gealarmeerd toen
ze op CNN een Naardens paspoort
zag. “Ik ben zo snel mogelijk te-
rug naar Nederland gegaan. De
schok was nog verschrikkelijker
toen ik hoorde dat niet alleen
Ingrid Meijer en haar drie jonge
dochters, van wie er een bij onze
zoon op school zat, tot de slacht-
offers behoorden, maar ook Wil-
lem Witteveen, met wie ik sinds
2003 in de senaat zat. Dat was vrij
traumatisch.”
Ze verbeet haar eigen verdriet

om zich ‘als burgermoeder’ op het
werk te storten. “Ik heb helaas
wel vaker afspraken waarbij ik
met lege handen kom, maar nu,
bij de ouders van Ingrid Meijer,
die gescheiden was, viel me dat
zwaar. Die eerste weken waren de
lichamen nog niet gevonden.
“De initiatiefnemer voor de stille

tocht wilde dat iedereen in het wit

zou komen, met witte ballonnen,
maar dat was helemaal niet de
wens van de ouders en zus van
Ingrid. Ze zeggen dat ze veel aan
me hebben gehad. Ik bezoek hen
nog steeds nu en dan, om een luis-
terend oor te bieden, vragen te be-
antwoorden, bij ze te zijn.”
Niet alleen de ouders vroegen

haar aandacht, heel Naarden leek
in rouw, net als het aangrenzende
Bussum, waar moeder en dochters
bij de Gooische Hockey Club
speelden. Meijer was er penning-
meester. Op de website van de
club citeerde voorzitter Michiel
van ’t Hek een oud lied van zijn
oom Youp: ‘Niemand weet hoe
laat het is’. ‘Helaas nog steeds ac-
tueel’, schreef hij.
De hockeyclub heeft besloten

niet publiekelijk terug te kijken,
laat Van ’t Hek weten. “De ramp
met de MH17 blijft een verschrik-
kelijke en intens verdrietige trage-
die, een zwarte bladzijde in de his-
torie van onze bijna 115 jaar oude
vereniging. Wij moesten door met
elkaar, maar wij zullen 17 juli
2014 nooit vergeten, net als onze
penningmeester en haar drie
dochters. Ze zijn voor altijd in ons
hart.”
Burgemeester Sylvester noemt

het verbijsterend dat het al een
jaar geleden is. “We hebben het
met de nabestaanden uitvoerig ge-
had over de herdenking in Nieu-
wegein. De nationaal coördinator
veiligheid heeft gemeenten in een
brief gevraagd zelf geen bijeen-
komsten te organiseren. Dat doen
we dus niet. Wel zetten wij vrijdag
weer een tafel in het stadhuis,
met een bloemstuk en foto’s van
Ingrid, Sophie, Fleur en Bente.”
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‘Ikstavooreentekst
waarin iknietgeloof’
Tsipras probeert het volk zijn buigen voor Europa uit te leggen

ThijsKettenis
ATHENE

Het akkoord met zijn geldschieters
is niet goed, maar met het enige al-
ternatief – een Grexit – was Grieken-
land nog veel slechter af geweest.
Met dat argument verdedigde pre-
mier Alexis Tsipras gisteravond op de
Griekse tv de keiharde bezuinigings-
en belastingmaatregelen die hij van-
daag door het parlement probeert te
jagen om uitzicht te houden op on-
derhandelingen over ruim 80miljard
aan noodleningen.
Maar van harte gaat dat niet. Tsi-

pras gaf ook toe dat het akkoord pas
tot stand kwam na zware druk uit
Europa, en dat Griekenland niet ge-
noeg valutareserves heeft om een
vertrek uit de euro op te vangen. “Ik
neem de volledige verantwoordelijk-
heid voor de handtekening onder
een overeenkomst waar ik niet in ge-
loof”, zei Tsipras in het interview
met staatstelevisie ERT.
Dat roept vragen op over de voort-

varendheid waarmee zijn regering
een eventueel akkoord zal uitvoeren.
“Ik kan niet garanderen dat het ge-
vaar van een Grexit geweken is voor-
dat het definitieve akkoord onderte-
kend is”, waarschuwde hij verder.
In het interview wilde Tsipras, die

een vermoeide en enigszins versla-
gen indruk maakte, niet ingaan op
een mogelijke scheuring in zijn par-
tij. Meerdere prominente hardliners,

onder wie een minister en de parle-
mentsvoorzitter, hebben gezegd van-
daag in het parlement tegen de voor-
stellen te zullen stemmen. Sommi-
gen gingen ervan uit dat Tsipras hen
daarom zou vervangen. “Ik zet nie-
mand het mes op de keel. In onze
partij is een cultuur van dialoog, niet
van uitsluiting.” Het akkoord komt
vrijwel zeker door het parlement,
dankzij steun van de oppositie.
Tsipras gaf in het interview verder

min of meer toe dat Gianis Varoufa-
kis een ongelukkige keus was als mi-
nister van financiën. Hij trad ruim
een week geleden af na alle krediet

te hebben verspeeld bij zijn EU-colle-
ga’s met zijn betweterige optredens.
“Dat iemand een fantastisch eco-
noom is, maakt hem nog geen goede
politicus”, zei Tsipras.
Uit een peiling blijkt dat zeven op

de tien Grieken willen dat het parle-
ment het akkoord aanneemt. De te-
genstanders laten vandaag van zich
horen in een demonstratie voor het
parlementsgebouw. Verder heeft de
ambtenarenvakbond een staking af-
gekondigd. Apothekers en restau-
ranteigenaren sluit zich daarbij aan.
Ook ligt het openbaar vervoer in
Athene deze morgen plat.

Griekse advocaat: Brussel, trek
eindelijk de teugels eens aan
Theodoros Skouzos kraakt recente belastinghervormingen

JanneChaudron
ATHENE

Fiscaal jurist Theodoros Skouzos
(40) heeft het razend druk. Terwijl
het economisch verkeer in Grieken-
land nagenoeg stil ligt, draait zijn
advocatenkantoor – gevestigd in
het centrum van Athene – over-
uren. Hij wordt regelmatig inge-
schakeld door bedrijven die amper
nog functioneren als gevolg van de
kapitaalrestricties.
“Ondernemers kloppen bij mij

aan en vragen om advies”, zegt
Skouzos vanachter een glimmend
witte vergadertafel. Hij leunt ach-
terover in een leren stoel met chro-
men armleuningen. “Ze willen hun
werknemers bijvoorbeeld verplicht
op vakantie sturen, want alles ligt
plat. Andere bedrijven gaan verder.
Zij zoeken naar manieren om onbe-
taald verlof af te dwingen. Ze heb-
ben simpelweg geen geld meer om
mensen te betalen en hopen dat
met het opengaan van de banken,
het bedrijfsleven weer aantrekt.”
Skouzos – rood-wit gestreept over-

hemd, blauwe broek en telefoon
binnen handbereik – is niet blij met
de ‘desastreuze’ situatie. “Het is be-
kend dat in tijden van crisis advoca-
tenkantoren profiteren. Mensen

hebben advies nodig. Maar het le-
vert niet zoveel op en op termijn is
deze situatie onhoudbaar voor Grie-
kenland.”
De jurist is somber. Het beleid van

de huidige premier Tsipras vindt hij
onverantwoord. Volgens Skouzos
heeft de linkse premier een veel te
grote broek aangetrokken door te
roepen dat hij Europa wel even zou
veranderen. “Onmogelijk. We zijn
een klein land, we moeten eerst
zelf hervormen.”
Dat gebeurt niet, zegt Skouzos.

“Ook niet onder Tsipras.” De jurist
wijst op het innen van de belastin-
gen, het gebied waar hij zelf het
meeste verstand van heeft. “Niets is
er in de afgelopen vijf jaar veran-
derd”, zegt Skouzos. “Al 25 jaar is
Griekenland bezig met het opzet-
ten van een kadaster – een Neder-
lands bedrijf heeft zelfs geholpen –
maar het lukt ons niet de klus af te
maken.”
De problemen van de afgelopen

twintig jaar zijn het gevolg van cor-
rupte belastingambtenaren die
door politici de hand boven het
hoofd werden gehouden, zegt Skou-
zos. De Grieken wisten dat en be-
gonnen de belasting te ontduiken.
Zo ontstond een grote schaduweco-
nomie.

Met de komst van de trojka – de Eu-
ropese Centrale Bank, het Internati-
onaal Monetair Fonds en de Europe-
se Commissie – is er wel iets veran-
derd. Zo is het opsporen van belas-
tingontduikers geprofessionali-
seerd. Maar het is niet genoeg, zegt
Skouzos net als Brussel. “Het onder-
liggende probleem, de corrupte be-
lastingambtenaren, wordt niet aan-
gepakt. De Griekse overheid weet
dat en heeft om die reden in de af-
gelopen drie jaar twintig nieuwe
belastingwetten aangenomen. Bela-
chelijk.”
Het levert volgens de jurist alleen

maar meer bureaucratie op. De in-
specteurs komen niet meer aan
hun echte werk toe. Skouzos: “Niet
verwonderlijk dat in Ierland in
2011 558.000 belastingcontroles
plaatsvonden, terwijl Griekse belas-
tinginspecteurs nog niet de 25.000
haalden.”
Er is maar een conclusie mogelijk

volgens de jurist. “Griekenland
heeft zijn belastingdienst nog lang
niet op orde. Brussel heeft de afge-
lopen vijf jaar toegekeken en hier
en daar wat geadviseerd.” Nu wordt
het volgens Skouzos tijd de teugels
aan te trekken. De Brusselse advi-
seurs krijgen wat hem betreft een
prominente rol in dat proces.

Burgemeester Joyce Sylvester.
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