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Als hetmaar
een fontein
in Rome is
In anderhalve dag heeft Hans
Smits tien Romeinse fonteinen
bekeken. Gemeentelijke monu-
mentenexperts leidden de direc-
teur van bouwbedrijf Janssen de
Jong Groep rond. Smits zag ook
de schade die Feyenoordfans toe-
brachten aan de monumentale
Barcaccia-fontein. Na die rellen
beloofde dochteronderneming
Koninklijke Woudenberg de
schade gratis te herstellen. Nu
heeft het bedrijf besloten níet de
Barcaccia, maar een andere Ro-
meinse fontein te repareren.

een andere fontein?
“De Barcaccia is tot na de zomer
in onderzoek. Het kan nog een
hele tijd duren voordat de res-
tauratie kan beginnen. De ge-
meenteraad van Rome moet dat
beslissen. Daarom hebben wij
gezegd dat we ook bereid zijn
een andere fontein te renoveren.
We hebben er tien bekeken.”

en welke gaat het worden?
“Ik heb al een idee welke fontein
we gaan kiezen, maar we gaan
eerst een behandelplan opstel-
len. Wat moet er gebeuren en
kunnen wij dat doen? Dat be-
spreken we met de directie mo-
numenten van Rome. Die stelt
zeer hoge eisen. De locatie is ook
van belang. Wij renoveren liever
geen fontein in een buitenwijk
waar nooit iemand komt. Ik ver-
wacht dat we ons plan binnen
een maand hebben afgerond en
daarna aan de slag kunnen.

Wat gaat het kosten? de
benefietactie Wij Zijn romeinen
en een Zwolse school brachten
in totaal zo’n 10.000 euro op.
Gaat u daarvan gebruik maken?
“Wij hebben de renovatie for
free aangeboden. Die gaan we
dan ook helemaal betalen. Ik
noem pas een bedrag als de keu-
ze voor een fontein vaststaat.
Dat gaat in ieder geval een stuk
hoger zijn dan 10.000 euro.”

Hiervoor was u directeur van
het Havenbedrijf rotterdam.
Bespeurde u in romewrevel
over de stad?
“Helemaal niet, we zijn buiten-
gewoon hartelijk ontvangen. De
bereidheid om ons anderhalve
dag door Rome te sjouwen was
groot. We kregen uitvoerig uitleg
over de geschiedenis. Ik vond
het mooi dat onze gastheren zeg-
gen dat het Romeinse erfgoed
niet van Rome of van Italië is,
maar van Europa. Het biedt per-
spectief op een mooie samen-
werking. Onze beeldhouwers
gaan misschien enkele dagen
stage lopen bij de Trevifontein,
die nu gerenoveerd wordt. Daar
heb ik ook in gelopen.”

net als anita ekberg in La dolce
Vita.
“Ja, alleen stond er nu geen wa-
ter in. De restauratie gebeurt
met heel fijne apparatuur. Overi-
gens is de Barcaccia deels onher-
stelbaar beschadigd. Afgebroken
stukjes kun je terugvinden en te-
rugplakken. De ontstane deukjes
zijn nooit meer te herstellen.”
NIELS MARKUS

vijf vragen‘Alles is een ziekte geworden’
IngridWeel
redactie economie

“Nederland is ziek”, sprak toenma-
lig premier Ruud Lubbers in 1990.
De Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)
is het WAO-debacle uit de jaren ne-
gentig nog niet vergeten. Er waren
900.000 arbeidsongeschikten en de
minister-president vreesde dat het
miljoen gehaald zou worden als er
niet fors zou worden ingegrepen.
Verzekeringsarts Jim Faas, voorzit-

ter van de NVVG, vreest zulke toe-
standen weer. “De sociale zekerheid
is langzaam aan het vastlopen. Alles
is een ziekte tegenwoordig. Vroeger
had je een gedragsprobleem, tegen-
woordig is dat reden om een uitke-
ring aan te vragen. Vroeger had je
het druk op je werk, nu heb je
stress. Alles is psychisch.”
Ter illustratie vertelt hij over twee

60-plussers. “Voor bouwvakker Cor
is het einde van zijn WW-periode in
zicht, maar hij houdt zich groot en
vraagt bijstand aan. Manager Henk
heeft psychische klachten nadat hij
boventallig werd verklaard en zijn
baan verloor. Zijn huisarts maakt er
een burn-out van. Henk meldt zich
ziek en krijgt een afspraak bij de
verzekeringsarts. Hij kan een prag-
matische arts treffen, dan belandt
Henk in de Wia. Maar wat is nu ei-
genlijk het verschil tussen Cor en
Henk? Zij lijden aan hetzelfde eu-
vel: ze zijn werkloos zonder uit-
zicht op een baan.”
De voorzitter van de verzekerings-

artsenvereniging roept op tot een
discussie over het ziektebegrip en
arbeidsongeschiktheid. Faas vindt
dat er gekeken moet worden naar
wat iemand kan doen mét zijn ziek-
te. “Dat zou een hele gewone en ac-
ceptabele vraag moeten zijn”, stelt
hij. Doorgaan op de huidige weg is
geen optie. “Het huidige ziektebe-
grip in de sociale zekerheid is niet
toekomstbestendig. Herbezinning
is hard nodig.”
In 2003 werd het schrikbeeld van

één miljoen arbeidsongeschikten
bijna gehaald: er werden 988.000
uitkeringen verstrekt, weet het
CBS. Een strenge herkeuring van
WAO’ers volgde, de verplichte ar-
beidsongeschiktheidsverzekering

voor zelfstandigen werd afgeschaft,
en werkgevers moesten langer loon
doorbetalen van zieke werknemers.
Dat hielp.
Nu is het ook tijd voor maatrege-

len, meent Faas. Hij denkt aan het
afbakenen van het ziektebegrip.
“Maar we kunnen ook helemaal af-

stand van het begrip nemen en op
zoek gaan naar nieuwe – bij de toe-
komst passende – uitkeringsvor-
men.” Zo denkt Faas bijvoorbeeld
aan een vorm van basisinkomen bij
ouderen die langdurig werkloos
zijn. “Zou dat niet eerlijker en een-
voudiger zijn? Dat is door anderen

al eerder bepleit maar zou te duur
zijn. Ik heb echter nog nooit bere-
keningen gezien waarin de kosten
zijn verrekend van de huidige uit-
keringen en van de hoge uitvoe-
ringskosten door veel onnodige me-
dische beoordelingen en bezwaar-
en beroepszaken.”
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Dijkhoffmoetpratenover
resocialisatiemoordenaar
Zaak café ‘t Koetsiertje

De voorzieningenrechter in Den
Haag verplicht de staat overleg te
voeren over de resocialisatie van
meervoudig moordenaar Cevdet Y.
De rechter bepaalde dit gisteren

in een kort geding dat advocaat
Romke Wybenga namens zijn
cliënt Y. tegen de staat had aange-
spannen. Inzet: de eis dat staatsse-
cretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid
en Justitie) met Wybenga en de Van
der Hoevenkliniek in Utrecht gaat
overleggen over het laatste stukje
resocialisatie van Y.
De uitspraak van de rechter komt

voor Dijkhoff ongelegen. Eind
maart stelde hij de geneesheer-
directeur van de Van der Hoeven-
kliniek op non-actief na een inci-
dent rond Y. De kliniek verleende

hem meer vrijheden dan door
Dijkshoffs voorganger Teeven was
toegestaan.
Met name de afgelopen twee jaar

heeft Y. met zijn raadsman juridi-
sche procedures tegen de staat ge-
voerd, met als doel in aanmerking
te komen voor gratie. Het onbege-
leid verlof dat hij sinds juli vorig
jaar geniet, past hierin.
Y. doodde april 1983 zes bezoe-

kers van het Delftse café ’t Koet-
siertje. Hij kreeg hiervoor levens-
lang maar mocht in 2001 naar tbs-
kliniek Van der Hoeven. De toen-
malige directie en staatssecretaris
maakten hierbij afspraken over de
toekomst van Y. Die afspraken wer-
den later verschillend uitgelegd.
(TROUW)


