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Alleen het inkrimpen van de staalproductie kan een
eind maken aan de verliezen van de staalindustrie. 

D
e protectionistische wind die over de wereld
waait, heeft nu ook Duitsland bereikt. Vicekanse-
lier Sigmar Gabriel bemoeit zich, opgezweept
door de verkiezingscampagne, ineens met de fu-

siebesprekingen tussen Tata Steel en de staaldivisie van
ThyssenKrupp. Er moet worden gezocht naar alternatie-
ven, vindt hij, zoals de vorming van een puur Duitse staal-
reus door drie Duitse bedrijven te laten fuseren.
Gabriel heeft zich laten influisteren door de machtige

vakbond IG Metall. Die vreest terecht de vele ontslagen na
een fusie. De grote vraag is alleen of die niet in elk scenario
zullen vallen.
De Europese en Amerikaanse staalindustrie lijden zwaar

onder de Chinese concurrentie. Dankzij royale staatssteun
is de Chinese staalindustrie de afgelopen jaren enorm ge-
groeid. Inmiddels maken de Chinezen wereldwijd de helft

van al het staal, waardoor de staalprijs zwaar onder druk
staat en staalbedrijven overal ter wereld verlies lijden. 
Europa en de VS hebben al tariefmuren opgeworpen om

de import van Chinees staal te ontmoedigen, maar dat
biedt onvoldoende soelaas. Uiteindelijk is de enige oplos-
sing het inkrimpen van de wereldwijde staalproductie. 
EU-voorzitter Jean-Claude Juncker heeft China meer-

maals opgeroepen fabrieken te sluiten. Donald Trump
speelt het nog harder. Volgens hem is de Amerikaanse
staalindustrie cruciaal voor de ‘nationale veiligheid’. Dat
betekent dat hij alles zal doen om haar te beschermen. 
Tata Steel en ThyssenKrupp willen niet wachten tot deze

oproepen effect hebben. Ze hebben schoon genoeg van de
slechte resultaten en hopen met een fusie de winst op te
krikken. ThyssenKrupp wil de staaldochter liefst helemaal
van de balans af en neemt daarom genoegen met een min-
derheidsbelang. 
Tata Steel wordt dan de bovenliggende partij bij de fusie.

Dat is goed nieuws voor het paradepaardje van Tata, de
voormalige Hoogovens in IJmuiden, maar slecht nieuws
voor de werknemers van ThyssenKrupp. 
De bemoeienis van Gabriel is dus begrijpelijk, maar hij

helpt de Duitse arbeiders pas echt door met China te on-
derhandelen over het verminderen van de staalproductie.

Pieter Klok

Democratie is ook maar
een woord, en wat het be-
tekent is zo helder nog
niet. Wat de een democra-
tie noemt, noemt de an-
der dictatuur – en an-
dersom. De Duitse ra-
dicaal rechtse denker
Götz Kubitschek
noemt zichzelf in deze
krant ‘democraat in hart
en nieren’. Hij waarschuwt
wel dat ‘onze democratie
functioneert onder twee
voorwaarden: het volk
moet opgevoed zijn, zich
aan recht en orde houden.
En behoorlijk homogeen

zijn.’ Adepten van de voor-
malige Duitse Democrati-
sche Republiek wisten dat
de democratie daar zo
goed functioneerde dank-

zij de homogene mar-
xistische opvoeding
van de inwoners en
de orde van de Stasi.

Oicieel heet Noord-
Korea de Democratische

Volksrepubliek Korea. Het
volk is daar zo homogeen
en welopgevoed dat het
nooit met minder dan
99,9 procent iets goed-
keurt. 
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B
ennie Goeree repareert als
onderhoudsmedewerker
al decennia wat kapot kan
gaan in huurwoningen,

maar toen hij lang geleden bij zo’n
klus dacht te zien dat een kind
werd mishandeld, kon hij niets
doen. Het ging om een peuter van
een jaar of twee met een opvallend
nerveuze moeder. Hoe het kind in
de slaapkamer werd opgesloten
omdat het huilde, zegt hij, dat
klopte niet.
Iedereen wil dan wel ingrijpen,

maar hoe ver kun je gaan achter de
voordeur van een ander? Natuur-
lijk zei Bennie wel voorzichtig din-
gen als ‘Moet je niet even naar hem
toe?’ Tevergeefs. Het opgesloten
kind huilde het hele uur dat hij no-
dig had om zijn klus te voltooien. 
Dat hij niet weet hoe dat is afgelo-

pen – Bennie Goeree grijpt even
naar zijn keel. Natuurlijk vertelde
hij erover aan zijn vrouw, maar
twintig jaar geleden kon je zoiets
op je werk nog niet kwijt. Collega’s
haalden hun schouders op: te vaag,
wat kon je doen? Zij wisten het
evenmin. 
Nu is dat anders. Woningbouw-

vereniging Domijn in Enschede,
waar Bennie in dienst is, liet het af-
gelopen jaar alle wijkmedewerkers
een cursus volgen om huiselijk ge-
weld te herkennen. Als het slot van
de badkamerdeur opvallend vaak
gerepareerd moet worden, kan het
betekenen dat die open wordt ge-
trapt. Meer dan één deuk in de deu-
ren? Misschien zijn er ruzies waar-
bij iemand zijn woede koelt. Zijn de
kinderen thuis onder schooltijd of
ziet een monteur twee ouders hef-
tig ruziemaken met hun kind er-
bij? Als medewerkers er nu over
vertellen let Domijn extra op, of
worden hulpverleners ingescha-
keld.
Niet alleen in Enschede gaat het

nu zo. Een reeks woningbouwcor-
poraties uit het hele land laat me-
dewerkers de cursus nog volgen. En
in Enschede is het maar één voor-
beeld van een reeks zaken waarop
ze beter gingen letten. Want dat be-
woners niet voor zichzelf kunnen
zorgen komt veel vaker voor dan
geweld, zegt Bennie. 
De ruim 14.000 sociale huurwo-

ningen van Domijn zijn daarom
sinds 2013 verdeeld over ‘wijk-
teams’ waarin mensen van verschil-
lende afdelingen samenwerken en
informatie over huurders delen,
van incasso tot huismeester. Zijn de
gordijnen vaak dicht? Is een matras
erg vies? Hoe vaak eerder raakte
mevrouw haar huissleutels kwijt?
Is dit goed? Natuurlijk, zegt Ben-

nie. Of, vraag ik, keren we zo mis-
schien ook wel terug richting de
controle en bevoogding van begin
vorige eeuw, toen woningbouwver-
enigingen arbeiders in moderne
complexen ‘hygiëne en zedelijk-
heid’ gingen bijbrengen? ‘Wij zijn
een sociale woningbouwvereni-
ging’, zegt Daphne Toorman, die in

Hoe ver kun je gaan achter de
voordeur van een ander?

Daphne Toorman en Bennie Goe-
ree letten weer op hun huurders.

‘Wij zij een sociale woningbouw-
vereniging.’

COLUMN IN ENSCHEDE

zo’n wijkteam van Domijn werkt.
‘En ik vind het goed dat we ons
daar weer eens naar gedragen.’ 
Neem de afdeling incasso. Daar

gaan ze bij een betaalachterstand
nu al vrij snel gewoon eens langs
bij de bewoner, om te horen wat er
scheelt. Daphne: ‘En ik hoor mezelf
en collega’s daarna vaak zeggen:
bevries die huurschuld nu maar
even en geef meneer eerst de kans
wat aan zijn situatie te doen.’ 
Bennie Goeree vertelt dat laatst

collega’s van een Amsterdamse wo-
ningbouwvereniging kwamen kij-
ken hoe de Enschedeërs het doen:
‘Hun mond viel open bij alles wat
wij hier voor huurders regelen.’
Wie zijn sleutel kwijtraakt, kan in
Enschede de woningbouwvereni-
ging bellen en dan komt er iemand
helpen. ‘In Amsterdam bel je dan
de sleutelboer maar. Maar dat kost
een huurder wél 200 euro.’ Levert
ook weer schulden op. En dat som-
mige bewoners dementeren, valt
je dan minder snel op.
Daphne vertelt over een een-

zame man met een gezondheids-
probleem in een ernstig vervuilde
woning. Met de gemeente hebben
ze een eenmalige, grondige
schoonmaak betaald. Sindsdien
kan een huishoudelijke hulp de
man voortaan ‘qua hygiëne op ba-
sisniveau houden’. 
Naderhand vraag ik bij Domijn

de cijfers op, en die lijken best spec-
taculair. Zo daalde het aantal dos-
siers dat jaarlijks naar een deur-
waarder wordt gestuurd in de vier
jaar van de nieuwe aanpak van 764
naar 157. Het aantal huisuitzettin-
gen daalde alleen al tussen 2015 en
2016 van 42 naar 25. En het totaal
aan huurachterstand steeg door de
coulante houding niet, maar
daalde juist licht tot in totaal
1,8miljoen euro.
De Wetenschappelijke Raad voor

het Regeringsbeleid pleitte dit
voorjaar, en het kan deze formatie
niet vaak genoeg worden her-
haald, voor een meer ‘realistisch’
perspectief op de zelfredzaamheid
van burgers en voor meer inle-
vingsvermogen, na jaren zero tole-
rance en verlammende boetes. Wat
verbazingwekkend blijft: dat men-
sen uit de praktijk allang weten dat
je inleven loont, maar politici niet
zien hoe de tijden veranderen.

De collega’s uit
Amsterdam kwamen
kijken: ‘Hun mond 
viel open bij alles wat
wij voor huurders
regelen’

Hoe wat inlevingsvermogen meer oplevert dan zero tolerance

NPO-voorzitter Shula Rijxman: Over de
onafhankelijkheid van de publieke
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