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Freya vindt Nederlandse minister 
kleinburgerlijk 

BRUSSEL - ,,Hebben jullie in jullie kranten soms 
personeelsadvertenties staan met: als je niet stijf, truttig en 
kleinburgerlijk bent, kom je niet in aanmerking voor een 
ministerpost?'' Aan het woord is vice-premier Freya Van den 
Bossche (SP.A) in het Nederlandse tijdschrift Vrij Nederland. 

Het kerstnummer van Vrij Nederland brengt een interview met Van 
den Bossche. Daarin staat onder meer beschreven hoe Van den 
Bossche samen met de interviewer van dienst foto's van het 
Nederlandse kabinet bekijkt.  
 
Spontaan voorziet ze haar collega's van boven de Moerdijk van 
commentaar. ,,Is Gerrit Zalm pas 53 jaar? Hij ziet er veel ouder uit 
(...) Balkenende is 49? Zou je niet zeggen. Die droeg op zijn 
negentiende waarschijnlijk al zo'n gestreept pak (...) Wie is dat? Piet 
Hein Donner? Jezus, wat kijkt hij plechtig uit zijn ogen. Is hij van 
adel?'', laat de socialistische politica zich ontvallen.  
 
Van den Bossche heeft ook kritiek op het bezuinigingsbeleid van de 
Nederlandse regering. ,,Wat ik bij jullie zie, is dat WAO'ers naar de 
bijstand worden overgeheveld in plaats van dat ze werk krijgen aangeboden. Los van mijn ideologische voorkeuren 
zeg ik als minister van Begroting: zo los je het probleem van het financieringstekort nooit op. Dat los je alleen op 
als meer mensen aan de slag gaan. Dan stimuleer je de groei van de economie", aldus Van den Bossche, die eraan 
toevoegt: ,,Ik begrijp niet dat Balkenende het zo doet. Die man wil zeker niet worden herverkozen als minister-
president?'' 
 
Even verder in het interview bepleit de vice-premier het behoud van het sociaal stelsel, ook in tijden van 
vergrijzing. ,,Daarvoor zijn maatregelen nodig, maar wel in goed overleg met de vakbonden. Het alternatief is wat 
je nu in Nederland en Duitsland ziet gebeuren. Er wordt hardvochtig beleid gevoerd. Er ontstaat een maatschappij 
van winnaars waarbij anderen uit de boot vallen. Zo'n tweedeling van de maatschappij wijzen wij in België af'', 
aldus nog Van den Bossche.  
 
Minister van Financiën Zalm kreeg de berichten over het interview vandaag tijdens een debat in de Eerste Kamer 
voorgelegd en ,,heeft er hartelijk om gelachen''', aldus een woordvoerster van Zalm. ,,Hij vindt het een goede 
Belgenmop en kijkt er naar uit om het gehele interview te lezen.'' 
 
De Gucht 
 
Van den Bossches woorden doen terugdenken aan het conflict met onze noorderburen enkele maanden geleden na 
uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) over de Nederlandse premier Jan Peter 
Balkenende. De Gucht noemde hem in een interview met Het Laatste Nieuws ,,een mix van Harry Potter en brave 
stijfburgerlijkheid''. Hij deed die uitspraken na het referendum over de Europese Grondwet.  
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