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Rutte III legt vandaag tijdens Prinsjes-
dag een arm om de schouder van de
kiezer met toezeggingen over lagere
lasten, investeringen in de woning-
markt en meer koopkracht. Het inlos-
sen van die beloftes is cruciaal rich-
ting de volgende verkiezingen.

Tobias den Hartog
ANALYSE

Na 225 dagen formeren, durfde Gert-Jan
Segers eind 2017 een voorspelling aan. Het
verbond van VVD, CDA, D66 en Chris-
tenUnie was ‘een laatste kans van het po-
litieke midden’. Hoewel de economie op
stoom is geraakt sinds de recessie drie jaar
geleden eindigde, nam de tevredenheid in
het land niet evenredig toe.
De laatste kans waarvan Segers sprak,

zal nu dus echt moeten worden verzil-
verd. Het kabinet heeft daarvoor nog acht-
tien maanden tot de volgende stembus-
gang. ‘Dreigingen’ van de politieke flan-

ken kunnen in aanloop naar dat moment
het best worden geneutraliseerd door de
kiezer tevreden te stemmen.
Via de portemonnee is een route, weet

de coalitie. Zo schermt minister Wopke
Hoekstra (Financiën) vandaag met gun-
stige koopkrachtvoorspellingen. En ver-
legt het kabinet de aandacht naar de vast-
gelopen woningmarkt en het onderwijs.
Het is het kabinet dat de burger laat mer-
ken: ik voel uw problemen. Zo echoot al
maanden dat de middenklasse, - de ge-
wone Nederlander' - moet profiteren.
Na de bezuinigingsjaren van PvdA en

VVD zou dit kabinet het iets breder laten

hangen, maar punt is dat Nederlanders
dat nog niet zeggen te merken. Reken-
meesters als het SCP en Nibud waarschu-
wen al jaren dat bedrijven de economi-
sche groei wel voelen, maar burgers niet.
Vandaag nog beaamt 76 procent van on-
dervraagden dit weer eens in een peiling
van EenVandaag.
De coalitie weet dit ook. De nieuwe be-

loftes gaan dus met een waarschuwing
gepaard. „Het kabinet kan de koopkracht
niet garanderen”, schrijft Hoekstra in het
voorwoord van de tweede Miljoenennota
van dit kabinet.
De onvrede moet met grijpbare resulta-

ten worden beteugeld, beseffen midden-
partijen VVD, CDA, D66 en Christen-
Unie. Anders mobiliseren oppositiepar-
tijen het onbehagen. Links van de coalitie
staan de PvdA en GroenLinks klaar.
Rechts staat Forum voor Democratie te
trappelen. Dus etaleert het kabinet van-
daag, op Prinsjesdag, vooral de ambitie
ook echt te willen leveren.  P10

Kabinet Rutte begint nu
met stembusstrijd 2021

Inlossen beloftes moet kiezer tevreden stemmen

Het kabinet kan de
koopkracht niet
garanderen
–Wopke Hoekstra, minister financiën

Even zwaaien naar
elkaar. Dat helpt

tegen eenzaamheid,
vindt de 83-jarige Lilly

van Amstel. Daarom
roept de bewoonster

van het
verzorgingshuis aan
het Noordbolwerk in

Middelburg
voorbijgangers op de

hand op te steken.
‘Zwaai naar ons’, is

haar hartenkreet op
YouTube
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Goh,
zwaai
eens terug!

Zaak-
Halsema
Rol in coulissen
kan voor man
lastig zijn
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Luc Oggel
Middelburg

E
enzaamheid onder ou-
deren is een groot pro-
bleem, stelt Lilly van
Amstel. De 83-jarige be-
woonster van verzor-

gingshuis SVRZ locatie Noordbol-
werk in Middelburg zette daarom
een oproep op YouTube. ,,Een op
de zes ouderen vereenzaamt", ver-
telt de vrouw, bloem in het haar,
in de video. ,,Jullie rijden elke dag
langs een verzorgingshuis met
énorme eenzaamheid", richt zij
zich tot de kijkers. ,,Zwaai naar
oma, naar opa. Wij groeten nog
niet terug, zijn verbaasd: ‘hee, ze
zwaaien naar ons’. Maar morgen,
dan zitten we te wachten of jullie
weer langskomen en dán zwaaien
we ook terug. Dat worden dagen
waar we naar uitkijken.”
Mevrouw Van Amstel kwam op
het idee voor het filmpje nadat ze
een televisieprogramma over een-
zaamheid onder ouderen had ge-
zien. ,,Ik heb toen mijn gedachten
op papier gezet en heb het op de
familiedag voorgelezen. Eenzaam-
heid onder ouderen is een groot
probleem. Ik ben niet de enige. Je
wordt wakker, aangekleed en zit in
een stoel, verder is er niks. Je zit in
je eigen wereld.” De dagen zijn

‘heel erg lang', zegt ze. ,,Kleinkin-
deren denken vaak: ‘ze hebben
niks te vertellen en hebben allerlei
kwaaltjes.’ We kijken naar buiten,

maar als iemand dan zwaait, is dat
het waard om voor wakker te wor-
den.”
De oproep is niet alleen bedoeld

voor Middelburgers, maar ‘voor
heel Nederland’. ,,Overal waar een
verzorgingshuis staat, is eenzaam-
heid", zegt Van Amstel. Haar op-
roep is eigenlijk breder. ,,Er is so-
wieso te weinig aandacht voor el-
kaar. Maar eenzaamheid is heel
deprimerend, dan kríjg je dat ou-
deren euthanasie willen laten ple-
gen.” 

Vriendelijk
Het hoeft niet zo veel moeite te
kosten, betoogt mevrouw Van
Amstel. ,,Want wie weet kom je
ooit in eenzelfde situatie en sta je
ook voor zo'n raam naar buiten te
kijken en dan denk je: ik zou een
koninkrijk geven voor iemand die
heel even vriendelijk is.”
Eenzaamheid is een thema dat

leeft, zegt ook persoonlijk begelei-
der Barbara van den Burg van
SVRZ. ,,Wij merken daar zeker iets
van, al verschilt het wel van per-
soon tot persoon. Wat wij sowieso
zelf doen als organisatie is het aan-
bieden van activiteiten, in overleg
met de cliënt. Op die manier pro-
beren we dagprogramma op maat
samen te stellen.”
De oproep van mevrouw Van
Amstel noemt Van den Burg ‘heel
mooi’. ,,Het komt echt vanuit
haarzelf. We hopen natuurlijk dat
het aandacht oplevert voor een-
zaamheid onder ouderen. Want
het zit hem in de kleine dingen en
dat maakt ook ons ervan bewust:
aandacht, zwaaien, een vriende-
lijke blik, even vragen hoe het gaat.
Dat is heel belangrijk.”
SVRZ vraagt op Facebook het
bericht te delen. Dat is inmiddels
bijna 150 keer gebeurd. 
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‘Zwaai naar oma achter ’t raam’
‘Overal waar een
verzorgingshuis
staat, is
eenzaamheid,’
zegt Lilly van
Amstel. Maar daar
heeft ze wat op
gevonden: ‘Zwaai
naar ons!’ Ze zette
haar hartenkreet op
YouTube.

Eenzaamheid is heel
deprimerend, dan
kríjg je dat ouderen
euthanasie willen
laten plegen
–Lilly van Amstel

HARTENKREET YOUTUBE

▲ Lilly van Amstel zwaait. Ze
hoopt dat voorbijgangers dat
ook gaan doen.
FOTO DIRK-JAN GJELTEMA
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