#"%$!

deVerdieping

ZATERDAG 11 JULI 2015

9

Doordouwers

‘Ik heb salaris
ingeleverd om
Kamerlid te worden.
Met mijn bedrijf
verdiende ik
vier keer zoveel.’

“Onder aanvoering van de SP en PVV zijn wij
intussen bezig onze arbeidsvoorwaarden zodanig uit te kleden dat het eind van het liedje zal
zijn dat mensen inderdaad geen Kamerlid
meer willen worden. Een commissie – de commissie-Dijkstal – heeft gezegd: ‘Er wordt te weinig verdiend. Er moet 30 procent bij en dat salaris moet de norm worden voor de rest van de
samenleving.’ We hebben alleen de tweede
helft uitgevoerd, die norm. Dan kan niet. Wij
moeten ﬁnancieel deskundigen hebben om te
controleren of een onderwijsconglomeraat zijn
vastgoed op een goede manier beheert. Dat
kost geld. Ik maak me daar echt druk over. “

Kneuterig
“Zo’n etentje van de Kamercommissie, dat
wordt natuurlijk betaald. Anders ga je ergens
eten, voor vier keer zoveel. Dus ik ga ’s morgens om zes uur naar de Sligro voor de boodschappen. Sta ik daar met mijn karretje voor
de champagne. Ik doe drie ﬂessen in mijn wagentje, zoals ik die voor mijn eigen vrienden
ook zou kopen. Ik denk: ‘O nee.’ Ik heb ze teruggelegd en drie ﬂessen spumante gekocht,
voor zeven vijftig. Ik vind dat kneuterig. Prima
om te letten op de centjes van de overheid, dat
doe ik ook. Maar dat ik geen champagne durf
te kopen omdat iemand die bonnen kan opvragen en daar een rel over kan ontstaan: dat is
toch volkomen doorslaan? Het eind van het
liedje zal zijn dat we alleen nog maar tinnen
soldaatjes hebben rondstappen op dat Binnenhof.”

Ton Elias

Ton Elias: ‘Ik kan me permitteren om ieder moment op te stappen. Dat geeft een geweldige vrijheid.’ FOTO WERRY CRONE

Ton Elias (1955) studeerde politicologie in Amsterdam, maar maakte zijn
studie niet af. Hij werd journalist.
Eerst bij universiteitsblad Folia, later
bij het actualiteitenprogramma ‘Den
Haag Vandaag’.
In 1989 maakte hij een switch naar
het bedrijfsleven. Hij werkte als directeur communicatie bij verzekeraar
Aegon. Vervolgens richtte hij een eigen communicatiebedrijf op.
Bij de verkiezingen in 2006 was hij
kandidaat-Kamerlid voor de VVD,
maar haalde net geen zetel. In december 2008 kwam er alsnog een
plaats vrij in de Kamer. Sindsdien is
hij Tweede Kamerlid.

