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,-,ALLEEN MET~,DADEN BEREIKEN WE IETS. "
Een paar weken geleden hield oud-minister Klompé in Heer/en op de hoge-
school een lezing over haar werk in de pauselijke commissie "Rechtvaardig-
heid en vrede". Na de pauze staat Jan Schneider in zijn volle lengte op en
vraagt hetwoord. Of mevrouw Klompé nog rustig kon slapen bij de gedach-
te dat door haar woonwagenwet van 19683500 gezinnen in grote kampen en
achter muren met politiegeweld bijeengedreven waren. "Is dat niet tegen de
Rechten van de Mens?" vraagt Jan Schnejder.
Mevrouw Klompé verdedigt zich moeizaam tegen deze linkse directe en geeft
tenslotte toe datde wet niet meer functioneert en nodig veranderdmoet wor-
den-Jan Schneider en Frans'Hogervorst. trekken de betrouwbaarheid.van de
spreekster in twijfel en de gespreksleider maakt een eind aan de discussie.
Voordat beide heren het naar hun zeggen "schijnheilige gedoe'irdérug toe-
keren, ontvouwen ze nog een spandoek met de tekst "Woonwagenwet van
ex-minister Marga Klompé is Hit/er-wet".

Bewijzen. '
In zijn salonwagen op de Molenberg in Heerlen is
Jan Schneider (46, beter bekend als Jan Klomp -
"als ik mijn klompen verruil door schoenen, weten
ze niet wie ze voor hebben") nog altijd even fel.
Met zijn vrouw Janna en hun 8 kinderen staat hij
hier op een moeizaam bevochten artikel lO-stand-
plaats. Jan Schneider is een vriendelijk, goedmoe-
dig mens, maar als het gaat over het onrecht dat de
woonwagenbewoners is aangedaan, dan slaat zijn
grote vuist hard op tafel en dondert zijn stem door
de wagen. Koffers en dozen vol kranteknipsels en
rapporten staan her en der op.de grond. Af en toe
pakt hij er iets uit om wat hi1 zegt met bewijzen te
staven. "Alles wat ik zeg kan ik bewijzen. Met mij
zijn ze nog niet klaar." Een van zijn sterkste troe-
ven is een rapport dat de heer P. Jansen. lang voor
de woonwagen wet van 1968 samenstelde voor de
R.K. Vereniging vanWoonwagenwerken in Neder-
land. "Woonwagenbewoners", heet dat rapport.
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maar we waren wel gelukkiger. Sociale zaken. we nn/l.,.nnlJ·u·,nJ*


