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EUROPEES�LANDBOUWBELEID

‘Vergroening in EU
van landbouw faalt’
Hoewel miljarden aan EU-subsidies zouden moeten bijdragen aan een
klimaatvriendelijkere landbouw, is van vooruitgang amper of geen sprake.
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e langlopende pogingen het Europese landbouwbeleid te vergroenen, blijven mislukken. In
een uiterst kritisch rapport concludeert de Europese Rekenkamer maandag dat hoewel een steeds groter deel van
de landbouwsubsidies aan klimaatbeleid
zou moeten bijdragen, het effect daarvan
uitblijft. Integendeel, de subsidies dragen
soms zelfs bij aan het in stand houden van
de broeikasgasuitstoot in de Europese
landbouw en aan „klimaatonvriendelijke
praktijken”, aldus de Rekenkamer.
Het rapport komt op een pikant moment: de discussie over de toekomst van
het Europese landbouwbeleid loopt momenteel hoog op. Terwijl de EU haar algehele klimaatambities steeds verder aanscherpt, dalen de emissies van de landbouwsector niet of nauwelijks. De onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) zitten juist deze week in de slotfase en het
tempo van de vergroening is daarbij het
belangrijkste twistpunt. Donderdag begint een nieuwe onderhandelingspoging
tussen lidstaten en het Europarlement om
een akkoord te bereiken over het GLB.
Terwijl de Europese Commissie, in de
persoon van Eurocommissaris Frans Timmermans, de ambities wil aanscherpen,
verzetten veel lidstaten zich fel tegen
strengere eisen. Vorige week haalde de
Duitse landbouwminister Julia Klöckner
in een verklaring nog hard uit naar Timmermans, die zich volgens haar te veel
met de onderhandelingen zou bemoeien
en zich niet als ‘onpartijdige bemiddelaar’
zou gedragen.

Terwijl de EU de
klimaatambities
aanscherpt,
daalt de uitstoot
van de
landbouw niet
of nauwelijks

Landbouwemissies beprijzen

Mooie woorden
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Voor het halen van het Europese doel
(CO2-neutraal zijn in 2050) zijn landbouwsubsidies cruciaal: de sector is goed
voor circa 10 procent van de broeikasgasemissies en jaarlijks lopen de subsidies op
tot tientallen miljarden euro’s. Maar de
weerstand tegen strengere milieunormen
en subsidie-eisen is in Europa nog altijd
groot en het bijsturen van het beleid verloopt uiterst traag.
Al tijdens het vorige GLB klonken mooie
woorden over dat landbouwsubsidies
emissies zouden terugdringen. Zo kregen

boeren die natuur en biodiversiteit beschermden een extra stimulans boven op
de reguliere subsidie. Maar, schrijft de Rekenkamer, „hoewel meer dan een kwart
van alle landbouwuitgaven in de periode
2014-2020 (meer dan 100 miljard euro)
was bestemd voor klimaatbeleid, zijn de
broeikasgasemissies van de landbouw
niet gedaald sinds 2010”.
Specifiek keek de Europese Rekenkamer
naar het terugdringen van emissies in de
veehouderij, bij de inzet van (kunst)mest
en bij landgebruik. Vooral over dat eerste
oordelen de onderzoekers hard. De veehouderij is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de landbouwemissies,
maar het landbouwbeleid beoogt niet de
veesector te begrenzen of „stimulansen te
bieden deze te verkleinen”. Bovendien stimuleert de EU nog steeds de verkoop van
dierlijke producten, onder meer met het
subsidiëren van reclamecampagnes. „Dit
zorgt er veeleer voor dat de broeikasgasemissies worden gehandhaafd in plaats
van dat ze worden verminderd.”
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Om echt effectief klimaatbeleid te voeren,
concludeert de Rekenkamer, zal de veestapel moeten worden verkleind. Onderzoekers benadrukken in een toelichting
wel dat dit samen moet gaan met een afname van de consumptie van dierlijke
producten, om het probleem niet naar buiten de Europese grenzen te verplaatsen.
Hoewel het beleid de afgelopen jaren
beoogde het gebruik van mest terug te
dringen, bijvoorbeeld door biologische
landbouw te stimuleren, is het volgens de
Rekenkamer „onduidelijk” of dit de broeikasgasuitstoot heeft teruggedrongen. Ook
de gelden die waren bestemd voor plattelandsontwikkeling hebben volgens de onderzoekers niet aantoonbaar bijgedragen
aan de klimaatambities.
De Rekenkamer beveelt aan dat in het
nieuwe GLB veel duidelijker klimaatdoelen worden gesteld. Ook „moet meer verantwoording worden afgelegd en meer
transparantie zijn over de bijdrage ervan
aan het bestrijden van de klimaatverandering”, aldus hoofdonderzoeker Viorel Stefan in een toelichting.
Ook adviseert de Rekenkamer toe te
werken naar het beprijzen van landbouwemissies. Alleen de zware industrie betaalt nu voor haar uitstoot via het emissiehandelssysteem, maar halverwege juli
komt de Europese Commissie met plannen om dat systeem fors uit te breiden.
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C�O�LU�M�N

Jongeren, extremisme
en kinderlijke politici

D

e jongeren van GroenLinks, Dwars, namen anderhalve week terug een motie aan tegen deelname aan een kabinet geleid door Mark Rutte.
De motie stelde onder meer dat Rutte medeverantwoordelijk is voor „het laten verdrinken
van vluchtelingen”. Je kon denken dat Jesse
Klaver, mocht hij al kans krijgen, nu niet zomaar aan Rutte IV
kan meedoen, maar dat weet ik niet zo: beroepspolitici
schrikken nog zelden van rebellerende partij-jongeren. Daar
heeft Den Haag woorden voor: ‘lastige keuze’, ‘eigen afweging’, etc.
Wat me interesseerde was dat de indiener, student Jarno
van Straaten (19) uit Deventer, „regeren met Rutte” typeerde
als „gif voor onze democratie”. Hier werd een rigoureuze
breuk gezocht. Confrontatie. Deugt niets van die Rutte. Oprotten.
Nu past zo’n houding bij politiek actieve jongeren, maar
het valt op dat het extremisme over de hele linie toeneemt.
De SP-jongeren, Rood, werden vorig jaar overgenomen door
het Communistisch Platform en uit de partij gezet – te radicaal. Nu heeft de SP een Marxistisch Forum (MF) dat aast op
posten in het partijbestuur. „Geen parlementair geneuzel”,
aldus MF-voorman Thijs Hardam (20), maar „vol in de aanval” tegen „huisbazen, kapitalisten en politieke elite”.

Als ik niet mag meedoen, mag jij ook niet
meedoen. Dat niveau, en dit al drie maanden

I

n de SGP klaagde een jongerenvoorzitter laatst dat „het feminisme voet aan de grond dreigt te krijgen” in zijn partij.
Hoort niet, meent hij: „De man is het hoofd van de
vrouw.” De jongeren van Bij1, Radicaal, willen dan weer „een
einde aan kapitalisme en imperialisme”.
En van een andere orde: bij FVD flirten jongeren naar bekend al langer met racisme en nazisme, zoals Het Parool eind
2020 onthulde. In een appgroep schreef leider Thierry Baudet volgens weekblad EW: „Wij jij dat je zus met een neger
thuiskomt?”. ”Hell no!”, zei een FVD-jongere, die opperde
„dat de mens van nature racistisch is”. Hij, Gideon van Meijeren (33), is nu Tweede-Kamerlid.
Als je de oorzaken van dit extremisme zoekt kom je bij
online polarisatie, versterkt door sociale media, en de onverwerkte beperkingen en angsten van het coronaleven. Maar
het heeft ook veel van volwassenen imiteren. Volwassenen
die zich in de beroepspolitiek – zie de formatie – kinderlijk
onredelijk kunnen gedragen. Als ik niet mag meedoen, mag
jij ook niet meedoen. Dat niveau, en dit al drie maanden.
Dus eindeloos afstand houden in plaats van overeenstemming zoeken, campagne voeren in plaats van een coalitie
vormen: het is niet gratis, het heeft gevolgen, mensen zien
het, ze doen het na. Wat dit betreft zou het goed zijn als die
beroepspolitici weer eens ouderwets schrikken van hun eigen politieke jongerenorganisaties.

VIER�VRAGEN�OVER�REIZEN�IN�DE�ZOMER

Meldingen eergerelateerd
geweld stijgen, opvang vol

Met digitale reispas Europese Unie door

Door de heropening van de
samenleving wordt meer
eergerelateerd geweld
gemeld. Jonge slachtoffers
waren eerder nog uit beeld.
Door�onze�correspondent
Mark�Middel

bedden bezet, terwijl er ruimte is voor
10.
Fier wijt de stijging aan de heropende samenleving. „Van deze specifieke problematiek maken ouders
geen melding”, zegt bestuurder Anke
van Dijke. „Omdat ze vaak zelf betrokken zijn. Dus heb je mensen nodig om de slachtoffers heen die signalen opvangen en een melding kunnen

L�E�E�U�WA�R�D�E�N�.�De opvangcentra voor

slachtoffers van eergerelateerd geweld zitten overvol. De twee landelijke expertise- en behandelcentra
Fier en Sterk Huis kampen met een
sterke stijging van het aantal nieuwe
aanmeldingen, blijkt uit navraag van
NRC. Vooral jonge slachtoffers zijn uit
beeld geraakt tijdens de coronacrisis
en komen nu alsnog bij de hulpverlening terecht.
Fier, dat slachtoffers tussen de 12
en 29 jaar opvangt in Leeuwarden en
Rotterdam, had tijdens de coronacrisis eind vorig jaar gemiddeld slechts 4
bedden bezet, tegenover 35 nu. De afgelopen jaren waren er gemiddeld
tussen 8 en 15 slachtoffers in de opvang. Bij Sterk Huis in Tilburg zijn de
afgelopen maanden continu zo’n 17

De aanwas is groot nu
scholen open zijn en politie
weer bij mensen thuiskomt
maken. Maar door de sluiting van
scholen en sportclubs droogde dat
enorm op.”
„De aanwas is nu zo groot omdat de
politie weer bij mensen thuiskomt en
de scholen weer open zijn”, zegt ook
Ilona Brekelmans, hoofdbehandelaar
van Sterk Huis.
Volgens Van Dijke zit er weinig rek
meer in het aantal opvangplekken.
Omdat eergerelateerd geweld specialistische hulp behoeft, zijn er aparte

opvangcentra voor. Gemiddeld blijven slachtoffers twee tot drie maanden in de opvang.
Eergerelateerd geweld komt voort
uit culturen waar vrouwen de eer van
de familie dragen. Wordt die geschonden, treedt de familie op. Dat kan met
geweld, onderdrukking of verstoting.
Ook onder hooligans, woonwagenbewoners en orthodoxe Biblebelt-bewoners vindt eergerelateerd geweld
plaats.
Hoeveel slachtoffers van eergerelateerd geweld Nederland telt, is onbekend. Jaarlijks krijgt het Landelijke
Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) ongeveer vijfhonderd meldingen binnen. Maar dat zijn
de meest complexe zaken waarbij de
politie hulp nodig heeft van experts.
Slachtoffers vragen vaak niet om hulp
en signalen van eergeweld worden
niet altijd herkend bij politie- en zorgmedewerkers.
Tijdens de coronacrisis werd het
codewoord ‘masker 19’ ingevoerd bij
apothekers, waarmee slachtoffers
onopvallend om hulp kunnen vragen.
Maar dat codewoord wordt nauwelijks gebruikt, bleek uit een rondvraag
vorige week door Trouw.

Oud-premier Van Agt (90) zegt om
Palestijnse zaak lidmaatschap CDA op
Door�een�onzer�redacteuren
DEN�HAAG. Oud-premier Dries van

Agt heeft zijn lidmaatschap van het
CDA opgezegd. Hij was lid sinds de
oprichting van de partij, in 1980. In
een verklaring zegt hij dat hij „de
onbarmhartigheid van het CDA jegens het Palestijnse volk” niet langer kan verdragen.
Van Agt (90) maakt zich zorgen
over het recente stemgedrag van het
CDA op „belangrijke moties” over de
Palestijnse zaak. In elf gevallen was

de stem van die fractie doorslaggevend voor verwerping van die moties. De moties gingen onder meer
over erkenning van de Palestijnse
staat, het koloniseren en annexeren
van Palestijns grondgebied, en het
veroordelen van het dodelijke geweld van Israël tegen de bevolking
van Gaza. Van Agt vindt het onbegrijpelijk dat het CDA „het hoofd blijft
afwenden van het immense leed dat
het Palestijnse volk wordt aangedaan”. Hij signaleert dat Tweede Kamerleden voor het CDA stemmen te-

gen „de christelijke inspiratie”.
Van Agt heeft er geen geheim van
gemaakt al lange tijd niet meer op
het CDA te stemmen. Bij de Tweede
Kamerverkiezingen in 2017 stemde
hij GroenLinks. Toen hij in februari
de vraag kreeg of hij nog CDA-lid
was, antwoordde hij: „Mijn vrouw
betaalt de contributie nog.” Door
zijn lidmaatschap te behouden,
hoopte hij een stem van invloed te
kunnen blijven. „Helaas is het mij
niet gelukt het CDA tot inzicht te
brengen en zijn hart te openen.”

COLUMN EK VOETBAL� DE�STEEKPASS
Tom-Jan�Meeus (t�.�m�e�e�u�s�@�n�rc�.�n�l�;@tomjanmeeus)�schrijft�elke
dinsdag�op�deze�plek�een�column.

Pandev for president
I

n een volgepropt toernooi waar
het amper mogelijk is de tweede
ronde níét te halen, stond vast dat
Noord-Macedonië er meteen uit
zou vliegen. Argumenten van realisten: een van de armste, kleinste,
jongste landen van Europa staat
nummer 62 op de wereldranglijst.
Voer voor dromers: aanvaller Goran
Pandev (1983) kan meer wonderen
verrichten dan kwalificatie.
Allemaal kregen ze gelijk.
Pandev scoorde op het EK. De
kers op de slagroom die hij nog iets
langer opklopte om, samen met

bondscoach Angelovski, te smullen
van de één jaar ingevroren EK-taart.
(De twee hebben zo’n symbiotische
relatie dat zelfs hun kaalheid zich in
eenzelfde patroon aftekent.) Hij
ging tegen Nederland met pensioen, na een langere staat van dienst
voor het Macedonische zelfvertrouwen dan Alexander de Grote.
Premier Zoran Zaev – die in de
Arena ellebooggroetjes uitwisselde
met Mark Rutte – moest onder
Griekse druk een voorvoegsel aan
de naam van zijn land toevoegen.
Nu wordt hij gechanteerd door Bul-

garije, dat het Macedonisch van
taal tot dialect wil reduceren, voordat kan worden gesproken over
toetreding tot de Europese Unie.
Rutte hoeft hem er ook niet bij.
Nee, dan Goran Pandev. In een
profiel werd opgetekend hoe Macedonische kinderen dwepen met
zijn sticker voor hun Panini-album.
De EU wordt in Pandevs leven misschien niet bereikt, maar wie maalt
daarom, als je land en je held in
een Panini-album staan.

Emilie�van�Outeren

De reispas is voor iedereen die is gevaccineerd, corona heeft gehad of negatief is getest. De pas staat in de CoronaCheck-app.

3

Kan iedere gevaccineerde donderdag de digitale reispas halen?
Demissionair minister Hugo de Jonge
(Volksgezondheid, CDA) waarschuwde vorige week al voor „rokende servers” als iedereen zich donderdag tegelijkertijd meldt om het certificaat
aan te vragen. Maar niet iedereen die
al in aanmerking komt voor een certificaat kan er donderdag al een krijgen, omdat nog niet alle gezette vaccinaties doorgegeven zijn aan het
RIVM.
Zorginstellingen hebben naar
schatting een kwart van hun vaccinaties – 345.000 prikken – nog niet
doorgegeven aan het RIVM, schreef
De Jonge afgelopen vrijdag in een
brief aan de Tweede Kamer. Bij huisartsen is de achterstand groter. Zij
moeten volgens het ministerie nog
580.000 prikken doorgeven, ongeveer 30 procent van het totaal.
Consumenten die wel gevaccineerd zijn maar dat nog niet geregistreerd zien bij het RIVM, hebben
volgens het ministerie van Volksgezondheid twee opties: zij kunnen
wachten tot de achterstand is weggewerkt, en daarna hun vaccinatiebewijs aanvragen. Of zij kunnen de instantie die hen vaccineerde benaderen en hen vragen om de reispas te
genereren. Dat verloopt via een webportaal dat volgens het ministerie
vanaf 1 juli actief moet worden.
Ook gevaccineerden die geen toestemming gaven voor het delen van
hun gegevens met het RIVM – volgens schattingen ongeveer een op
tien – kunnen terecht bij het webportaal. Zij kunnen ook besluiten
om hun gegevens alsnog te laten delen.
Details over het webportaal zijn
nog onbekend. De rapportage-achterstanden slinken, maar het is onbekend wanneer die weggewerkt zijn.
De Landelijke Huisartsen Vereniging
(LHV) hoopt dat de extra administratieve last voor huisartsen beperkt
blijft en dat de weg via de huisarts
„alleen een uitzonderingsroute”
blijft.
De GGD moet ook nog 1,1 miljoen
prikken melden bij het RIVM, schreef
De Jonge. De GGD voert daarvoor „een
herstelactie” uit, maar daar hoeven
reizigers niet op te wachten omdat de
CoronaCheck-app direct de systemen
van de GGD’s kan raadplegen.

Door�onze�redacteur
Rik�Wassens
A�M�ST�E�R�DA�M�.�De Europese Unie

staat op het punt te beginnen met
het Digitaal Corona Certificaat (DCC),
een initiatief van de Europese Commissie dat reizen in de tweede coronazomer makkelijker en veiliger
moet maken. Donderdag zal Nederland naar verwachting de eerste digitale reispassen verstrekken. Vanaf 1
juli kan daarmee door de hele Europese Unie gereisd worden, in principe zonder extra coronamaatregelen.
Vier vragen over het reisbewijs.

1

Hoe werkt het?

2

Waar kan ik heen reizen?

Iedereen die kan aantonen dat hij of
zij gevaccineerd is tegen corona, hersteld is van een besmetting, of recent
negatief getest is op het coronavirus
kan straks een digitale reispas krijgen.
Het certificaat wordt in Nederland
uitgegeven via de CoronaCheck-app,
de smartphone-app van de overheid
die nu al gebruikt wordt voor toegangstesten. Als een vaccinatie als
reisbewijs moet fungeren, controleert de app eerst bij bijvoorbeeld de
GGD of iemand daadwerkelijk een
vaccinatie heeft gekregen. Als iemand volledig beschermd is en de
laatste prik minimaal twee weken geleden gezet is, is de reispas geldig.
Het reiscertificaat is door controleurs af te lezen als QR-code. Daarin
zitten enkele gegevens verwerkt over
de identiteit van de persoon en details
over het ontvangen vaccin. De data
worden volgens de Europese Commissie niet verder gedeeld.
Een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app telt ook als toegangsbewijs
voor evenementen die meedoen met
Testen voor Toegang. De app is momenteel door zo’n half miljoen mensen gedownload, een aantal dat ongetwijfeld toe zal nemen na donderdag.
Voor mensen zonder smartphone
bestaat een papieren alternatief. Coronavaccinaties worden al bijgeschreven in het gele boekje, het bestaande vaccinatiepaspoort, maar dat
heeft wat Covid-19 betreft geen formele status. Frankrijk heeft laten weten het boekje te accepteren.
Maar voor dit alles ingaat, moet
eerst de Eerste Kamer dinsdag nog
instemmen met de bijbehorende tijdelijke wet.

Bijna alle Europese landen zijn al
aangesloten bij de digitale reispas,
maar in een aantal lidstaten – bijvoorbeeld Frankrijk – werkt de app
nog niet volledig. Hongarije, Finland
en Malta zijn nog in de testfase. Ook
in landen als IJsland, Liechtenstein
en Noorwegen worden de testbewijzen geaccepteerd. Met Zwitserland
voert de Europese Commissie nog
gesprekken.
De vraag blijft hoeveel er echt gecontroleerd zal worden. Als een land
groen kleurt op de kaart van het Europese Centrum voor ziektepreventie (ECDC) is het controleren van het
reisbewijs van uitreizigers niet langer
nodig. Aan de andere kant, hebben
de EU-landen ook ruimte om maatregelen aan te scherpen, als bijvoorbeeld een nieuwe variant opdoemt.

FOTO�’S�JAIME�REINA/AFP;�ANDREA�PATTARO/AFP;�FRANCISCO�UBILLA/AP

Tom-Jan Meeus

NA�CORONACRISIS

B�ove�n�:�toeristen�schepen�in�voor�een�cruise�op�Palma�de�Mallorca.�Midden:�twee�vrouwen�in�Venetië�maken�een�selfie.
Onder:�zodra�de�Spaanse�regels�het�toelieten,�verwelkomde�Mallorca�de�toeristen�w�e�e�r.

4

Wat als ik nog niet volledig gevaccineerd ben of dat niet wil?
Ook zonder digitale reispas moeten
mensen naar het buitenland kunnen,
benadrukt de Europese Commissie.
Dan gelden wellicht andere maatregelen, zoals een verplichte test of
quarantaine. Daarnaast kunnen burgers ook met een bewijs dat zij het
coronavirus gehad hebben of een recent negatief testbewijs een digitale
coronareispas krijgen. Een antigeentest is als reisbewijs 48 uur geldig,
een PCR-test langer: 72 uur.
De meeste reizigers zullen gevaccineerd zijn of moeten zich laten testen. Dat laatste is voorlopig, op verzoek van de Tweede Kamer, gratis
maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen
vrijdag bekend. Volgens het kabinet
zijn er in juli en augustus 3,5 miljoen
testen nodig. De kosten worden geschat op zo’n 250 miljoen euro.
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B�U�N�S�C�H�OT�E�N

Man verdacht van
seksueel misbruik
zeven kinderen
A�M�ST�E�R�DA�M�.�Een 34-jarige

man uit Bunschoten wordt
ervan verdacht dat hij zeven
kinderen seksueel heeft
misbruikt. De man is eind
vorig jaar aangehouden op
verdenking van het misbruiken van twee minderjarigen en zit sindsdien vast.
Het OM maakte maandag
tijdens een pro-formazitting
bekend de aanklacht tegen
hem uit te breiden. De
slachtoffers van de verdachte zijn allemaal jonger dan
twaalf, zegt het OM. Het
gaat om zowel jongens als
meisjes. De verdachte zou
drie van de zeven kinderen
hebben misbruikt tijdens
zijn vrijwilligerswerk bij een
door de kerk georganiseerde
kinderopvang in Bunschoten, in het najaar van 2020.
(NRC)

FOTO�JORIS�VAN�GENNIP

FOTO�EVERT�ELZINGA/ANP

FILM

Demonstratie�tegen�de�NOS en�de�coronamaatregelingen�voor�het�NOS-gebouw�in�Hilversum.

Demonstratie�in�Amsterdam tegen�de�coronamaatregelen.

EEN�ALTERNATIEF�LAND

Prik jaagt ‘wakkere burger’
parallelle samenleving in
Nu steeds meer mensen zich laten vaccineren, smeden coronademonstranten serieuze plannen
voor een parallelle samenleving. In sommige gevallen ligt geweld op de loer.
Door�onze�redacteuren�Wilmer�Heck�en�Andreas�Kouwenhoven

E

en tegenslag voor de Nieuwe
Bataafse Republiek. Het land
in oprichting moet het voorlopig stellen zonder grondlegger Wouter R. Na een paar
weken vastzitten, moet hij
dinsdag voor de politierechter verschijnen, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie zijn achterban opjut tot het plegen
van geweld. Justitie is nog op zoek naar de
mede-oprichters van de republiek.
Een land voor ‘wakkere’ burgers, dat
zou de Bataafse Republiek moeten worden. Ze hadden al een eigen vlag (die van
de eeuwenoude Batavieren) en een leus
(‘Als lammeren leeuwen worden, is de
transitie niet te stoppen’). In het Bataafse
land heb je geen vaccinaties, mondkapjes,
stralingen of andere instrumenten van de
elite om de burger te onderdrukken.
Fantasieën van een stel volwassen pubers? Vergis je niet: voor de groep rond de
vijftigers Wouter R., Micha K. en Joost K. is
het bittere ernst. Dat bleek al eerder deze
maand tijdens een kort geding over nepverhalen die de groep de wereld in slingert
over een pedonetwerk in Bodegraven,
Zuid-Holland. Wouter R. gebruikte de zit-

ting om reclame te maken voor zijn
nieuwe land. „De Nieuwe Bataafse Republiek staat voor een open, vrij en transparant bestuur, voor een land waar iedereen
in vrijheid kan leven”, zei hij tegen de
rechter. Tientallen sympathisanten eisten
afgelopen weekend buiten de gevangenis
zijn vrijlating.

Naar het buitenland
Het is een populair idee onder coronademonstranten: het vestigen van een parallelle samenleving. In mei kreeg het idee
bekendheid toen Forum voor Democratieleider Thierry Baudet erover sprak op het
YouTubekanaal van de partij. Binnen Forum was het idee niet helemaal nieuw. In
zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen sprak Baudet in
2019 al over het opbouwen van een eigen
„zuil”. Nu de parallelle samenleving populair is onder coronademonstranten
heeft Baudet dat idee uitgebouwd tot een
heus alternatief land.
Voor aanhangers van Forum zou het
mogelijk moeten worden „binnen een
kring van FvD’ers te leven”, zei Baudet. Hij
fantaseerde over een eigen woningbouw-

Veel mensen
zoeken naar
mogelijkheden
om de
waanzin te
ontvluchten
Tilasmi�Frigge

vereniging, een eigen week- of dagblad en
een eigen betalingssysteem via cryptomunten. „Wij zijn een land, wij zijn Forumland.” Waar hij zich dan wil vestigen?
„Ik ben eigenlijk een separatist”, zei hij begin mei. „Geef ons Groningen.”
Een deel van de corona-ontkenners wil
Nederland ontvluchten uit angst voor een
gedwongen vaccinatie. Hoe groot dit deel
is, valt niet te zeggen, maar de roep om een
parallelle samenleving klinkt op vrijwel
iedere demonstratie en wordt gepropageerd op sociale media-kanalen met tienduizenden volgers. Landen die als vluchtoord genoemd worden zijn Portugal en
Egypte. Ook onderzoekt een groep de mogelijkheid in Zuid-Amerika een ‘Nieuw
Nederland’ te beginnen.
Tilasmi Frigge, de man achter de
stickeractie ‘NOS = Fake news’, organiseerde onlangs een voorlichtingsavond
over emigreren. Het aantal bezoekers is
onbekend, omdat ze buiten beeld wilden
blijven. „Veel mensen zoeken op dit moment naar mogelijkheden om de waanzin
te ontvluchten door met gelijkgestemden
te gaan samenwonen”, aldus Frigge. Volgens hem worden deze Nederlanders min

of meer weggejaagd. Straks mag je als ongevaccineerde nergens meer naar binnen,
vreest hij. „Mensen worden steeds akeliger naar elkaar. Als je zegt dat je je niet wil
laten vaccineren, krijg je boze reacties. Je
wordt gezien als een bedreiging.”
De voorverkenners in Zuid-Amerika
houden geïnteresseerden via berichtenservice Telegram op de hoogte. De eerste
bevindingen die zij deelden: het is er toch
wel erg arm en de gezondheidszorg ondermaats.

Binnen Nederland
De initiatiefnemers achter Keuze Vrij Bij
Mij pakken het anders aan: zij proberen
binnen Nederland alternatieve voorzieningen te creëren. Op de website worden
vanaf de zomer alle winkels, horeca,
sportscholen en andere voorzieningen getoond waar je zonder vaccinatie- of testbewijs terechtkunt. Het initiatief heeft in
twee maanden tijd al 200.000 euro aan
donaties binnengehaald. Tweeduizend
aanbieders hebben zich aangemeld. „Ik
ben ermee gestart toen ik hoorde dat je in
Israël op veel plekken alleen nog wordt
toegelaten als je gevaccineerd bent”, zegt

initiatiefnemer Olaf Weller. „Toen wist ik:
dit gaat hier ook op den duur komen. En
in zo’n maatschappij wil ik niet leven”.
Weller zegde zijn baan als marketingmanager bij een nanotechnologiebedrijf op
en startte de website, waar nu dertig vrijwilligers en vier betaalde medewerkers
voor werken. Hij hoopt dat het platform
uitgroeit tot een zelfvoorzienende gemeenschap, met een eigen vacaturebank
en een eigen ruilhandel voor ‘gelijkgestemden’.
Ook aan parallelle scholing wordt gewerkt. Door Isa Kriens bijvoorbeeld, moeder van een kind van 2,5 jaar, en veelgevraagd spreker op coronademonstraties.
Ze riep haar bijna vijftigduizend Instagramvolgers op om samen thuisonderwijs
te gaan geven. „Sinds scholen, kindcentra
en kinderopvang blijkbaar in staat zijn regels door te voeren die schadelijk zijn voor
het welzijn van kinderen, voel ik mij genoodzaakt te anticiperen op deze trend”,
aldus Kriens op Instragram. Ze wil een „alternatief voor het traditionele schoolsysteem” helpen opzetten.
Er zijn al meerdere ‘alternatieve’ onderwijsclubs in oprichting. Een daarvan start
in het Westland, waar een groepje inwoners sinds de coronacrisis bezig is een parallelle samenleving te vestigen. „Samen
met andere gezinnen die vrijstelling hebben van de leerplicht of op een andere manier voor thuisonderwijs hebben gekozen,
vormen we een community”, melden de
initiatiefnemers van ‘Nieuw Westland’ op
hun website. De groep heeft ook al een eigen cryptomunt, als alternatief voor het
huidige betaalsysteem.

Migrantengroepen
Parallelle samenlevingen werden tot nu
toe vooral geassocieerd met migrantengroepen die onvoldoende zouden integreren in Nederland. Zo is er veel politieke aandacht geweest voor Turkse-Nederlanders, die een Turkse zuil in stand
zouden houden. En voor moslimfunda-

mentalisten, die een parallelle samenleving zouden willen gebaseerd op de shariawetgeving. Maar nu wordt dit parallellisme openlijk beleden door een groep
complotdenkende, autochtone Nederlanders.
Identificatie speelt hierbij een belangrijke rol, zegt hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos, die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar radicalisering. „Mensen zijn zeker in een crisis op
zoek naar geborgenheid en veiligheid, dan
is het fijn als je bij een bepaalde groep
hoort. En het is al helemáál fijn als je bij de
groep hoort die tegen de status quo in
gaat. Dat geeft een gevoel van: wij snappen het beter dan anderen.”

Slechte eigenschappen

Mensen zijn
in een crisis
op zoek naar
geborgenheid
en veiligheid
Kees�van�den�Bos
h�o�o�g�l�e�ra�a�r

Dat mensen zich terugtrekken in een eigen kring en zich niet laten vaccineren, is
volgens Van den Bos geen probleem. „Wij
willen een open democratische samenleving zijn, daar mogen mensen zelf weten
hoe ze hun leven organiseren.”
Waar de hoogleraar zich wél zorgen over
maakt, is dat sommige van deze kringen
„heel systematisch bezig zijn met het afwijzen van wetenschap, media, instituties
en alles wat bij de huidige samenleving
hoort”. Van den Bos wijst erop dat radicalisering begint bij het ontwikkelen van extreme gedachten. „Dat gaat om het ‘wij-zij
denken’: wij zijn moreel superieur ten opzichte van leden van de andere groep. Die
ander wordt gedehumaniseerd: het zijn
geen mensen meer van vlees en bloed,
maar slechte wezens.”
Deze ontwikkeling is bij diverse parallelle groepen terug te zien. Gevaccineerde
mensen worden categorisch slechte eigenschappen toebedeeld. Een ‘lifestylevlogger’ die zich Eva van Zeeland noemt,
waarschuwt haar volgers bijvoorbeeld
geen seks te hebben met gevaccineerde
mannen. „Want dan worden jouw eicellen
aangetast, en word je dus letterlijk onvruchtbaar.” Op demonstraties wordt op-

geroepen ‘niet-wakkere’ mensen te negeren. In de chatgroepen van de Bataafse Republiek (zevenduizend volgers) heten gevaccineerden „een gevaar voor anderen,
want ze ademen gevaarlijke nano-deeltjes
uit!” Ook „mentaal gezien” vormen ze een
gevaar, omdat ze zich „wetten laten voorschrijven door het geïndoctrineerde kuddevee”.
Daar lijkt een deel van de beweging op
aan te sturen: het concept van een ‘eigen’
land wordt gebruikt om afstand te nemen
van de Nederlandse rechtsstaat. Forumleider Thierry Baudet zei het onlangs expliciet in een praatje over zijn parallelle samenleving: „Wij erkennen gewoon het gezag niet meer.”
Dit extreme denken kan zich uiteindelijk wel degelijk vertalen in geweld, zegt
hoogleraar Van den Bos. „Je ziet het op internet gebeuren: tegenstanders worden
geframed als de vijand waartegen je tekeer
kunt gaan. Als maar genoeg mensen sympathie krijgen voor het idee dat er bakstenen moeten worden gegooid door de ruit
van RIVM-directeur Jaap van Dissel, zullen sommigen dat gaan uitvoeren wanneer de gelegenheid zich voordoet.”
En dat is precies waarvoor Wouter R.
dinsdag terechtstaat: het dreigen met geweld. Zo dreigde hij een advocaat die hem
aanklaagde voor een ‘militair tribunaal’ te
brengen „op het moment dat wij echt de
baas zijn in Nederland”. Dan zou de advocaat „de doodstraf” krijgen – „dat u het
even weet”. Jaap van Dissel wordt bedreigd als de RIVM-topman op 31 mei een
praatje houdt in Amsterdam. Wouter R.
toont een video die eindigt met het geluid
van een explosie. Hij vervolgt: „Ja nou, dat
moeten we dus gaan doen 31 mei”, en vermeldt daarbij de locatie van Van Dissels
optreden.
De vraag is of R. zich veel van de rechtszaak zal aantrekken. Tijdens het kort geding eerder deze maand vertelde R. dat hij
de Nederlandse wet niet erkent. „U kunt
mij dus niet veroordelen”, zei hij.

Spielberg gaat films
maken voor Netflix
A�M�ST�E�R�DA�M�.�Steven Spiel-

berg heeft een contract gesloten met Netflix. De
Amerikaanse regisseur en
filmproducent, die zich
eerder nog kritisch uitliet
over videostreamingsdiensten, gaat met zijn productiebedrijf Amblin Partners
meerdere films per jaar
maken voor Netflix, zo
heeft de dienst maandag
bekendgemaakt. Netflix
heeft niet bekendgemaakt
hoeveel geld gemoeid is
met de deal. Spielberg zei
eerder dat streamingdiensten als Netflix en Hulu
een bedreiging vormen
voor traditionele bioscopen. Ook zou hij ervoor
hebben gepleit films van
zulke diensten uit te sluiten van deelname aan de
Oscarverkiezingen, al ontkende hij dat later. (NRC)

EK�VOETBAL

UEFA verbiedt
regenboogstadion
A�M�ST�E�R�DA�M�.�De Allianz

Arena in München mag van
de UEFA woensdag niet verlicht worden in regenboogkleuren tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije.
De gemeenteraad van de
stad wilde een statement
maken tegen een onlangs
aangenomen Hongaarse wet
die de verspreiding van ‘lhbti-propaganda’ op scholen
verbiedt. De UEFA staat „politieke uitingen” niet toe,
zegt een woordvoerder in de
Duitse krant Bild.
Op het EK plaatste Denemarken zich maandag voor
de achtste finales. Het won
met 4-1 van Rusland. België
is groepswinnaar in Groep B
na de 2-0 zege op Finland,
dat als derde eindigde en
nog kans heeft om de volgende ronde te halen. (NRC)
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KA�B�I�N�E�TS�FO�R�M�AT�I�E

Nu zijn Kaag en Rutte aan zet
De formatie zit vast. Het advies van Mariëtte Hamer is nu: VVD en D66 samen een stuk laten schrijven. Anderen mogen meedoen.
Door�onze�redacteuren
Lamyae�Aharouay en
Petra�de�Koning

Mila�(midden)�verlaat�de�rechtszaal�na�de�zitting�van�maandag�in�Parijs.�Dertien�beklaagden�staan�terecht�omdat�die�Mila�online�bedreigden,�nadat�ze�de�islam�had�beledigd�in�een�Instagram-v�i�d�e�o.

RECHTSZAAK�IN�FRANKRIJK

Duizenden haatboodschappen voor Mila
In Parijs staan dertien personen terecht, omdat ze de tiener Mila met de dood hebben bedreigd, nadat zij de islam had beledigd.
Door�onze�correspondent
Gert�Van�Langendonck
PA�R�I�J�S

O

f hij zich persoonlijk bij Mila
mag
verontschuldigen,
vraagt Enzo K. aan de rechter. Dat mag. De 22-jarige
Enzo, gemillimeterd haar en net in het
pak, draait zich om naar de rechtszaal
waar Mila (18), met groengeverfd
haar, op de eerste rij zit. „Ik bied u
mijn excuses aan”, zegt hij. „Ik hoop
dat we allemaal deze bladzijde kunnen omslaan en dat iedereen opnieuw
een normaal leven kan leiden.”
Dat was op 15 november vorig jaar
wel anders. Toen schreef Enzo K. op
Twitter over Mila: „Jij verdient het
om je keel doorgesneden te krijgen, jij
vuile dikke hoer.”
Het was een van de meer dan honderdduizend haatboodschappen en
doodsbedreigingen die Mila (een
pseudoniem) heeft ontvangen sinds
ze een video plaatste op Instagram
waarin ze lelijke dingen zei over de islam. Sinds deze maandag staan in Parijs dertien van haar online-belagers
voor de rechter.
Mila is inmiddels een beroemdheid
geworden, met nu eens blond, dan
weer groen of blauw geverfd haar. Vorige week heeft ze een boek gepubli-

ceerd over haar ervaringen, getiteld:
Ik ben de prijs voor uw vrijheid. Het begint met de woorden: „Ik weet niet of
ik nog leef wanneer u dit leest.”
Het begint voor Mila allemaal in januari 2020 wanneer ze op haar Instagram-kanaal aan het kletsen is over
vriendinnetjes. Een andere gebruikster, een lesbienne zoals Mila, zegt dat
ze niet op Arabische meisjes valt. „Ik
ook niet, niet mijn ding,” zegt Mila.
Het is wanneer iemand anders de
meisjes begint uit te schelden voor
vuile racisten en lesbiennes dat Mila
de inmiddels beruchte video op Instagram zet. „Jullie godsdienst is een
strontgodsdienst en die God van jullie kan mijn vingers in zijn aars krijgen”, zegt ze.

om de gemoederen te bedaren. Op 15
november 2020 plaatst ze een
nieuwe video op TikTok waarin ze
zegt: „Die vingers in de aars van Allah? Die zitten er nog steeds in.”
Het is voor hun reacties op die laatste video dat de dertien beklaagden in
Parijs zich moeten verantwoorden.
Allen waren ze compleet verrast toen
ze eerder dit jaar de politie op bezoek
kregen en tijdelijk in de cel werden
gestopt voor verhoor.

Beklaagden veelal christenen

Franse�rechter

In Frankrijk, waar islam, blasfemie en
vrijheid van meningsuiting altijd voer
voor discussie vormen, ging de video
in geen tijd viraal. Sindsdien staat de
tiener onder permanente politiebewaking. Haar school heeft haar gevraagd om te vertrekken. Toen ze vervolgens een taalopleiding ging volgen
op Malta, werd Mila ook daar ontdekt.
Een in Frankrijk wonende Algerijn
dreigde haar daar te komen doden in
de naam van Allah. Hij werd vorig jaar
al tot drie jaar cel veroordeeld in een
apart proces.
Toegegeven: Mila doet geen moeite

Het is een vergissing om te
denken dat online pesten
of bedreigen minder erg is
„Ik weet dat het voor de meeste van
jullie, mensen zonder een strafblad,
een schok is geweest toen de politie
voor de deur stond,” zegt de rechter.
„En dat jullie je vaak niet eens meer
precies herinnerden wat jullie hadden geschreven op sociale media.
Maar het is een vergissing om te denken dat pesten of bedreigen minder
erg is wanneer het online gebeurt.”
Bijzonder voor een proces dat
draait om het beledigen van de islam
is dat de beklaagden veelal geen moslims zijn maar christenen en niet eens

bijzonder gelovig. Ze heten Axel, Jordan, Pierre, Manfred of Lorraine. En
soms Anissa of Meven.
„Het is makkelijker op Twitter, hè,”
zegt de rechter wanneer Lorraine G.,
een jonge vrouw die Engels studeert,
moeite heeft om zich verstaanbaar te
maken door de microfoon. In november had ze op Twitter over Mila geschreven: „Dat iemand haar schedel
verbrijzelt.” Waarom had ze dat gedaan?
„Zomaar. Ik was het beu om haar
naam telkens te zien voorbijkomen in
mijn tijdslijn, terwijl ik haar niet ken
en ik haar ook niet volg”, antwoordt
Lorraine G. Tijdens haar verhoor had
Lorraine G. gezegd dat ze zich beter
voelde na haar tweet.
Ook voor een andere beklaagde, de
negentienjarige Axel G., speelde de
gemoedstoestand een rol. „Ik voelde
mij eenzaam in die periode en dat
heeft meegespeeld”, zegt de jongen,
die in T-shirt voor de rechter verschijnt. Axel G. had Mila’s dood gewenst en die van iedereen die haar
steunt. „Ik heb dat in een opwelling
geschreven”, verdedigt hij zich. „Ik
was boos. Zij had de godsdienst beledigd.” Maar wanneer hij gevraagd
wordt welke rol godsdienst in zijn leven speelt, antwoordt hij: „Heel veel
en weinig of niks tegelijk.”
Axel G. lijkt het vooral erg vervelend te vinden dat hij hier staat om-

wille van een tweet. Hij erkent de feiten, maar niet dat die pesten of
doodsbedreigingen vertegenwoordigen. „Ik heb helemaal niemand gepest”, zegt hij.

‘Tsunami van gewelddadigheid’
Het Mila-proces is een testcase voor de
Franse justitie. In januari werd bij het
parket van Parijs een speciale cel opgericht om online-haat en -bedreigingen sneller te vervolgen. Dat was deels
ingegeven door de moord op onderwijzer Samuel Paty vorig jaar, waarbij
sociale media een grote rol hebben gespeeld. De cel mikt breder dan op terrorisme alleen: de zes gespecialiseerde magistraten hebben nationaal
al 140 zaken naar zich toegetrokken.
Het Mila-proces is hun eerste grote
zaak die voor de rechter komt.
Ook de moeder van Mila getuigde
maandag over hoe de zaak het leven
van haar dochter heeft verwoest.
„Het was een tsunami van een extreme gewelddadigheid.” En: „Eigenlijk zouden hier vijftigduizend mensen in de beklaagdenbank moeten zitten.”
De beklaagden riskeren tot 45.000
euro en drie maanden cel. Voorlopig
lijkt het proces alleen op Enzo K. een
effect te hebben gehad. Gevraagd of
hij een boodschap heeft voor andere
internetgebruikers, zegt hij: „Denk
na voor u tweet.”

‘inhoud’ onder leiding van informateur Mariëtte Hamer is haar conclusie: het lukt nog niet om partijen aan
tafel te zetten voor onderhandelingen. In plaats daarvan gaan VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van
D66 een stuk schrijven dat de basis
moet zijn van een regeerakkoord.
Dat zal een verhaal over thema’s
worden, het is de bedoeling dat andere partijen daarna kunnen meedenken en meepraten. Het idee daarbij is nog steeds dat er een meerderheidskabinet wordt gevormd.
Dit was wekenlang helemaal niet
wat Hamer wilde. Ze dacht dat partijen als VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie inhoudelijk
vanzelf wel dichter bij elkaar zouden
komen. Maar die hadden vooral politiek-strategische ‘blokkades’ tegen elkaar: CDA en VVD willen niet met twéé
linkse partijen, D66 heeft geen zin in
nog een keer regeren met de ChristenUnie. Steeds vaker waren de bezwaren tegen elkaar ook persoonlijk.

Kiezen: óf met z’n zessen
verder, óf Rutte gaat
– eventueel met Kaag – een
regeerakkoord schrijven
Tussen GroenLinks-leider Jesse
Klaver en CDA’er Wopke Hoekstra
groeit de irritatie. In een gesprek op
vrijdagmiddag had Hoekstra opnieuw gezegd dat hij niet met GroenLinks en de PvdA allebei wilde onderhandelen, en Klaver had fel gereageerd: dus Hoekstra zette hen op één
lijn met PVV en Forum voor Democratie? Met die partijen wil het CDA ook
niet praten.
VVD-leider Mark Rutte, politiek beschadigd door zijn onwaarheid over
een gesprek met de allereerste verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma, moest van de anderen
eerst nog ver op de achtergrond blijven in de formatie. Op maandagochtend, na wéér een gesprek met Hamer, zei PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen dat die crisis over de
geloofwaardigheid van Rutte „nu alweer een hele tijd achter ons ligt”. Ze
vindt dat hij nu maar „de leiding”
moet nemen.

Fopspeenwoord
Hamer had de leiders van VVD, CDA,
D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie vrijdag huiswerk gegeven. Ze
moesten, zei ze, in het weekend maar
veel met elkaar bellen en dan kiezen:
of verder praten met zijn zessen, of
Rutte samen met D66-leider Sigrid
Kaag een proef-regeerakkoord laten
schrijven.
Ze belden in het weekend met elkaar, maar kwamen er niet uit. En
moest Rutte dus de ‘regie’ nemen?
Hij zei maandag dat het prachtig
klonk, maar het was een „fopspeenwoord”: „Je zuigt erop en er komt
geen smaak uit.” Volgens hem hadden
ze allemaal de leiding. En hij zei, alsof
het ook een keuze was geweest die
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DEN�HAAG. Na zes weken praten over

Demissionair�premier�Mark�Rutte�(VVD) staat�de�media�te�woord�na�afloop�van�een�gesprek�maandag�met�informateur�Mariëtte�Hamer.
Hamer aan de politieke leiders had
voorgelegd: „Het is vooral belangrijk
dat we proberen om zo snel mogelijk
met vier partijen tot een meerderheid
te komen.”
Vier? Dat betekende: of de coalitie
van Rutte III nog een keer, of toch met
één linkse partij erbij.
En toen was alles weer terug bij af.
Want GroenLinks en PvdA laten elkaar niet los, en Kaag noemde opnieuw samenwerken met de VVD,
CDA én ChristenUnie vorige week nog
net zoiets als rijden in een „roestige
auto”.
Het was een uitspraak die Rutte
volgens ingewijden heel vervelend
had gevonden. Zo praat je niet over elkaar, vindt hij. Het valt de andere excoalitiepartijen ook op dat hij steeds

vaker benadrukt hoe goed de samenwerking in Rutte III is geweest. Dus:
vier? Ruttes voorkeur is al maandenlang onveranderd. En ook zijn afkeer
van PvdA en GroenLinks als een links
blok aan tafel.
Ploumen zei op het Binnenhof dat
VVD en CDA zich moesten „bezinnen”. „GroenLinks en wij hebben een
stap gezet. Wij willen… wij zijn bereid
om met twee rechtse partijen te gaan
praten. Maar zij geven geen inhoudelijke reden voor hun blokkade tegen
ons.”

‘Politieke armoede’
Het toonde de hopeloosheid aan van
Hamers pogingen: bij de voordeur
van haar kamer leek het maandag
vooral nog te gaan om het beeld: twee

rechtse, onredelijke partijen staan tegenover twee linkse, goedwillende
partijen.
Klaver noemde dat „heel zorgelijk”. Híj wilde nog steeds het liefst
met vijf partijen aan tafel gaan zitten
om te onderhandelen: VVD, CDA,
D66, PvdA en zijn eigen GroenLinks.
„Of met zes”, zei hij net op het moment dat ChristenUnie-leider GertJan Segers achter hem langsliep.
Ook bij de ChristenUnie lijkt er weinig te zijn veranderd. Die partij wil alleen meedoen met onderhandelingen
als de gesprekken tussen andere partijen zijn mislukt en er weinig anders
op zit.
Er is nog steeds de mogelijkheid
van een minderheidskabinet van
VVD, D66 en CDA. Al is de vraag: kan

dat nog als je eerst alle andere partijen, waarvan je in de Tweede Kamer
steun nodig zal hebben, van tafel hebt
geduwd?
Maandag aan het eind van de dag
leek een proef-regeerakoord van
Rutte en Kaag voor Hamer al de enig
overgebleven optie. Dat idee was in
elk geval níét door de anderen afgewezen. Al noemde Klaver het eerder
op de dag nog „politieke armoede”,
en had Ploumen het over een „zwaktebod”.
Segers had er zijn schouders over
opgehaald. Híj zou het ook niet tegenhouden, nee. „Ze kunnen het doen.”
Van alle politieke leiders praatte
Wopke Hoekstra maandag het langst
met Hamer. Hij wil, net als Rutte, een
kabinet met vier partijen.
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Van den Beemt had het tij mee;
halverwege de jaren negentig verscheen een kabinetsnota De perken
te buiten van toenmalig staatssecretaris Erica Terpstra (VVD), waarin de
emancipatie van gehandicapten
centraal stond. Van den Beemt dreef
bovendien mee op de golven van
een beweging die al in de jaren zeventig was ontstaan; voor de spontane zelfontplooiing van verstandelijk beperkten, van wie ook zogenaamd normale mensen nog veel
konden leren.
Wat dat in de praktijk voor Arduin
betekende, was dat veel functies
van zorgmanagers die het contact
met de moederorganisatie moesten
onderhouden, werden geschrapt, en
dat ook professionele verpleegkundigen lang niet altijd onmisbaar werden gevonden in Zeeland. Een gevleugelde uitspraak van Piet van
den Beemt was dat moeders die drie
kinderen hebben opgevoed ook in
staat zijn verstandelijk gehandicapten te begeleiden. En een andere
pijnlijke kwestie: alle cliënten moes-

Tekst�Arjen�Schreuder�Fo�t�o’s Wouter�van�Vooren

De financiële en medische malaise
was aanleiding een andere zorgaanbieder in te schakelen. Dat werd ’s
Heeren Loo, de grootste organisatie
voor gehandicaptenzorg in Nederland. Die werkt nu een plan uit voor
nieuwe, andere huisvesting en meer
professionele zorg. Het Rijk past 20
miljoen euro bij.

Nooit meer worden weggestopt

Mensen waren eenzaam in
hun huis. Buren gaan niet
ineens voor jou gezellig
boodschappen doen
Roland�Stavorinus�re�g�i�o�m�a�n�a�g�e�r
van�zorginstelling�’s�Heeren�Loo

FOTO�’S�WOUTER�VAN�VOOREN

Arduin werd landelijk bekend om de
radicaal andere zorg voor gehandicapten: de cliënten moesten vooral
nooit meer worden ‘weggestopt’ in
omvangrijke centra buiten stadscentra, maar zo zelfstandig mogelijk leven in woningen in reguliere wijken,
liefst met zo min mogelijk medebewoners. Dat was de uitdrukkelijke
wens van Piet van den Beemt, een
geroemd én verguisd zorgmanager
met uitgesproken opvattingen over
gehandicaptenzorg.
De twaalf jaar geleden overleden
Van den Beemt was tussen 1995 en
2008 directeur van Arduin en had als
doel verstandelijk gehandicapten zoveel mogelijk de regie over hun eigen
leven te geven. Het waren de jaren
waarin commotie was ontstaan over
een instelling in Middelburg, Vijvervreugd, waar volgens ouders van
cliënten „Roemeense toestanden”
heersten. Er verscheen onder meer
een rapport van de Universiteit van
Gent dat repte van „een groot gebrek
aan privacy” onder andere door
„deurloze toiletten”. Vijvervreugd,
een voor die jaren traditioneel opgezette zorginstelling met veel paviljoens op een afgesloten terrein, zou
gesloten worden.
Van den Beemt bracht zo’n vijfhonderd cliënten onder in honderdvijftig locaties, waaronder enkele
zorgboerderijen, waar de cliënten
zelf konden uitmaken hoe hun leven
eruit zou zien. In een interview verwoordde hij het zo: „Wie bepaalt in
een woning wanneer er gegeten
wordt? Hulpverleners of bewoners?
Blijven we gericht op handicaps of
gaan we op zoek naar talenten? Als je
dat doet, zie je wonderen gebeuren.
Door iedereen dagbesteding aan te
bieden en te laten wonen in gewone
huizen tussen gewone mensen, is 40
procent van het onaangepaste gedrag verdwenen.”

VISITATIECOMMISSIE�DEFENSIE

‘Actieplan voor veiligheid
is compleet, niet praktisch’
Een actieplan moet fysieke
en sociale veiligheid bij
Defensie verbeteren. Maar
initiatieven lopen vast op
regelzucht en geldgebrek.

Verstandelijk beperkten moesten zo zelfstandig
mogelijk wonen in gewone huizen. Gevolg:
financiële en medische malaise. Zorginstelling
’s Heeren Loo stopt cliënten weer bij elkaar.

‘W
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Boven�en�midden: dagbesteding�van
’s�Heeren�Loo�in�Middelburg.�Onder:
nieuwbouw�huisvesting�van�’s�Heeren
Loo,�eveneens�in�Middelburg.

Zij zijn liever
bij elkaar
dan vrij maar
eenzaam
elkom bij de
drukkerij”,
zegt Peter
Overdulve
plechtig. Hij is
een van de
tientallen mensen met een verstandelijke beperking die, in een groot
pand op een industrieterrein in Middelburg, druk in de weer zijn met het
maken van notitieblokken, vakantieboeken en ansichtkaarten. De tekenaar van de ansichtkaarten van enkele Zeeuwse steden meldt zich: „Welke zou je willen hebben? Van Middelburg?” De tekenaar wandelt rustig
maar doelgericht naar het magazijn.
„Misschien is het iets om in de krant
te zetten?”
Behalve in de drukkerij zijn ook in
het schildersatelier de cliënten van
zorginstelling ’s Heeren Loo geconcentreerd aan het werk. Een van hen,
Suzanne Eeftens, vertelt honderduit
over schilderijen en papier-maché,
niet altijd even goed verstaanbaar.
Een begeleider neemt haar apart.
„Mag ik jou vragen de koffie te regelen?”
De geproduceerde artikelen zijn
bestemd voor een vakantiekistje, dat
deze zomer op verschillende locaties
te koop wordt aangeboden. „We willen zoveel mogelijk verkopen. Maar
wat de cliënten doen, is vooral van
belang voor henzelf, voor hun persoonlijke beleving”, zegt Roland Stavorinus, regiodirecteur Zeeland van
’s Heeren Loo.
Dat de verstandelijk beperkten op
de dagbesteding in Middelburg weer
‘gewoon’ kunnen werken, daar zag
het enkele jaren geleden niet naar
uit. Toenmalig zorgaanbieder Arduin
stond financieel diep in het rood en
kreeg zware onvoldoendes van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Eén woonlocatie, een afgelegen
boerderij in het Zeeuwse Aagtekerke
die als crisisopvang fungeerde, werd
bijna drie jaar geleden gesloten, er
werd „geen goede en veilige zorg”
geboden. Mensen die gedwongen
waren opgenomen, werden in hun
vrijheid beperkt zonder zorgvuldige
afweging vooraf, zonder dat artsen
ervan wisten, en zonder toezicht.
Enkele maanden voor de sluiting was
een cliënt weggelopen en later dood
aangetroffen in Middelburg.
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ten elke dag met taxi of busje van alle honderdvijftig locaties worden
vervoerd naar de dagbestedingslocaties. Onbetaalbaar, zo zou later
blijken.
Het beleid van Arduin is uiteindelijk ontspoord, zo constateert regiomanager Roland Stavorinus van
zorginstelling ’s Heeren Loo achteraf. „Arduin was groot door kleinschaligheid en zelfsturende teams.
Goeie instrumenten om inclusiviteit
te bereiken, dacht ik. Tot ik bij een
paar boerderijen kwam en constateerde dat er van inclusie geen sprake was. Het was eerder een vorm
van exclusie. Boerderijen ver weg
van de bewoonde wereld. En binnen die boerderijen ook nog eens
een klimaat van afzondering. En
een gebrekkig professioneel klimaat.”
’s Heeren Loo kiest voor een drastisch andere koers. De eerste paal
voor de zelfstandige woningen voor
ruim zestig cliënten is inmiddels geslagen, in een nieuwe woonwijk in
Middelburg. Over een jaar hoopt
’s Heeren Loo ook woningen te gaan
bouwen voor negentig cliënten in
Vlissingen. „Allemaal vlak bij elkaar,
maar wel aan een doorgaande straat,
geen terrein of park.”
Er ligt ook een plan voor de bouw
van een locatie in Goes voor zeventig mensen met wat zorgprofessionals ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’
noemen: mensen met psychische en

gedragsproblemen. „We bouwen in
Goes omdat we daar dicht bij enkele
professionele zorginstellingen zitten en we daar iets beter bereikbaar
zijn voor medewerkers die elders in
Nederland wonen.” Want overal is
een schreeuwend tekort aan personeel voor gehandicapten, maar in
Zeeland is dat tekort net even groter.

Eenzaam in hun huis
Stavorinus zegt de goede bedoelingen van Arduin maar al te goed te
begrijpen: dat cliënten als bewoners
van een reguliere wijk in gewone
huizen serieus genomen worden en
met andere bewoners contact zouden hebben. „Maar het omgekeerde
gebeurde vaak: mensen waren gewoon eenzaam in hun huis. De bedoeling was dat andere wijkbewoners zich over hen zouden gaan ontfermen. Dat werd niet altijd een succes. Je moet er niet op rekenen dat
buren ineens gezellig boodschappen
voor jou gaan doen.” Hij zegt: „Veel
wijkbewoners denken: ik vind het
prima dat hier mensen met een beperking wonen, maar ik heb er persoonlijk helemaal niets mee. Dus
dan moet je er als professional wel
staan. En onder Arduin was die professionaliteit er niet altijd.”
Wat hij ook begrijpt, was de wens
verstandelijk beperkten volwaardig
te laten meedraaien in de economie.
Maar welke cliënten zijn daar geschikt voor? Lang niet iedereen is
gebaat bij een hoge productiviteit:
Stavorinus: „Arduin is groot geworden met winkeltjes en werkplekken.
Er was hier een mooie stomerij.
Maar de klanten wilden wel op tijd
hun colbertje komen ophalen. Dus
medewerkers gingen uiteindelijk
zelf de colbertjes maar stomen. Terwijl die medewerkers er zijn om
cliënten te helpen. Kijk, er zijn veel
cafés en restaurant en hotels waar
mensen met een licht verstandelijke
beperking werken. Dat valt enorm
op. Maar dat is maar een heel klein
deel van de mensen die wij moeten
helpen.”
’s Heeren Loo zegt de plannen met
respect voor het verleden van Arduin te willen uitvoeren. Dat houdt
in: de mensen mogen zelf weten
waar ze graag willen wonen, in de
buurt van de mensen van wie ze
houden. Dat je daarvoor per se in
een woning tussen andere mensen
moet wonen, is een misverstand.
Stavorinus: „We geloven niet dat inclusie alléén te maken heeft met
kleinschalige woonvormen. Het gaat
om: prettig wonen. Niet ergens achteraf. En niet te ver van de dagbestedingen.”
Wat de tijd ons heeft geleerd, zegt
hij, „is dat er óók voordelen zijn aan
het samenwonen van cliënten op
sommige plaatsen. Omdat we dan
professionelere zorg kunnen bieden. Mensen hebben die zorg gewoon nodig. Als je iets aan je hart
hebt, wil je toch ook een goede behandeling?”

Door�onze�redacteur
Karel�Berkhout
DEN�HAAG.�Militairen moeten ver bo-

ven de grond werken en dat is niet
zonder risico’s. Daarom heeft defensie een handleiding gemaakt. Niet een
paar hoofdpunten op een A4’tje, zoals
gebruikelijk bij onder meer bouwbedrijven, maar ruim 150 pagina’s vol
beschrijvingen van valgevaar, veiligheidseisen en procedures. Maar militairen kennen dit boekwerk niet of
schuiven het moedeloos ter zijde.
„Compleet maar niet praktisch”, is
de droge constatering in het maandag verschenen eindrapport van de
Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze commissie onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft de afgelopen
drie jaar gekeken naar de voortgang
van een actieplan van defensie om de
fysieke en sociale veiligheid te verbeteren. Dat plan werd gelanceerd na
een lange reeks incidenten, waarbij
militairen blootgesteld waren aan

giftige stoffen (zoals chroom-6), pesterijen en mishandelingen (zoals in
kazerne Schaarsbergen) en extreme
omstandigheden (zoals hitte).
Defensie maakt inmiddels echt
werk van dat actieplan, signaleert de
commissie-Verbeet, die tal van medewerkers sprak op hun werkplek –
van de wachtmeester op Schiphol tot
de onderhoudsmonteur van de laatste F-16. Er is meer „veiligheidsbewustzijn”, een grote „bevlogenheid
om defensie veiliger te maken” en

Discriminatie, pesten
en seksuele intimidatie
aanpakken gaat beter
een veelheid aan „goede plannen”.
Maar in de praktijk lopen de veelbelovende initiatieven nogal eens vast
op regelzucht en geldgebrek.
Een voorbeeld van dat eerste is het
lot van de handleiding voor het werken op hoogte. Een ander voorbeeld
zijn de holsters, die op een gegeven
moment werden verboden als te onveilig. Daarop zijn militairen hun wapen gaan meenemen zónder holster.
„De vraag is dan of een maatregel om

een risico te beheersen niet tot een
groter risico leidt”, schrijft de commissie-Verbeet.
Geldgebrek maakt dat goede veiligheidsplannen niet uitgevoerd kunnen worden en dat commandanten
niet zelf goede spullen kunnen inkopen voor hun mensen. „Als je iets belangrijk vindt, hoort er altijd een bedrag bij”, zegt Gerdi Verbeet. Door
achterblijvende budgetten schiet het
ook niet op met het opknappen van
de vervallen kazernes, die een vaak
onherbergzame plek zijn geworden.
Het aanpakken van discriminatie,
pesten en seksuele intimidatie gaat
volgens Verbeet beter: „Militairen
vinden het geen flauwekul meer. Defensie wil ook een plezierige werkomgeving bieden aan vrouwen en
aan mannen, die niet helemaal aan
het macho-cliché voldoen.” Militairen weten de vertrouwenspersonen
ook makkelijker te vinden, leert de
toename van het aantal meldingen.
Meldingen over pesterijen en andere misstanden worden alleen niet
goed geregistreerd en afgehandeld:
„Als je geluk hebt, doet je leidinggevende er wat aan.” Dat is volgens Verbeet niet uniek voor klachten over sociale veiligheid: „Met meldingen
over dingen die kapot zijn is het vaak
ook afwachten of je er nog wat van
hoort.”

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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Deze sneak
preview gaf mij
nieuwe inzichten
- Bram, strategisch consultant
Het is een tijd van disruptieve denkers en dwarse
doorpakkers. Hét moment om te werken aan je leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ervaar tijdens de
gratis Online Proeverij welke training bij je past en laat
je inspireren. Meld je nu aan voor een livesessie vanuit
je home office.
Neem de leiding
Bel 0343-556369 of ga naar debaak.nl/online-proeverij
Het trainingsinstituut
voor persoonlijk leiderschap

10 Binnenland

nrc

DINSDAG�22�JUNI�2�021

Binnenland 11

nrc

DINSDAG�22�JUNI�2�021

Protest�tegen�de
detentie�van�uitgeprocedeerde�asielzoekers
in�Rotterdam.

waar ze voor vreesden – zoals een aantal Soedanezen die na aankomst werden opgepakt
en gemarteld. Zulke dingen moeten we voorkomen.”
Piet Hein Hillen, vreemdelingenadvocaat
in Tilburg, ziet rechtbanken soms tactisch
opereren om te voorkomen dat de Raad van
State hun uitspraken in hoger beroep tenietdoet: „Stel dat de rechter vindt dat de IND onderzoek had moeten doen naar de veiligheid
van een asielzoeker in zijn herkomstland. Als
hij dit in een uitspraak zet, kan de IND daartegen in hoger beroep. Maar de rechtbank kan
ook beslissen zelf onderzoek te laten doen. Zo
bereikt de rechter wat hij nodig vindt, zonder
dat de Raad van State eraan te pas komt.”
De Roos: „Ik denk dat de rechtbanken regelmatig de randen opzoeken. Wij zien de mensen op de zitting, dan krijg je ook wel eens wat
meer oog voor hun noden. Ik heb als rechter
een eigen verantwoordelijkheid. Als het lukt
om binnen de lijnen van de Raad van State te
blijven is het leuk, zo niet: jammer dan.”

Standaard in hoger beroep

Kritiek�op
Raad�van�State

M�I�G�R�AT�I�E

Vreemdelingenrechters
zoeken steun tegen
strenge Raad van State
Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat Nederland bij asielaanvragen
bewijsstukken van vluchtelingen negeerde. De Raad van State keurde
dit goed, een lagere rechter trok aan de bel.
Door�onze�medewerker�Trudeke�Sillevis�Smitt

J

immy, een jongeman uit Sierra Leone, vraagt in Nederland asiel aan.
Omdat hij vier jaar eerder in Italië
een aanvraag deed, meent de IND dat
Italië verantwoordelijk is. Jimmy
moet in vreemdelingenbewaring,
zodat hij beschikbaar is als de formaliteiten
met Italië rond zijn. Jimmy gaat daartegen in
beroep bij de rechtbank, maar de argumenten
van zijn advocaat overtuigen de rechter niet.
Op de zitting blijkt wel dat Jimmy al twaalf dagen vastzit zonder dat hij is gehoord en zonder dat de IND een verzoek bij Italië heeft ingediend. De IND kan ook niet zeggen wanneer
dat gaat gebeuren. Daarmee voldoet de IND
niet aan de eis dat de overheid ‘voortvarend
moet handelen’ als iemand in bewaring zit en
dat betekent dat Jimmy ten onrechte vastzit.
De advocaat van Jimmy heeft dit argument
niet genoemd. Moet de rechter nu zijn mond
houden en de man in bewaring laten zitten?
De Raad van State, de hoogste Nederlandse
vreemdelingenrechter, vindt tot nu toe van
wel: de rechter moet beslissen op basis van de
aangevoerde argumenten en niet te veel op
de stoel van de IND gaan zitten.
„Ik heb dat altijd vreemd gevonden, en ik
hoop dat het eindigt”, zegt John Bouwman,
senior rechter bij de rechtbank in Zwolle. „Iemand gevangen zetten is een heel zware in-

FOTO�PETER�HILZ/HH

In�april�wezen�acht
wetenschappers�in
het�Nederlands�Juristenblad op�parallellen
tussen�de�Toeslagenaffaire�en�de�wijze�waarop�met�vreemdelingen
wordt�omgegaan.�Zij
verweten�de�Raad�van
State�in�vreemdelingenzaken�de�overheid
de�hand�boven�het
hoofd�te�houden.

greep, ik vind dat de rechter dan zelf moet
controleren of de overheid aan alle voorwaarden heeft voldaan. In veel Europese landen
vindt men dat ook.”
Ook Ben de Roos, senior rechter bij de
rechtbank in Middelburg, is het niet altijd
eens met de jurisprudentielijn van de Raad
van State. „Soms knelt het. Dan moeten wij te
terughoudend zijn in onze beoordeling en
komt de rechtsbescherming van de vreemdeling in het gedrang.”
Een extreem voorbeeld was volgens De
Roos dat de IND in het verleden asielaanvragen mocht afwijzen als het vluchtverhaal van
een asielzoeker ook maar de minste vaagheid
of inconsistentie bevatte. „Dat was geen wet,
dat had de Raad van State uitgemaakt. Als wij
zo’n beslissing van de IND vernietigden, ging
de IND bijna standaard in hoger beroep, en
dan floot de Raad van State ons vaak terug.
Achteraf beoordeel ik dat als ondeugdelijk.”

Opgepakt en gemarteld
Inmiddels hebben Europese regels ervoor gezorgd dat de Raad van State rechters iets meer
ruimte geeft om kritisch te kijken naar wat de
IND zegt over de geloofwaardigheid van
asielverhalen. De Roos: „Maar er zijn nog altijd mensen die worden teruggestuurd naar
hun land van herkomst en daar meemaken

Dat�rechtbanken
sinds�2015�veertien
keer�prejudiciële�vragen�stelden�aan�het
Europese�Hof�van�Justitie,�zien�zij�als�een�signaal�van�onvrede.�Deze
vragen�worden�gesteld
om�duidelijkheid�te�verkrijgen�over�de�interpretatie�van�wet-�of�regelgeving,�maar�meestal�laten�rechtbanken�dit
over�aan�een�hoger
rechtscollege,�in�dit�geval�de�Raad�van�State.
Advocaten�grepen�de
Toeslagenaffaire�aan
om�de�Tweede�Kamer
en�de�Raad�van�State
een�zwartboek�aan�te
bieden�met�48�schrijnende�zaken�in�het
v�re�e�m�d�e�l�i�n�g�e�n�re�c�h�t�.
De�Raad�van�State�is
bezig�met�een�programma�om�lering�te
trekken�uit�de�Kindero�pva�n�g�t�o�e�s�l�a�g�a�f�f�a�i�re
en�beloofde�de�bevindingen�van�advocaten
en�wetenschappers�in
het�vreemdelingenrecht�erbij�te�betrekken.
Ook�de�rechtbanken�is
gevraagd�te�reageren.
De�uitkomsten�van
het�‘re�f�l�e�c�t�i�e�p�ro�g�ra�m�m�a’ van�de�Raad�van
State�worden�eind
2021�verwacht.�In�de
Tweede�Kamer�is�deze
donderdag�een�rondetafelbijeenkomst�waarin�de�kritiek�aan�de�orde
ko�m�t�.

Wat als de IND dan standaard in hoger beroep
gaat en bij de Raad van State alsnog gelijk
krijgt? De Roos: „Je probeert in je beslissing
duidelijk te maken dat de zaak in dat bepaalde
geval net anders ligt, waardoor de lijn niet van
toepassing is. En soms, als je echt vindt dat de
Nederlandse rechtspraak in strijd is met Europese regels, kun je zeggen: nu ben ik het zat, ik
ga maar eens prejudiciële vragen stellen.”
Prejudiciële vragen zijn vragen om uitleg
die een nationale rechter kan stellen aan het
Europese Hof van Justitie. Vreemdelingenrecht ligt grotendeels vast in Europese regels.
Als in een bepaalde zaak onduidelijk is hoe je
die moet interpreteren, móét de Raad van
State als hoogste nationale rechter bij het Europese Hof uitleg vragen. De rechtbanken mógen het, maar maakten van die mogelijkheid
aanvankelijk geen gebruik. Rechter Bouwman: „Dat leek handiger – wij rechtbanken
konden in onze uitspraken onze visies geven,
en de Raad van State kon dan als hoogste rechter bepalen welke vragen nodig waren. Maar
daar is een kentering in gekomen, omdat
rechtbanken zagen dat de Raad van State toch
lijnen koos waar zij niet achter stonden.”
Zo ook in de zaak waarover het Europese Hof
van Justitie op 10 juni uitspraak deed. Een Afghaanse man die asiel aanvroeg, werd in eerste
instantie afgewezen omdat hij te weinig bewijs
leverde. Toen hij daarna alsnog documenten
bemachtigde, vroeg hij weer asiel aan. De IND
hoefde van de Raad van State bij zo’n tweede
aanvraag alleen officiële documenten mee te
tellen, en dan moest de asielzoeker de authenticiteit ervan aantonen; vaak een onmogelijke
opgave. De Bossche rechtbank vroeg aan het
Europese Hof of dit klopte met het Europese
recht, het antwoord was nee. De IND moet met
de asielzoeker samenwerken om de authenticiteit te achterhalen. De overheid kan ook veel
makkelijker navraag doen bij autoriteiten in
herkomstlanden. Naar verwachting krijgt de
IND nu honderden aanvragen van asielzoekers
die hun bewijzen alsnog mogen inbrengen.

Onvrede
Sinds 2015 stelden de rechtbanken veertien
prejudiciële vragen, wat door wetenschappers wordt gezien als een duidelijk signaal
van onvrede. Buiten het vreemdelingenrecht
komt het ook bijna niet voor dat lagere rechters prejudiciële vragen stellen om de hoogste
rechter in eigen land tot een andere lijn te
dwingen. Rechter Bouwman: „Veertien vragen is echt veel, en het aantal vragen dat rechters wílden stellen ligt nog hoger. Want de IND
trekt een besluit nogal eens in als de rechtbank over prejudiciële vragen begint – waarschijnlijk uit angst voor precedentwerking.”
Volgens Bouwman is vreemdelingenrecht
een jong specialisme en krijgen rechtbanken
steeds meer expertise. „Ze willen vaker weten:
wij leggen het in Nederland zo uit, klopt dat
met het EU-recht? Wat denk ik ook meespeelt
is dat de staatssecretaris geen ‘discretionaire
bevoegdheid’ meer heeft: in schrijnende gevallen is hij niet meer het laatste redmiddel.”
Rechter De Roos stelde zelf een prejudiciële
vraag over een zogenaamde ‘1F-er’ – iemand
die vanwege oorlogsmisdrijven niet in aanmerking komt voor asiel. Voorheen gold een-

maal 1F-er, altijd 1F-er: je bleef voorgoed een
‘actuele bedreiging’ voor de Nederlandse samenleving. De Roos: „Ik behandelde een zaak
van een Bosnisch-Kroatische man die ‘in verband werd gebracht’ met oorlogsmisdrijven,
maar nooit door de strafrechter was veroordeeld. Hij woonde hier inmiddels twintig jaar
met zijn gezin en had zich verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse samenleving.
Kun je dan zonder nader onderzoek zeggen
dat iemand nog altijd een ‘actuele bedreiging’
vormt? De Europese rechter vond van niet. De
rechter moet nu rekening houden met allerlei
omstandigheden zoals de ernst van de verwijten, hoeveel tijd er is verstreken en hoe die
persoon zich in Nederland heeft gedragen.”
De Roos ziet, onder invloed van de Europese regelgeving en de Europese rechter, de
laatste jaren wel meer verbeteringen in de beslissingen van de Raad van State.

Niet voortvarend
In de zaak van Jimmy, die in bewaring zat omdat de IND hem naar Italië wilde sturen, oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat hij
moest worden vrijgelaten, omdat de IND ‘niet
voortvarend’ was geweest. De Raad van State
kondigde aan prejudiciële vragen te stellen.
Maar toen die anderhalf jaar later kwamen,
was Piet Hein Hillen, Jimmy’s advocaat,
zwaar teleurgesteld. „De strekking was eigenlijk: verander onze lijn alsjeblieft niet.”
Ook de Bossche rechtbank was kennelijk
ontevreden. Zij stelde (in een andere zaak)
aanvullende vragen, die lezen als een pleidooi
tegen de strenge beoordeling door de Raad
van State. Je kunt volgens de rechtbank Den
Bosch als rechter niet je mond houden als iemand ten onrechte vastzit. En je kunt ook niet
alleen afgaan op de advocaten omdat zij niet
altijd alles (kunnen) weten: ze hebben door de
lage vergoeding maar weinig tijd voor dit
soort zaken en ze kennen niet alle jurisprudentie omdat niet alles wordt gepubliceerd.
Om de vragen van de Raad van State zo kritisch aan te vullen was moed nodig, zegt Hillen. „Reken maar dat een rechter die het beter
durft te weten dan de Raad van State binnen
de rechtspraak kritiek krijgt.” Hij schat in dat
rechtbanken zich door de kritiek van de parlementaire enquêtecommissie in de Toeslagenaffaire gesterkt voelen om knellende jurisprudentie van de Raad van State te doorbreken.

Buikpijnzaken
Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire
waarin grote groepen ouders ten onrechte als
fraudeur zijn aangemerkt en de Raad van
State dit niet corrigeerde, heeft de Raad van
State de rechtbanken gevraagd mee te denken
wat beter kan. Rechter Ben de Roos: „Daarom
bespreek ik met collega’s of er ‘buikpijnzaken’
zijn. Dit speelt bijvoorbeeld bij mensen die in
Griekenland een asielvergunning hebben gekregen (statushouders) en in Nederland nogmaals asiel vragen. Daar mogen wij niets mee,
maar er was informatie dat Griekenland deze
mensen geen enkele ondersteuning biedt.”
De Roos en zijn collega’s volgden een workshop bij Griekse experts. „Die bevestigden dat
statushouders in Griekenland formeel recht
hebben op basisvoorzieningen zoals een uitkering bij werkloosheid en medische hulp,
maar dat ze daarvoor een soort burgerservicenummer nodig hebben dat niet makkelijk te
krijgen is. De vraag is of je dan van mensen
kunt vergen dat ze teruggaan naar een land
waar ze op straat belanden.”
Is het eigenlijk niet een beetje gek dat de
Raad van State nog eens van de rechtbanken
wil horen waar het wringt? Die kwesties moeten toch met alle kritiek en ‘ongehoorzame’
rechters wel bekend zijn. „Ja, en er is ook eens
per jaar overleg waarin rechtbankrechters en
de Raad van State standpunten uitwisselen”,
vertelt De Roos.
Toch hoopt hij dat er een omslag komt. „Bij
de kinderopvangtoeslagzaken is de Raad van
State in 2019 ‘omgegaan’: de regel dat ouders
die een klein deel van hun uitgaven niet konden verantwoorden álle ontvangen toeslag
moesten terugbetalen, ging van tafel. Zo zouden ze toch ook anders kunnen omgaan met
de beoordeling in asielzaken. Rechtbanken
moeten meer ruimte krijgen om beslissingen
van de IND te toetsen, om in alle gevallen te
komen tot een rechtvaardig resultaat.”

Reactie�van
Raad�van�State
In�een�reactie�op
dit�artikel�schrijft
de�Raad�van�State
dat�het�rechtbanken�uiteraard�vrij
staat�prejudiciële
vragen�te�stellen,
maar�dat�ze�die�tijdrovende�procedure
kunnen�vermijden
door�in�hun�uitspraken�uit�te�leggen
waarom�volgens
hen�iets�in�strijd�is
met�Europese�regelgeving.�De�Raad�van
State�meent�als
hoogste�rechter
meer�overzicht�te
hebben�over�de�vragen�die�bij�verschillende�rechtbanken
spelen�en�in�een�betere�positie�te�zijn
„om�niet�teveel�maar
ook�niet�te�weinig
[prejudiciële]�vragen�te�stellen”.
Op�de�kritiek�dat
de�Raad�van�State
in�de�formulering
van�de�prejudiciële
vragen�over
v�re�e�m�d�e�l�i�n�g�e�n�b�e�waring�alles�bij�het
oude�leek�te�willen
houden,�a�n�t�w�o�o�rd�t
de�Raad�van�State
dat�het�gebruikelijk
is�te�schetsen�welke
bezwaren�aan�een
bepaalde�uitleg�kunnen�kleven.�En�de
rechter�is�niet�alleen
terughoudend�bij
beslissingen�over
vreemdelingen.�Dat
geldt�in�het�hele�bestuursrecht,�aldus
de�Raad�van�State.
Gevallen�zoals�in
Soedan�en�Bahrein,�waar�teruggestuurde�asielzoekers�werden�opgepakt,�moeten�natuurlijk�worden
voorkomen,�vindt
de�Raad�van�State:
„Iedere�vreemdelingenrechter�moet�de
menselijke�maat�in
het�oog�houden�en
zich�de�vraag�stellen
wat�er�met�een
vreemdeling�gebeurt�als�hij�of�zij�terugkeert�naar�het
land�van�herkomst.”
Op�8�juli�is�er�een�zitting�waarin�de�– vo�l�gens�de�Raad�van
State�„ve�ra�n�d�e�r�l�i�j�ke”
– ve�i�l�i�g�h�e�i�d�s�s�i�t�u�a�t�i�e
in�Soedan�aan�de�orde�komt.
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G�R�AT�I�E

W�E�D�E�RO�P�B�O�U�W

Spaanse premier laat separatisten Catalonië vrij

Een lange weg naar vrede in Libië

jaar. Acht andere separatisten kregen
negen tot twaalf jaar cel. Puigdemont
sloeg samen met vier ‘ministers’ op
de vlucht en ontliep tot op heden een
veroordeling. De gratie geldt dan ook
niet voor hem. Puigdemont, die zich
buiten het bereik van de Spaanse justitie ophoudt in België, geldt nog
steeds als verdachte.

Door�onze�correspondent
Koen�Greven
MADRID

N

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Wankele coalitie

FOTO�EMILIO�NARANJO�/�REUTERS

a ruim een jaar en acht
maanden heeft de Spaanse
regering van premier Pedro
Sánchez besloten negen
veroordeelde Catalaanse separatisten
gratie te verlenen. De linkse coalitie
van Sánchez’ socialistische PSOE en
Podemos hoopt in ruil voor dat gebaar
aan de independentistas op politieke
steun uit Catalonië voor zijn minderheidsregering. De rechtse oppositie –
van het liberale Cuidadanos tot het
uiterst rechtse Vox – is fel gekant tegen het besluit van de regering.
De regering-Sánchez zegt met het
besluit in het „belang van heel Spanje
te handelen”. Het is een eerste belangrijke stap in het overleg met separatistische Catalaanse partijen als de
linkse ERC en het conservatieve Junts
per Catalunya. Afgelopen jaren zaten
de onderhandelingen over de toekomst van Catalonië door de starre
opstelling van alle partijen muurvast.
De separatisten willen een onafhankelijkheidsreferendum, maar daar
wil de regering in Madrid niets van
weten. Een uitweg leek niet in zicht.
Het conflict over het zelfbeschik-

De�Catalaanse�separatistenleiders�bij�het�begin�van�het�proces�tegen�hen�in�2019�in�het�Hooggerechtshof�in�Madrid.

kingsrecht van de Catalanen kwam in
oktober 2017 tot een climax. Na een
verboden referendum over afscheiding van Spanje, werd de republiek
Catalonië uitgeroepen. Kort daarop
zette ‘Madrid’ de toenmalige regioregering van Carles Puigdemont buitenspel. De betrokken politici werden
net als een tweetal actieleiders vervolgd door justitie.
In oktober 2019 legde het Hooggerechtshof jarenlange celstraffen op
aan negen Catalaanse separatisten
wegens opruiing en malversaties met
gemeenschapsgeld. Voormalig viceregiopresident Oriol Junqueras werd
het zwaarst gestraft: hij kreeg dertien

In het verleden verzekerde Sánchez
meermaals dat de veroordeelde Catalaanse regiopolitici en actieleiders
hun straf zouden moeten uitzitten,
maar daar is hij van teruggekomen.
Dat deed hij met een reden. Na de val
van zijn eerste regering in februari
2019, kost het hem ook na een pact met
het radicaal-linkse Podemos moeite
om aan de macht te blijven. Omdat
beide partijen samen over slechts 155
van de 350 zetels beschikken, is de
steun van andere partijen, zoals Baskische en Catalaanse separatisten, vereist. Na de gratie rekent hij op steun uit
Catalonië voor het doorvoeren van bijvoorbeeld een begroting.
De conservatieve partijen protesteerden afgelopen weken op verschillende manieren tegen het besluit van
de regering. Een motie van de conservatieve Partido Popular om de gratie
tegen te gaan, haalde geen meerderheid in het parlement. Rechts Spanje
gebruikte ook de straat als platform
voor verzet. De conservatieven en andere tegenstanders van het pardon
verzamelden zich 13 juni op en rond
het Columbusplein van Madrid, waar
ze met Spaanse vlaggen zwaaiden.
„Als de regering delinquenten onder
deze omstandigheden een pardon
geeft, is de regering zelf schuldig aan
het overtreden van de grondwet”,
stelde een van de sprekers, de bekende liberale oud-politica Rosa Diéz,
tijdens de betoging.
De Catalaanse separatisten vierden
het besluit als een overwinning, al
hadden ze liever gezien dat de veroordelingen waren omgezet in vrijspraak. Ze zullen blijven aandringen
op een rechtsgeldig referendum over
afscheiding van Spanje.

MOTIE�VAN�WANTROUWEN

Zweedse regering valt over
liberalisering huurprijzen

AMSTERDAM.�De Zweedse regering

is maandag gevallen. Een meerderheid van de Riksdag, het parlement van het Scandinavische land,
steunde een motie van wantrouwen tegen premier Stefan Löfven.
Hij heeft een week de tijd gekregen
om af te treden en de opdracht te
geven een nieuwe regering te vormen of nieuwe verkiezingen uit te
schrijven. Löfven gaat zich beraden op zijn vervolgstappen, zei hij
maandag tijdens een persconferentie, meldden Zweedse media.
De minderheidsregering lag onder vuur vanwege plannen van de
premier om de Zweedse huizenmarkt te dereguleren. Löfven wilde huisbazen toestaan markttarieven te vragen voor nieuwe huurap-

partementen. Zweden heeft strikte
huurregels om prijzen betaalbaar
te houden in steden, maar projectontwikkelaars zijn daardoor minder geneigd nieuwe woningen te
bouwen. Mensen die een huis willen huren, staan soms jaren op een
wachtlijst. De Linkse Partij vreesde
dat Löfvens plannen de kloof tussen arm en rijk zouden vergroten.
Löfven, sinds 2014 premier, leidt
de sociaal-democraten en regeert
in een coalitie met de Groenen, de
Centrumpartij en de Liberalen. In
2018 werd zijn regering ook al eens
weggestuurd, toen een motie van
vertrouwen onvoldoende steun
kreeg. Tijdens de persconferentie
zei Löfven binnen een week een
oplossing te willen vinden.

Een conferentie in Berlijn
moet de Libiërs helpen
milities in te tomen en met
verkiezingen de fragiele
vrede te bestendigen.
Door�onze�redacteur
Floris�van�Straaten
DEN HAAG.�Hoe krijg je een tot op het

bot verdeeld land na tien verloren jaren van burgeroorlog en aanhoudende buitenlandse interventies
weer op de rails? Een handboek daarvoor bestaat niet. Dus proberen de
uitgeputte Libiërs zichzelf nu, met assistentie van de VN en buitenlandse
mogendheden, uit het drijfzand omhoog te trekken.
Deze woensdag zal de internationale gemeenschap tijdens een conferentie in Berlijn pogen de Libiërs een
steuntje in de rug te geven, na een
mislukte soortgelijke poging begin
2020. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken belooft zelfs dat er
„stappen naar de eenwording van de
strijdkrachten” zullen worden gezet.
Voor het eerst geeft ditmaal de
nieuwe regering onder leiding van interim-premier Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh acte de présence. Dat er
nu één voorlopige regering is, mag al
een klein wonder heten. De laatste jaren waren er steeds twee of zelfs drie
afzonderlijke regeringen tegelijk in
Libië, waardoor bij sommigen zelfs
heimwee opkwam naar het hardvochtige maar tamelijk stabiele bewind van kolonel Gaddafi.
Maar in maart dit jaar werden de
strijdende partijen het verrassend
eens over de vorming van één interim-regering, nadat er eerder al een
bestand was bereikt. Ze spraken bovendien af dat de Libiërs op 24 december naar de stembus gaan. Waarover ze dan stemmen, is nog in nevelen gehuld. Een nieuwe grondwet?
Een nieuw parlement? Een nieuwe
president? Een nieuwe premier? Of
een combinatie van deze opties?
Veel Libiërs zien desondanks reikhalzend uit naar die 24ste december.
Een van hen is Fathi Bashagha, een
oud-minister die president wil worden. Bashagha, net als Dbeibeh een
gefortuneerde zakenman uit de westelijke havenstad Misrata, verloor op
het nippertje de race om het interimpremierschap. Zijn tegenstanders rekenen hem tot het kamp van de Moslimbroederschap, al ontkent Bashagha zelf daar deel van uit te maken.
De broederschap geniet tot bezorgdheid van landen als Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten veel invloed in westelijk Libië.
Bashagha (58) is vurig voorstander
van parlementaire en presidentiële
verkiezingen. „Het is de hartewens
van alle Libiërs zulke verkiezingen te
houden”, zegt hij tijdens een gesprek
in het Haagse Hotel Des Indes. De politicus trok begin deze maand door
Europa om voor Libië en zichzelf te
lobbyen. „Alle opeenvolgende regeringen van de laatste jaren waren niet
het resultaat van verkiezingen maar
van overeenkomsten, vaak na buitenlandse bemoeienis. Daardoor misten
ze legitimiteit”, betoogt hij.

Russische luchtmachtbasis
Veel analisten betwijfelen of verkiezingen over een half jaar haalbaar
zijn. Libië heeft nog geen constitutie

FOTO�YOUSEF�MURAD�/�AP

Negen separatisten komen vrij na een pardon van premier Sánchez, die hoopt op Catalaanse steun voor zijn minderheidsregering.

Een�bulldozer�schuift�zand�opzij�op�een�ceremonie�zondag�ter�gelegenheid�van�het�heropenen�van�de�kustweg�tussen�Oost�en�West,�ten�oosten�van�Misrata.
en de Libische milities blijven – net als
voorheen – zelfstandig opereren. De
veiligheidssituatie is wankel, het wederzijdse wantrouwen tussen vooral
Oost en West blijft diep – de belangrijke kustweg tussen beide landsdelen ging pas deze zondag open.
Ook wemelt het nog van de buitenlandse militairen in Libië, al dan niet
werkzaam als huurling. Vooral de
Turken en de Russen, die tegenovergestelde kampen steunen, hebben

Het wemelt nog van de
buitenlandse militairen, al
dan niet als huurling
een aanzienlijk militaire aanwezigheid in het land. De Russen zijn zeer
ingenomen met hun luchtmachtbasis
in Jufra, die niet alleen een nuttige
uitvalsbasis voor Libië vormt, maar
ook voor elders in Afrika.
„Ik was onder de indruk van de
doorbraak in maart”, erkent Jalel Harchaoui, Libië-analist van Global Initiative, een organisatie die de transnationale misdaad probeert te beteugelen. Maar inmiddels ziet hij weer veel
beren op de weg naar een duurzame
vrede in Libië. „De voornaamste reden dat de wapens zwijgen was niet
zozeer dat de Libiërs genoeg van de
strijd hadden, maar dat Turkije en

Rusland besloten dat het niet langer
in hun belang was oorlog tegen elkaar
te blijven voeren. Ik geloof niet dat
Turkije zo om verkiezingen zit te
springen. Waarom zouden ze? Ze zullen nauwelijks een meer pro-Turkse
leider kunnen vinden dan de huidige
interim-premier.”
Ook onder de Libiërs zelf ziet Harchaoui remmende factoren. De sterke
man in het oosten, generaal Haftar,
die eerder vergeefs probeerde om de

hoofdstad Tripoli in te nemen, legde
zich verrassend neer bij de vorming
van één regering onder leiding van de
west-Libiër Dbeibeh. „Maar wel beschouwd heeft het Oosten nog weinig
offers gebracht op voor hen belangrijke zaken”, stelt Harchaoui. „Vooral
in economisch opzicht is het Oosten
juist heel goed behandeld. Alle ambtenaren in het Oosten die ze de laatste
zeven jaar hebben aangesteld, zullen
voortaan worden betaald door de in-

Libië�met�in�het�noordoosten�de�Libische�kustweg
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terim-regering. Dat is een mooi cadeau. En verder kunnen ze in het Oosten gewoon hun eigen gang gaan.”

Moordaanslag
Bashagha daarentegen verwacht een
louterende werking van de verkiezingen. De constitutie kan volgens hem
tot na de stembusgang wachten. Zo
hebben ze het ook in het buurland Tunesië na de omwenteling van 2010 gedaan. „Er heerst nu vrede in Libië, die
moeten we bewaren. Door verkiezingen verkrijgen we legitimiteit onder
de bevolking. Dat is juist dé manier
waarop we de oorzaken van het conflict zullen uitroeien.” En de milities?
„Die staan niet sterk meer als ze worden geconfronteerd met een gekozen
regering.” Zulk optimisme klinkt verrassend uit de mond van een man die
naar eigen zeggen begin dit jaar aan
een moordaanslag ontsnapte.
De Europeanen en Amerikanen
moeten zich in Berlijn sterk maken
voor verkiezingen, vindt Bashagha.
Voor Europa lijkt het echter de grootste zorg dat via Libië geen nieuwe golf
migranten de Middellandse Zee oversteekt. Verkiezingen helpen daarbij
niet per se. „De Westerse landen
hechten vooral belang aan symbolische vooruitgang”, zegt Harchaoui.
„De indruk moet gewekt worden dat
het de goede kant op gaat, zodat ze
een diplomatiek succes kunnen claimen. Maar hoe het er in werkelijkheid
in Libië op de grond toegaat, daarvoor
sluiten ze hun ogen.”
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REPORTAGE�INDIA

Wie wil weten wat dat Dharavi-model
precies inhoudt, komt allereerst terecht
in het hagelwitte kantoor van Kiran Dighavkar. De 39-jarige ambtenaar is verantwoordelijk voor Ward G-North, het deel
van Mumbai waar de megasloppenwijk
onder valt. De sleutel, zegt Dighavkar –
gewend aan de vraag en de riedel die erop
volgt – is simpel. „We volgen de vier t’s.
Tracking, tracing, testing, treating.”
Het verschil met andere steden die beweren hetzelfde te doen: in Dharavi werden de vier t’s daadwerkelijk uitgevoerd.
Met behulp van lokale leiders, zorgvrijwilligers en ngo’s die dagelijks van deur
tot deur gingen in de claustrofobisch
smalle straten om te checken hoe de bewoners zich voelden („Iemand last van
koorts? Hoesten?”), terwijl mobiele ‘testwagens’ rondreden om gratis pcr- en
sneltests uit te voeren.

Hoe Mumbai
corona wist
te bedwingen
Het was de nachtmerrie van Indiase epidemiologen: een
uitbraak van het coronavirus in de sloppenwijk Dharavi.
Maar door een grondige en voortvarende aanpak telde
de wijk in Mumbai onlangs nul nieuwe besmettingen.

MUMBAI

D

e zaken gaan goed in winkel nr.
4 op 90 Feet Road. In de opening van wat niet meer is dan
een kleine ruimte, de planken
gevuld met tinnen theekannen en bekertjes, neemt Sandil Kumar (52) het allemaal even in zich op. De druppels die
naar beneden beginnen te vallen, een teken dat de moesson nu echt aanstaande
is. De twee mannen die op een bankje
hun dag doornemen, slurpend van zijn
thee.
Hij is blij terug te zijn, zegt Kumar. Terug
in Dharavi, India’s bekendste want grootste, sloppenwijk – Kumars thuis, al twintig
jaar. Tot hij in februari vast kwam te zitten
in zijn andere thuis, duizenden kilometers
verderop in het zuiden van India. Wat een
kort familiebezoekje moest worden, werd
een maandenlang verblijf, nadat Mumbai
wegens een nieuwe uitbraak van het coronavirus weer op slot ging.
„Alles is oké nu”, zegt Kumar. De mannen knikken. De besmettingscijfers in
Dharavi gaan al weken omlaag, de restricties worden langzaam opgeheven en Kumars thee vindt weer gretig aftrek. Vooral
de kruidenthee, zijn bestseller die hij op
een A4’tje aan de muur aanprijst. „Met elf
kruiden.” Welke wil Kumar niet verklap-

pen, maar wel dit: „Het helpt tegen hoesten en koorts.” Toch handig, met corona.
Afgelopen week voltrok zich in deze
sloppen een klein wonder. Voor het eerst
sinds de tweede golf in India toesloeg,
werden hier nul nieuwe coronagevallen
aangetroffen. Een wonder, omdat een
nieuwe variant elders in het land nog om
zich heen greep. Maar Dharavi, waar zo’n
800.000 mensen amper twee vierkante
kilometer delen, bleef met ‘slechts’ 2.900
officiële besmettingen goeddeels gespaard.
Ook bij de eerste golf vorig jaar slaagden de lokale autoriteiten erin een ramp
te voorkomen, terwijl velen die als onvermijdelijk zagen. Al wijzen sommige experts erop dat een zekere mate van groeps
immuniteit hierbij kan hebben geholpen.
Omdat de bewoners dagelijks voor werk
over de miljoenenstad uitwaaieren, was
het idee dat als het virus hier binnen de
perken bleef, een overweldigende uitbraak in Mumbai kon worden voorkomen.

Panterdoek
Nu werd Mumbai in beide golven nog
steeds relatief zwaar getroffen, maar tonelen zoals in New Delhi, waar zieke bewoners op de stoep van overvolle ziekenhuizen stierven, bleven uit. Onder meer
dankzij het Dharavi-model, zeggen lokale
bestuurders trots. Ze vinden bijstand in
de sloppenwijk zelf. „Iedereen kijkt naar
ons”, pocht een jonge bewoner met een
panterdoek half voor zijn mond.

K�L�I�M�A�AT�V�E�R�A�N�D�E�R�I�N�G

Australië wil Groot Barrièrerif
niet op lijst bedreigd erfgoed

AMSTERDAM.�VN-organisatie

Unesco wil het Groot Barrièrerif bij
Australië op de lijst van bedreigd
Werelderfgoed zetten, zo blijkt uit
een rapport dat de organisatie
heeft opgesteld. Australië is tegen.
De toestand van ’s werelds grootste
koraalrifsysteem is volgens Unesco
sinds 2015 verslechterd en er is
dringend actie nodig om de effecten van klimaatverandering tegen
te gaan.
Milieuminister Sussan Ley reageerde ontstemd op het rapport, zo
meldt dagblad The Canberra Times.
Ley zegt zich tegen het voorstel te
zullen verzetten in de aanloop naar
de stemming in juli. Het rif is voor
Australië een belangrijke toeristische trekpleister en levert jaarlijks

miljarden euro’s op. Australië
vreest dat de nieuwe status van het
rif het toerisme zal bedreigen.
Ley noemde het een „politiek”
voorstel, zonder dat verder toe te
lichten. Een regeringsbron wijst tegenover persbureau Reuters op het
Chinese voorzitterschap van het
comité dat over inschrijving op de
lijst beslist. Australië is zelf ook lid
van het comité.
De relatie tussen China en Australië is het afgelopen jaar flink bekoeld, onder andere vanwege de arrestatie van een Chinees-Australische journalist in Beijing, de uitsluiting van het Chinese Huawei in het
Australische 5G-netwerk, en Australische kritiek op de Chinese aanpak van de coronapandemie. (NRC)

Abdul�Kadar
Shaikh
winkelier�in�Dharavi

Hulpverleners�delen�pamfletten�uit�in�Dharavi�om�bewoners�te�waarschuwen�tegen�besmettingsrisico’s.

VERSOEPELINGEN
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Italië schaft
mondkapjesplicht in
buitenlucht af

Voor het eerst sinds 1933
weer rabbijn in Duitse leger

AMSTERDAM.�Italië schaft vanaf

AMSTERDAM.�Voor het eerst sinds

28 juni de mondkapjesplicht in
de buitenlucht af in veilige regio’s. Op dit moment is dat bijna
het hele land, vanwege het lage
aantal besmettingen en IC-opnames. Alleen Valle d’Aosta in het
noordwesten is nog een gele zone. In binnenruimtes en het
openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht wel gelden.
In Italië neemt het aantal besmettingen gestaag af. Maandag
werden op de bevolking van ruim
zestig miljoen bijna vijfhonderd
gevallen gemeld, en overleden 21
inwoners aan de gevolgen Covid19. Sinds het begin van de pandemie stierven zeker 127.000 Italianen door de pandemie. (NRC)

1933 heeft het Duitse leger maandag een rabbijn aangesteld. De 42jarige Hongaar Zsolt Balla zal geestelijke zorg verlenen aan de naar
schatting tachtig tot driehonderd
joodse militairen die momenteel
dienen in de Bundeswehr. In mei
vorig jaar stemde het Duitse parlement in met een wet die herintreding van een rabbijn in het leger
mogelijk maakte. De positie werd
door Adolf Hitler kort na zijn aantreden in 1933 afgeschaft.
Voor de joodse gemeenschap in
Duitsland is de aanstelling van Balla een belangrijke symbolische
stap. Afgelopen jaren kwamen
meerdere gevallen van antisemitisme en extreem-rechts gedachte-

goed binnen de Bundeswehr naar
buiten. Vorig jaar werd een deel
van de elite-eenheid KSK gedeeltelijk ontbonden vanwege rechts-extremisme binnen de eigen gelederen. De commando’s brachten tijdens feestjes de Hitlergroet en luisterden naar neonazi-muziek.
Balla werd in 1979 geboren in
Boedapest. Zijn grootouders overleefden de Holocaust. Sinds 2002
verblijft hij in Duitsland.
De Bundeswehr houdt niet bij
welk geloof militairen aanhangen.
Uit vrijwillige enquêtes blijkt dat er
94.000 christenen, 3.000 moslims
en 300 joden dienen in het leger,
meldt Der Spiegel. Ook de aanstelling van een of meerdere militaire
imams wordt nu overwogen. (NRC)

Wie positief bleek, werd met zijn naaste
contacten tijdelijk ondergebracht in een
leegstaand gebouw van zeven etages dat
tot quarantainecentrum was omgevormd. „De traditionele manieren om dit
virus te bestrijden, werken niet in Dharavi”, vertelt Dighavkar. „Je hebt het hier
over hutjes van drie bij vier meter waarin
vijftien mensen wonen. 70 tot 80 procent
van de bewoners is afhankelijk van gemeenschappelijke toiletten.”
Thuisquarantaine is voor velen onmogelijk, afstand houden ook. Je kunt ook
niet wachten tot mensen naar je toe komen, zegt de ambtenaar. „Veel bewoners
zijn vorig jaar hun werk kwijtgeraakt en
waren nu net weer begonnen, die waren
bang zich te laten testen, omdat ze niet in
quarantaine wilden.” Ze werden alsnog
overgehaald door lokale leiders, uitgerust
met speciale telefoons en ‘covid warrior’id-kaarten.
Zo is er ook de G-North-war room, drie
trappen naar beneden vanaf Dighavkars
kamer. Daar, aan een lange tafel, zit een
tiental jonge mannen en vrouwen, ieder
een eigen vaste lijn en headset bij de
hand, klaar om bellers te helpen met het
regelen van een pcr-test tot het vinden
van een ziekenhuisbed. Deze ochtend
worden vooral onderling grappen gemaakt, de telefoon gaat nauwelijks over.
Overal in Mumbai zijn sinds vorige zomer 24 van zulke war rooms actief, ieder
verantwoordelijk voor hun deel van de
stad. Vraag deskundigen naar wat India’s
financiële hoofdstad Mumbai nu zoveel
beter deed dan het politieke hart New
Delhi en ze wijzen zeker ook hiernaar:
Mumbai’s gedecentraliseerde aanpak. De
enkele centrale nummers die de inwoners
in Delhi konden bellen, waren voortdu-

Vrijwilligers
Ze hebben het hier best goed gedaan,
vindt Shaikh. Hij bedoelt: de lokale regering. Van de landelijke regering moet hij
niets hebben. „We hebben een premier
die geen idee heeft wat hij doet”, zegt hij.
Hij wijst op de vrijwilligers die steeds
langskwamen, op de hulp bij het testen
en nu – Shaikh pakt een kleine Nokia erbij
– hier, zegt hij, ze hebben zelfs geholpen
hem voor een vaccinatie te registreren.
Prik één zit er al in, getuige de sms.
Toch is Shaikh een bezorgd man. „Mensen zijn niet voorzichtig”, zegt hij. Mondkapjes zijn vrijwel nergens te bekennen,
terwijl het pad een komen en gaan is van
mensen die zich langs elkaar wringen. En
hoewel Shaikh een prik heeft, is niet iedereen in de buurt daar happig op. „Ze
zijn bang dat ze dan doodgaan.” Het is
oké, lacht zijn buurvrouw, een verfrommeld kapje om haar pols. Heeft Shaikh
het niet gehoord? „Er is hier geen corona
meer.”

Hutjes

FOTO�GETTY�IMAGES

Door�onze�correspondent
Eva�Oude�Elferink

We hebben
een premier
die geen idee
heeft wat hij
doet

rend onbereikbaar.
Abdul Kadar Shaikh (62) opent zijn rolluik en gaat op de toonbank zitten vanaf
waar hij normaal zijn biryani, een rijstgerecht vol specerijen, verkoopt. Vandaag
niet, met de verkoop is-ie sinds de lockdown in april gestopt („Mensen hebben
nu geen geld om iets te kopen”). Maar
hier kan hij tenminste kletsen met de buren op het smalle pad dat uitzicht geeft op
een nauwelijks stromend riviertje.

Enorme�besmettingspiek�in�het�voorjaar
Dagelijks aantal nieuwe bevestigde besmettingen in India
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STA�ATS�KA�P�I�N�G

EU straft Wit-Russische regering met nieuwe sancties
De Europese Unie neemt
sancties tegen personen en
bedrijven die Loekasjenko
steunen. Economische
sancties zullen snel volgen.
Door�onze�redacteur
Mark�Duursma
AMSTERDAM.� De

Europese Unie
neemt strafmaatregelen tegen 78 personen en acht bedrijven in Wit-Rusland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met een voorstel daartoe
van EU-buitenlandchef Josep Borrell.
Later deze week volgt een besluit over
economische sancties.

De sancties vormen een reactie op
een toename van mensenrechtenschendingen en de gewelddadige onderdrukking van maatschappelijke
organisaties, democratische oppositie en media. Zeven personen en één
bedrijf zijn direct betrokken bij de gedwongen landing van het Ryanairvliegtuig en de arrestatie van journalist Roman Pratasevitsj en zijn partner
Sofia Sapega op 23 mei.
De sancties houden in dat tegoeden
in de EU worden bevroren en dat de
betrokkenen geen geld uit de EU kunnen ontvangen. Ook kunnen ze niet
meer naar of door de EU reizen. Op de
lijst staan rechters, politici en ondernemers. De EU wil hen laten voelen
dat steun voor machthebber Aleksandr Loekasjenko een prijs heeft.

Sinds oktober 2020 trof de EU al
drie keer eerder sancties tegen WitRusland, waar de repressie sinds de
omstreden presidentsverkiezingen
van augustus 2020 sterk is toegenomen. Tot aan de huidige vierde ronde
stonden al 88 personen en zeven bedrijven op de zwarte lijst. Op 24 mei
kondigde de Europese Raad, toevallig
bijeen op de dag na de staatskaping,
de nieuwe sancties al aan. In eerste
instantie betrof dat de luchtvaart:
Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen worden sinds 4 juni geweerd uit
het luchtruim en van luchthavens in
de EU. Andersom mijden Europese
maatschappijen op uitdrukkelijk verzoek van hun regeringen het Wit-Russische luchtruim.
De individuele sancties hebben tot

nu toe niet geleid tot verbetering van
de situatie in Wit-Rusland. De WitRussische oppositie verwacht meer
van economische sancties, gericht op
sectoren en staatsbedrijven die het
regime van Loekasjenko financieel
ondersteunen.

Regime raken, burgers ontzien
Er is al een politiek akkoord over economische sancties, zeiden diverse
ministers van Buitenlandse Zaken
maandag tegen journalisten. De details moeten nog worden uitgewerkt
en worden tijdens de Europese Raad
op donderdag en vrijdag bekendgemaakt. Het doel is het regime te raken
en burgers te ontzien.
De sancties zijn naar verwachting
gericht op belangrijke exportproduc-

ten van Wit-Rusland: olie, tabak en
met name potas, een mengsel van
zouten dat onder meer wordt gebruikt voor kunstmest. Na Canada en
Rusland is Wit-Rusland de grootste
producent van potas. De EU importeerde in 2020 voor 1,3 miljard euro
aan chemicaliën inclusief potas en
voor ruim 1 miljard euro aan olie en
olieproducten uit Wit-Rusland.
Sancties tegen de financiële sector
stuitten vorige week op verzet van
Oostenrijk, dat via de Raiffeisen Bank
grote belangen heeft in Wit-Rusland.
Oostenrijk is inmiddels akkoord.
Tegelijk met de Europese sancties
kondigden ook de Verenigde Staten,
Canada en het Verenigd Koninkrijk
maandag maatregelen aan tegen personen en bedrijven in Wit-Rusland.
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Commentaar

Een houten bed voor de centurio
Een nieuw rapport over de archeologische opgravingen uit het Romeinse fort in Velsen, wijst uit dat officieren in luxe leefden.

Restauratie van Paleis
Soestdijk via de markt
is achteraf discutabel

AMSTERDAM.�Tentharingen, een ge-

vest van een zwaard, visfuiken, sluitwerk, blokschaven, onderdelen voor
de tuigage van schepen. Welgeteld
1.593 hele en fragmentarische Romeinse objecten van hout zijn eindelijk onderzocht, dertig tot vijftig jaar
nadat ze werden opgegraven. Tezamen geven ze inzicht in het leven aan
de uiterste rand van het Romeinse
Rijk: in een Romeins vlootfort bij Velsen, in het begin van de eerste eeuw
na Christus.
Twee opvallende conclusies zijn te
trekken, zegt archeologe en houtspecialiste Silke Lange van Biax, die het
hout heeft onderzocht en er een rapport over heeft geschreven. „Het ontbrak de militairen niet aan luxe zoals
goede wijn, die in houten vaten was
aangevoerd, en kunstig gemaakt
meubilair. En: in het kamp liepen ook
vrouwen en kinderen rond.”
Het fort dat nu bekendstaat als Velsen I is in 15 na Christus gesticht, om
de toegang tot het Oer-IJ veilig te stellen en te bewaken. Vijftien tot 24 jaar
later werd het fort verlaten. In 39 hebben de Romeinen zeshonderd meter
verderop een nieuw fort gebouwd,
dat slechts voor een deel is onderzocht en nu een archeologisch rijksmonument is.

Glazen ramen en luxe meubelen
De militairen verbleven getuige de
vele houten haringen in tenten. „Die
waren gemaakt van geitenleer”, weet
Lange. „Maar fragmenten van raamlijsten laten zien dat er ook barakken
met glazen ramen geweest moeten
zijn.” Gedraaide poten en sierlijk gevormde andere onderdelen van stoelen, tafels en bedden maken duidelijk
dat de officieren over luxe meubelen
beschikten. „Precies dezelfde die we
kennen van de fresco’s in Herculaneum en Pompeï.” Sommige meubelen waren gemaakt van mediterraan hout en dus aangevoerd; andere,
bijvoorbeeld van lokale els, moeten
ter plekke door een handwerker zijn
gemaakt.
Van Driel-Murray is blij met deze
vondst, die bepaalde verhalen over
luxe in het Romeinse leger lijkt te bevestigen: „Neem het verhaal dat Caesar in luxe op campagne ging en zelfs
een oprolbaar mozaïek meenam, dat
werd altijd afgedaan als verzonnen of

Amateuropgravingen

Hierboven:�tentharingen van�els,�es�en�eikenhout.
Rechtsboven:�gedraaide�beddenpoot van�eikenhout.
Hieronder:�houten�b�l�o�k�s�c�h�a�a�f.
Rechtsonder:�druivenstok�of�vitis,�een�onderscheidingsteken
van�centurio’s

Carol�van�Driel-Murray a�rc�h�e�o�l�o�o�g
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Een�houten
ko�m�m�e�t�j�e�,�opgeg�rave�n�in�Romeins
vlootfort�bij�Velsen.

TOMMY�WIERINGA

Turks fruit heeft in de literaire canon niets te zoeken
Tommy Wieringa refereert in zijn column aan een Rotterdamse scholiere met een afkeer van Turks fruit
(Turks fruit, 19/6). Toen die roman uitkwam, waren er
onder het grote publiek veel mensen die het een boek
‘om van te kotsen’ vonden. Zij werden weggezet als
bekrompen puriteinen, ook al was gewoon hun gevoel
voor goede smaak getroffen. De macht was toen aan
een verwende jonge elitaire club van hippies vol hormonen, die met hun zelfvoldane lofzang op ongeremdheid in seks, drugs en alcohol onvoldoende
tegenwicht kregen van de door de oorlog te zwaar
getraumatiseerde zittende generatie. In dit meest
hypocriete tijdperk ooit, de jaren zestig en zeventig,

konden seksueel geobsedeerde schrijvers als Jan Wolkers zegevieren en kreeg het platvloerse de kans tot
kunst verheven te worden. Vandaag de dag laten leerlingen zich het weinig verheffende boek met de
onsmakelijke seksscènes simpelweg niet meer opdringen als verplichte leeskost. Terecht! Mag eindelijk eens
hardop gezegd worden dat het een hitsig boek is over
een hoofdpersoon boordevol gierende hormonen? Een
bouquetreeksroman voor mannen, die er voor hun ego
een literaire saus over wilden gieten? Vermeld het in
een geschiedenisboek, maar schrap het gewoon uit de
literaire canon, waar het nooit in heeft gehoord.
Irma�de�Ronde Co�e�vo�rd�e�n

TOMMY�WIERINGA�(2)

Kleine slippers laten zien
dat hier kinderen waren

overdreven. Maar waarom zou het
niet waar zijn? Vergelijk het met de
Britse officieren die in de Tweede Wereldoorlog tafelzilver meenamen. Dat
gaf hen een thuisgevoel. Ik kan me
voorstellen dat een Romeinse militair, die voor 25 jaar tekende en zijn
hele leven op campagne was, met
luxe meubelen ook een soort thuis
creëerde.”
Het verklaart ook de aanwezigheid
van vrouwen en kinderen in het
kamp. „In de jaren negentig heb ik dat
op basis van kleine leren schoenen in
Velsen al eens geopperd, maar daar
wilde men toen niet aan”, zegt Van
Driel-Murray. „Spinklossen en kleine
houten slippers laten nu zien dat ze er
wel waren.” Een houten zool met specifieke bijtsporen vertelt dat er ook
honden in het fort waren.
Lange zelf typeert wijnvaten met
een Gallische herkomst en een fragment van een panfluit van buxushout
als bijzonder. De aanvoer van wijn is
niet alleen een teken van luxe, maar
ook van relatief veilige waterwegen.
„En dit is pas de negende panfluit uit
het Romeinse Rijk. Drie zijn in Nederland gevonden; dit is de oudste. ”
Veel van het hout kon worden ondergebracht in zestien categorieën,
variërend van wapens en dakbedekking tot textielbewerking en spel en
ontspanning. Maar lang niet alles kon
worden herkend. Lange: „Juist de objecten waarvan de functie niet bekend is, moeten worden gepubliceerd
– bij Velsen weet ik van 209 fragmenten niet wat het is. Misschien weet iemand anders het wel.”

H

OMSLAG�JAN�VERMEULEN

deze onderofficier aan het feit dat hij
regelmatig zijn vitis – een druivenstok
die centurio’s niet alleen als onderscheidingsteken droegen, maar ook
gebruikten om hun manschappen te
disciplineren – op de rug van een soldaat kapotsloeg. Tot nu toe kenden
we de vitis alleen van afbeeldingen op
grafmonumenten.”

Door�onze�medewerker
Theo�Toebosch

Velsen I is ontdekt in 1972 tijdens de
aanleg van de Wijkertunnel. Amateurs en later ook archeologen van de
Universiteit van Amsterdam hebben
tot 1994 het fort grotendeels opgegraven. Veel hout bleek in de natte ondergrond goed bewaard gebleven.
„Ze hebben ruim 2.500 houten objecten opgegraven”, weet Lange. „In
geen enkel Romeins fort is zoveel
hout gevonden.” Door onder meer gebrek aan geld en belangstelling is al
dat hout nooit goed bestudeerd en beschreven. „Hout is vaak onooglijk als
het uit de grond komt en omdat ze
vaak niet weten wat het is, doen veel
archeologen er niks mee”, zegt Lange.
„Mijn collega Pauline van Rijn is er in
de jaren negentig wel begonnen aan
een studie van het hout. Maar dat onderzoek is nooit helemaal afgerond
en in 2015 is ze overleden.” In opdracht van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed heeft Lange de afgelopen twee jaar het hout uit het fort
alsnog onderzocht. „Een deel bleek
vergaan of gewoon verdwenen, zoals
een boemerang, waarvan alleen nog
een foto bestaat.”
Volgens archeologe Carol van DrielMurray, Romeinen- en leerspecialiste
van de Universiteit Leiden, heeft Langes onderzoek grote wetenschappelijke waarde. „Want ze heeft niet alleen
het hout gedetermineerd, maar ze laat
ook zien dat met het leger een hele Romeinse maatschappij op pad ging.”
Een bijzondere ontdekking was een
op het eerste gezicht onopvallende
bewerkte houten knop met een kleine
steel eraan. „Hij was al gedetermineerd als druivenstok en omschreven
als mogelijk een verbindingspen”,
vertelt Lange. „Dat leek me onwaarschijnlijk. Bij Tacitus vond ik de oplossing: hij schrijft in zijn Annalen
over een centurio met de bijnaam
‘Geef-me-er-nog-een’. Die dankte

E�R�FG�O�E�D

AS�I�E�L�B�E�L�E�I�D

Anekdotes verward
In zijn column Turks fruit (19/6)
gaat Tommy Wieringa aan de haal
met een anekdote uit een artikel
dat ik in 2019 schreef voor De
Groene Amsterdammer. Wieringa
maakt van twee afzonderlijk
beschreven momenten één gebeurtenis en plaatst zijn versie tendentieus in zijn eigen betoog: „Bij de
afdeling filmwetenschappen aan
de Universiteit Utrecht wordt de
boekverfilming niet meer gezamenlijk vertoond – te confronterend. ‘Dit is een verkrachtingsscène!’ huiverden studenten bij het
zien van Erik die ongevraagd zijn
wil met Olga doet.” Wieringa lijkt te
impliceren dat de universiteit Jan
Wolkers zou censureren en studenten niet wil confronteren met wat
ze onwelgevallig zou kunnen zijn,
terwijl het tegendeel het geval is.
Er is bij de opleiding Nederlands,
waarvoor ik werkte, nog nooit
zoveel aandacht besteed aan Turks
fruit als in de afgelopen jaren. Studenten lezen het boek, kijken de
film, discussiëren levendig en kritisch over het werk. Ze plaatsen het
in de context, geven het nieuwe
betekenis en voorkomen zo dat de
roman versteent tot een 20steeeuws relict. Wieringa laat achterwege dat de bewuste anekdote niet
plaatshad bij filmwetenschappen,
waarover Sebastien Valkenberg in
het door Wieringa aangehaalde
boek Policor in de Polder schrijft,
maar tijdens een gastcollege aan
Amerikaanse studenten. Zij
benoemden de aard van de betreffende scène destijds scherper dan
ik: het ís ook een verkrachtingsscène. Voor dat inzicht ben ik ze tot
op de dag van vandaag erkentelijk.
Femke�Essink oud-docent�moderne
Nederlandse�letterkunde,�UU

Hoezo kansarm?
Wie gaat onze
tomaten
plukken? Onze
asperges steken?

TOMMY�WIERINGA�(3)

Morele gronden

In zijn column presenteert Tommy
Wieringa de autonomie van de literatuur als een a-historisch gegeven.
Bovendien betoogt hij impliciet dat
autonome kunst niet op morele
gronden zou moeten worden
beoordeeld, wat natuurlijk zélf ook
een moreel argument is: ‘Je mag
het niet slecht vinden, want het is
autonome kunst’. In plaats van
zich te verlagen tot moddergooien
richting Abdelkader Benali, had
Wieringa beter kunnen reflecteren
op de geschiedenis van de literaire
autonomie en haar sociale en politieke implicaties.
Hidde�Slotboom R�i�j�n�s�b�u�rg

TOMMY�WIERINGA�(4)

Voer voor psychologen
Ik adviseer Tommy Wieringa om bij
zijn volgende schoolbezoek een
andere klassieker uit de canon te
bespreken: Voer voor psychologen
van Harry Mulisch. Bij zijn voorbereiding kan hij dan trachten na te
gaan wat hem zo geïrriteerd op
Abdelkader Benali heeft doen reageren.
Joost�Dirkzwager IJhorst

„Een land dat grote aantallen kansarme migranten blijft toelaten, verdrukt zijn eigen arbeiders”, schrijft
Joost Eerdmans (Deens migratiebeleid is allesbehalve inhumaan of
xenofoob, 18/6). O ja? Wie plukken
onze aardbeien, onze tomaten,
onze komkommers, wie steken
onze asperges, wie verspenen onze
plantjes, verzamelen de kippen
voor de slacht? Daar zijn geen
Nederlandse arbeiders voor te vinden. En wie vullen de tekorten aan
zorgpersoneel aan? Hoezo „kansarme asielzoekers”? Zij worden in
Nederland meestal kansarm
gehouden, door ze jarenlang in
asielzoekerscentra te laten vegeteren, in plaats van ze vanaf dag één
een taalcursus te bieden en in ze te
investeren. Nog gekker is het om
jongelui die een succesvolle schoolcarrière hebben doorlopen aan het
eind daarvan terug te sturen naar
‘hun eigen land’: niet alleen de
geslaagde immigrant heeft geïnvesteerd door dat diploma te halen,
ook de Nederlandse samenleving.
Maar die laat als het aan Eerdmans
ligt het rendement teloorgaan.
Corrie�van�Sijl K�ro�m�m�e�n�i�e

HULPTROEPEN�ALLIANTIE

Procederen

Dat Sywert van Lienden en zijn
compagnons de vrijwilligers van de
Stichting Hulptroepen Alliantie
hebben misleid, staat wel vast. Ook
de belastingbetaler is gedupeerd: er
is 29 miljoen euro te veel betaald.
Welke advocaat pakt de handschoen op om deze onrechtmatig
verkregen winst terug te vorderen?
Publiciteit is verzekerd, zodat de
zaak ‘om niet’ kan worden gedaan.
Edwin�van�Jaarsveld A�m�s�t�e�rd�a�m

et is niet het dringendste probleem
waar Nederland mee kampt, maar dat
de renovatie en herbestemming van
Paleis Soestdijk na vijf jaar nog altijd
niet zijn begonnen, is vreemd. Uit het
journalistieke onderzoeksverhaal dit
weekend in NRC doemt een beeld op van elkaar tegenwerkende overheden, slechte communicatie, verkeerd gewekte verwachtingen, onderschatte kosten
en opbrengsten. Met een laat en drastisch aangepast
voorstel tot gevolg dat veel grotere gevolgen voor de
omgeving heeft, dan voorzien en ooit beloofd.
De keuze destijds om in een publiek-private samenwerking zowel de belangen van een projectontwikkelaar als van het cultureel erfgoed te dienen, lijkt mislukt – of het goed komt, hangt nu af van de Baarnse gemeenteraad. Wat enerzijds pleit voor de lokale democratie, maar anderzijds bewijst dat Project Soestdijk
als landelijke prioriteit een wees is geworden. En dus
kan sneuvelen op parkeerplaatsen, bouwvolumes en
bezwaarlijke bezoekersdruk. De projectontwikkelaar
is inmiddels, niet geheel onbegrijpelijk, gefrustreerd
en teleurgesteld.
Achteraf is de vraag gerechtvaardigd of deze vorm
van privatisering de juiste keuze was. Zoals ook destijds werd opgemerkt, is het tamelijk opmerkelijk dat
het landgoed en het paleis door de staat zijn verkocht
zonder publiek debat vooraf. Weliswaar ging dit gepaard met een ballotage van de belangstellende kopers, die aan allerlei criteria over de publieke functie
van vooral de gebouwen moesten voldoen, maar feit
blijft dat een gebouw dat voor generaties Nederlanders met het versleten begrip ‘iconisch’ mag worden
betiteld, nu aan derden is overgelaten.

Is het tijd om opnieuw te beginnen?
Het kabinet is geadviseerd om Soestdijk
terug te kopen en zelf op te knappen

D

e staat wenste na verkoop niets aan restauratie
of onderhoud bij te dragen: Project Soestdijk
moest zichzelf kunnen financieren. Dat gaat
dus niet zonder een tamelijk opzichtig verdienmodel.
In dit geval een ‘stedelijk evenemententerrein’, een
proeftuin rond het thema ‘excellent ondernemerschap
en innovatiekracht’. Financieel onderbouwd met de
bouw van appartementen en vrijstaande woningen. In
andere Europese monarchieën, waar ook weleens koninklijk onroerend goed overbodig wordt, is zoiets
niet goed denkbaar.
De gang van zaken zegt dus ook iets over het nationale zelfbeeld, de betekenis van nationaal erfgoed, de
omgang met monarchie en de culturele waarde van
paleizen. Het lijkt erop dat het kabinet Rutte II die destijds best belangrijk vond, maar liever de hand op de
knip hield en de markt aanwees om het probleem op
te lossen. Zoals ook met andere privatiseringsbeslissingen staat ook deze nu in een ander daglicht.

W

eet de projectontwikkelaar alle politieke en
juridische hobbels alsnog te nemen dan gaat
de eerste paal pas in de loop van 2022 de
grond in. En dat is dan optimistisch. Sinds het sluiten
van de deal in 2017 bespaarde de staat vooral de onderhoudsinvesteringen, maar kreeg daar dan ook niets
voor terug. Is het tijd om uit te huilen en opnieuw te
beginnen? Erfgoedvereniging Heemschut adviseert
het kabinet Soestdijk terug te kopen en zelf op te
knappen. Zoek er een passende bestemming voor die
minder pretentieus is en vooral minder belastend voor
de omgeving. Voor die gedachte valt wel sympathie op
te brengen – hoe dringend zijn nieuwe evenemententerreinen eigenlijk? Breng het landgoed onder bij
Staatsbosbeheer, dat ervaring heeft met monumentale
terreinen. Geef een deel van het terrein vrij voor woningbouw. Zo ingewikkeld kan het niet zijn.
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Twintig jaar oorlog
heeft niets opgelost
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RUBEN�L.�OPPENHEIMER

Nu de laatste Nederlandse troepen
terugkeren uit Afghanistan stelt Thomas
von der Dunk vast dat de oorlog dat land
niets heeft opgeleverd. Nederland deed
slechts mee uit puur eigenbelang.

C�O�LU�M�N

Maxim Februari

FOTO�RICK�NEDERSTIGT/ANP

Hans Wiegel en de wolf,
een modern sprookje

E

indelijk spreek ik weer
eens mensen in het echt
en het valt me op dat ze
allemaal beginnen over
feromonen. Of over
mannen met snorren,
wat hetzelfde is. En opmerkelijk
veel mensen beginnen over de wolf,
wat volgens mij ook hetzelfde is.
Op de Veluwe doen ze wat lacherig over die wolf. Veel dierlijks valt
er niet aan te ontdekken, grinniken
ze. De wolven van tegenwoordig
zijn hierheen gehaald als een wildernisattractie. Ze hebben een geel oormerk en staan allemaal braaf op de
loonlijst van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Trap er niet in.
En ik, bang voor naïef te worden
versleten, probeer koel te doen over
de wolf en over de wildernis die we
Nationaal Park noemen. Ik wil best
van de Veluwenaren aannemen dat
hier niet echt wilde wolven rondlopen, maar ‘exemplaren’, zoals dat
heet. Figuranten die we hierheen
slepen in het kader van het wilder-

Ontkennen asielrecht
is onverholen racisme
Het verdedigen van het Deense asielbeleid is een ontkenning
van de menselijkheid van vluchtelingen, reageert Marcel Brus.

Kamp�Holland in�Tarin�Kowt,�Uruzgan,�Afghanistan.

O

p 11 september, twintig jaar
na de aanslag op het World
Trade Center, zullen de
laatste Amerikaanse militairen Afghanistan verlaten. Deze week al keren de
laatste Nederlandse manschappen terug van hun
inzet tijdens de NAVO-missie Resolute Support
in Mazar-e-Sharif. Wat heeft bijna twintig jaar
oorlog opgeleverd? Is er duurzaam vooruitgang
geboekt? NRC-redacteuren Stéphane Alonso en
Floor Boon gingen bij een aantal Nederlandse
betrokkenen te rade (NRC, 23/4).
Voor de meesten is de balans positief. Oudminister van Defensie Joris Voorhoeve: „Nederland heeft zich militair van een uitstekende
kant laten zien; daar is internationaal veel respect voor.” En: „Het is belangrijk niet alleen te
oefenen op de parkeerplaats thuis” – gevechtservaring, daar gaat het om. Ex-commandant
Mart de Kruif: „We zijn een goede bondgenoot
geweest toen ons om hulp is gevraagd. Je leert
heel veel bij zo’n operatie: kennis, vaardigheden, leiderschap.” Volgens Mirjam Grandia, op
de besluitvorming over Uruzgan gepromoveerd, heeft deelname Nederland een betere
positie binnen de NAVO, een betere relatie met
de VS en een herwaardering van de krijgsmacht
opgeleverd: „In Afghanistan heeft Nederland
het trauma van Srebrenica kunnen afschudden, door te tonen dat we ons staande konden
houden in een high-intensity war.”
Centraal staat steeds het blijvend nut van
deelname voor Nederland – over het blijvende
nut voor Afghanistan gaat het niet. Daarover

ging het wel in een opiniestuk van Joris Versteeg (NRC, 1/5), en dat is aanmerkelijk kritischer. Zijn conclusie: de oorlog was zinloos, het
land is slechter af, en vrijwel niets wat bereikt
heet te zijn, zal duurzaam blijken.

E

n daarover zou het inderdaad toch allereerst moeten gaan. Een oorlog is niet bedoeld als hersteltherapie voor een getraumatiseerde legerleiding of als militaire herhalingsoefening om je trouw aan de Amerikanen
te bewijzen. Deelname aan een oorlog in Afghanistan valt, gezien de talloze burgerslachtoffers
én eigen dode militairen, alleen te legitimeren
als ze wezenlijk bijdraagt aan de oplossing van
problemen in Afghanistan, niet van problemen
binnen het westers bondgenootschap.
Versteeg was politiek analist bij het ministerie van Defensie, en waar zijn betoog zeer overtuigend is, rijst de vraag: waarom is er daar niet
naar hem geluisterd?
De kernoorzaak is vermoedelijk deze. Bij een
thema als Afghanistan telt Nederland twee
soorten deskundigen. Er zijn mensen die heel
veel van Afghanistan weten. En er zijn mensen
die heel veel van Amerika weten, plus de relatie
van Nederland met dat land. De eersten zijn in
meerderheid tegen militaire interventie in Afghanistan, omdat die geen Afghaans probleem
oplost. De tweeden zijn in meerderheid vóór,
omdat die een Amerikaans probleem oplost.
Ten departemente is men intuïtief geneigd in
zulke gevallen naar Amerika-kenners te luisteren. Die intuïtie blijkt meestal onjuist.
De Haagse wens om Washington ter wille te
zijn, leidt er vervolgens toe dat de officiële ver-

wachtingen en analyses worden aangepast om
een om ‘Amerikaanse’ redenen gesteunde interventie ook om ‘Afghaanse’ redenen zinvol te
doen lijken. Dat leidt tot stichtelijke verhalen
over de wederopbouw van meisjesscholen of
het maatschappelijk middenveld teneinde ook
de publieke opinie mee te krijgen, en ten slotte
tot veel samengeknepen billen als daar niets
van terecht blijkt te komen.

D

at we vooral vanwege Amerika en niet
vanwege Afghanistan meedoen, kan
echter niet gezegd worden. Toen ik eens
in een radioprogramma met de Kamerleden
Weisglas (VVD) en Duyvendak (GroenLinks)
opmerkte dat we – het was na de kredietcrisis –
vooral in Afghanistan oorlog voerden omwille
van onze internationale positie, niet om Afghaanse meisjes te redden maar om Nederlandse banken te redden, reageerden beiden
als door een wesp gestoken. Maar: beiden op
een ander punt, dat voor de ander juist vanzelfsprekend was.
Duyvendak verontwaardigd: het kan toch
niet zo zijn dat ons oorlog voeren het gevolg
van internationale koehandel is? Voor Weisglas
een fact of life. Maar díe struikelde, anders dan
Duyvendak die bij dát woord juist instemmend

Thomas�von�der�Dunk
is�cultuurhistoricus.

reageerde, over het woord ‘oorlog’.
Wij en oorlog voeren: dat is inderdaad een
heikel punt. Oorlog voeren is iets voor enge
grote landen, niet voor ons beschaafde Nederland. Doen we het desondanks wel, dan noemen we het ‘humanitaire interventie’. Driekwart eeuw geleden heette het ‘politionele actie’. Wij voeren immers geen oorlog, wij herstellen slechts de orde.

H

et mentale onvermogen van Den Haag
om de Nederlandse opinie met deze
waarheid – oorlog voeren uit internationaal eigenbelang – te confronteren, leidt vervolgens tot twee soorten absurditeiten. Enerzijds enorme zelfoverschatting; Hans van Baalen (VVD) verkondigde dat Den Haag in ruil
mocht meebeslissen over de Amerikaanse Afghanistan-strategie. En Jaap de Hoop Scheffer
(CDA) stelde als NAVO-baas dat verliezen „geen
optie is”. Wel, verliezen is in een oorlog een
heel reële optie. Vraag het de Duitsers, die is
dat zelfs bij twee wereldoorlogen overkomen.
En het leidt anderzijds tot micromanagement
van de Tweede Kamer op vijfduizend kilometer
afstand inzake de exacte schietinstructies binnen en buiten de bebouwde kom voor een ‘politietrainingsmissie’ in Kunduz, waarbij het kabinet vervolgens alles belooft om maar niet in de
VS een blauwtje te lopen. Nadat een hele reeks
Afghaanse agenten op de voorpagina van de
Volkskrant (15/2/2011) had meegedeeld zich echt
niet tot het uitschrijven van bonnen te zullen beperken, verklaarde minister Uri Rosenthal (VVD)
dat die uitspraken nu juist „het belang onderstreepten van goede afspraken met Kabul”. Tja.

J

oost Eerdmans breekt een
lans voor het Deens migratiebeleid (Opinie, 18/8).
Een op onverholen racisme
gebaseerde mening van
een Tweede Kamerlid die als een
gerespecteerde zienswijze gepresenteerd wordt. Waarom is dit onacceptabel? Ten eerste omdat
asielzoekers die een terechte
vrees hebben voor vervolging of
die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld in hun eigen land, het
recht ontzegd wordt om in een
veilig land asiel te zoeken. Dit is
een recht voortgekomen uit de
verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog en wereldwijd bevestigd als een van de grondslagen van humaniteit in de internationale samenleving.
Het opvangen en huisvesten
van soms grote aantallen vluchtelingen is moeilijk en stelt samenlevingen voor een grote opgave.
Maar deze lastige opgave kan de
vluchteling die zijn leven niet zeker is niet tegengeworpen worden. Het ontkennen van rechten
van vluchtelingen is het ontkennen van hun menselijkheid. Het
afschuiven van deze mensen naar
verre landen zoals voorgesteld in
het Deense beleid, heeft maar één
echte reden: wij willen deze andersgekleurde, andersgelovende
en anderssprekende mensen niet.

Ten tweede, geen woord over
Rwanda, of ander ver land waar de
vluchtelingen heen zouden moeten, in het stuk van Eerdmans. Hoe
durven de Denen, en met hen
Eerdmans, te denken dat waar wij
een probleem hebben met vluchtelingen, dit niet het geval zou zijn in
een land als Rwanda.
Rwanda heeft de vreselijkste genocide meegemaakt die de wereld
sinds de Tweede Wereldoorlog
heeft gekend. Het land probeert
nog steeds bij te komen van deze
zwarte periode. Ondertussen leven mensen daar op een politieke
vulkaan die elk moment opnieuw
kan uitbarsten. Maar goed, het is
een minder rijk land, het is ver weg,
ze zullen het geld wel kunnen gebruiken, dus laten we de vluchtelingen daar maar heen sturen.

T

erwijl Europa worstelt met
migratiestromen uit Afrika,
wordt gesuggereerd dat
daar onze vluchtelingenopvang
gerealiseerd kan worden. Ook hier
wordt de menselijkheid van Afrikanen ontkend. Migranten uit
Afrika verlaten huis en haard niet
omdat ze het er zo goed hebben.
Evenmin zitten mensen in Afrika
te wachten op vluchtelingen uit
andere continenten, integendeel;
veel Afrikanen zijn noodgedwongen al lang gewend met grote mi-

gratiestromen om te gaan. In deze
context getuigt het van onverholen racisme, om te proberen onze
problemen af te schuiven op Afrikaanse samenlevingen.

I

n mijn werk heb ik al decennia
dagelijks te maken met studenten uit alle windstreken. Het is
vaak schrijnend om telkens weer
afscheid te nemen in het besef dat
deze begaafde, jonge mensen na
een studieperiode weer teruggaan
naar hun land waar ze in vaak ongelofelijk moeilijke omstandigheden moeten proberen een toekomst op te bouwen. Een toekomst bedreigd door geweldsconflicten, dictatuur, onvrijheid, corruptie en armoede. Ik heb daarvoor groot ontzag. Het gebrek aan
respect voor mensen uit andere
delen van de wereld dat blijkt uit
het stuk van Eerdmans doet pijn.
Ja, het migratieprobleem is complex. Het uitvoeren van het Deense
beleid zal de stroom van migranten daadwerkelijk beperken. Maar
dan niet omdat het een mooie oplossing is, maar omdat het een inhumane oplossing is voor zowel de
vluchtelingen als voor de landen
van opvang.

Marcel�Brus is�hoogleraar�Internationaal�Recht�aan�de�Rijksuniversiteit
G�ro�n�i�n�g�e�n�.

Het hek om Friesland
is een teken van
onze hoogmoed
en zelfoverschatting
nisbeleid, als verzetje voor de moderne werknemer die zijn leven slijt
in een kantoortuin. Gedoogd gevaar
voor de schapen.
Maar een dag later beginnen de feromonen toch hun werk bij me te
doen. Wat nou exemplaren? Wilde
animaliteit trekt door Nederland! In
mijn gedachten duikt het liedje Such
a Common Bird op van Wendy McNeill, waarin ze zichzelf afschildert
als een ongetemde wolf, jager en
prooi tegelijk, zachte tong en scherpe tanden. De rest van de dag blijft
McNeill door mijn hoofd spoken en
als buiten de tornado’s langs razen
zing ik het wolvenliedje hardop. ‘I
drink from storm puddles.’ Ik drink
uit regenplassen na de storm.

E

erder dit jaar koos het literaire
festival Woordnacht ‘de terugkeer van de wolf’ als thema.
Natuurlijk wilde het daarmee de
aanwezigheid van de wolf in ons
midden vieren, maar vooral ook de
animale kanten van de mens zelf onderzoeken en bestuderen. ‘Propageren’ zelfs. Want hoeveel dierlijks is
er nog aan ons te ontdekken in een
samenleving die alles wil controleren en reguleren?
Dat was een mooi thema. Zo overstijgt de terugkeer van de wolf de
kwestie van de figurant; het thema
laat zien dat met het opflakkeren
van een wolvenbeleid in Nederland
iets verschuift in de menselijke be-

schaving als geheel. De beschavingsgeschiedenis kun je immers
zien als een verhaal over de eeuwige
strijd tussen het ongetemde en de
menselijke drang tot temmen. De terugkeer van de wolf suggereert dan
dat we steeds dichter het einde van
de controle naderen.
Als je er zo naar kijkt, wordt de discussie over het wolvenbeleid spannend. Volgende week, op 29 juni om
precies te zijn, zal oud-commissaris
van de Koningin Hans Wiegel de eerste paal voor een wolvenhek slaan,
een hek om Friesland dat wolven
buiten de provincie moet houden.
Maar wat moet dat hek precies tegenhouden? De probleemwolf, zoals
Stichting Wolvenhek Fryslân hem
noemt? De ongewenste vreemdeling, zoals een meerderheid in de
Provinciale Staten van Fryslân in juni
2020 opperde? Of onze eigen natuur?
Vanzelfsprekend heeft de heer
Wiegel gelijk met zijn bezwaren tegen de probleemwolf. „Past de wolf
in ons land?” had de oud-commissaris zich in het Fries Journaal afgevraagd. Het antwoord was nee. „It
wurdt in kealslach!” En jawel, ik kan
me die zorgen indenken, nu ik ’s
nachts klaarwakker in bed lig, denkend aan de wolf die vorig jaar in de
buurt van mijn huis opdook. Ik durf
niet uit bed en de tuin in, bang opeens oog in oog met hem te staan. Of
liever gezegd: bang dat de nietsvermoedende voorbijganger me ziet
drinken uit regenplassen.

H

elaas beperkt de discussie
over het wolvenhek zich
vooralsnog tot een ambtelijk
steekspel over „internationale verplichtingen” en plannen voor de
„definitieve vestiging van de wolf”
die „juridisch houdbaar” zijn. Pogingen om het gevaar in het huis te halen en het tegelijkertijd te temmen.
Alsof al onze ingrepen op de planeet
juist niet leiden tot orkanen en verwoestijning; wat we met de ene
hand redden, roeien we met de andere hand uit. Het hek om Friesland
is een teken van onze hoogmoed en
zelfoverschatting. Het is een modern sprookje. Wiegel en de wolf.
In mijn mailbox begint iemand
over Virginia Woolf, die in 1915 in
haar dagboek schreef: „De toekomst
is duister, dat is het beste wat de toekomst kan zijn, denk ik.” Een ander
begint over de roman Het parfum
van Patrick Süskind, waar de hoofdpersoon zich besprenkelt met feromonen van maagden en door uitzinnige liefhebbers wordt opgegeten.
Ik lig in bed met hoge koorts van
het Pfizer-vaccin. Rondom het huis
pakt de storm de stoelen op en smijt
ze in de bomen. Midden in de nacht
breken heidense feesten los waar
bevrijde burgers na de versoepeling
hun onverklaarbare ritmes trommelen. Ik schuif het raam omhoog en
zet mijn poot in de vensterbank.
Buiten op straat lonken de plassen.

Maxim�Februari�is�jurist�en�schrijver,�w�w�w.�m�a�x�i�m�f�e�b�r�u�a�r�i�.�n�l�.
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De liefde voor dieren
Van vogelzang tot ‘hondenzwemming’ en schapenhoeden: het
is allemaal erfgoed. Maar waar is de kat? vraagt Kester Freriks.

FOTO�AAD�HOOGENDOORN

atten doen niet mee. Honden,
paarden, postduiven, koeien en
kalfjes, zelfs roofvogels, Surinaamse zangvogels, een kudde
schapen en het vlooientheater geven acte
de présence in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, maar van de kat ontbreekt elk spoor. Dier, Mens & Traditie
heet de nieuwe tentoonstelling met als
ondertitel ‘Zwemmende honden, zingende twatwa’s en pronkende paarden’. Een
twatwa is overigens een Surinaamse vogel die meedoet aan zangvogelsport.
De band tussen mens en dier is eeuwenoud. Dierenliefde uit zich niet alleen
in het hebben van een huisdier, waarbij
de kat verreweg het populairst is met in
2020 24,6 procent huishoudens. Vaak is
rondom het dier een rijke traditie geweven, met literaire en schilderkunstige aspecten. Over valkerij zijn bibliotheken
volgeschreven, over paardendressuur en
duivensport idem.
Tot langdurige mens-en-diertradities
behoren zangwedstrijden tussen de twatwa en zijn kwinkelerende soortgenoten,
rowtie en picolet. Het is een „echte mannensport voor vogelvrienden onder elkaar”, schrijft de begeleidende brochure.
De vogel die in vijftien minuten het
meeste slagen maakt, is de winnaar.
Verrassend is de hobby die bekendstaat
als ‘hondenzwemming’. Affiches, foto’s
en een korte film belichten dit evenement, dat jaarlijks plaatsvindt in het
Vlaamse dorp Sint-Baafs-Vijve aan de
Leie. Al anderhalve eeuw komen duizenden mensen kijken hoe zo’n vijftig tot zeventig honden „vrolijk in de rivier springen en zo snel mogelijk naar de overkant
zwemmen”, aldus de tekst. Daar wacht
hun baasje. De snelste hond wint.
De kleine tentoonstelling van slechts
één zaal, aanstekelijk vormgegeven met
kleurrijke wanden en een vloed aan

De�expositie Dier,�Mens�&�Tra�d�i�t�i�e�in�het�Natuurhistorisch�Museum�Rotterdam.

WO�O�R�D

Zonder CDA geen ‘christen-democratie’ menen CDA’ers, maar al in 1869 stond het woord in een krant, schrijft Ewoud Sanders.

‘N

Dier,�Mens�&�Traditie in�Het�Natuurhistorisch�Museum�Rotterdam,�t/m�30�januari
2022.�Inl:�hetnatuurhistorisch.nl

IKJE

Christen-democratie kan zonder CDA
iets minder dan de toekomst van de
christendemocratie in Nederland
staat op het spel.” Dat schreven
CDA-leden onlangs aan het partijbestuur in een oproep om zo snel mogelijk een
partijcongres te organiseren.
De achterliggende gedachte is kennelijk:
zonder het CDA geen christen-democratie. Dat
roept ten minste twee vragen op: wat verstaat
het CDA onder christen-democratie en sinds
wanneer bestaat dat begrip?
Het CDA bestaat sinds 1980. Het ontstond uit
een fusie tussen de gereformeerde Anti-Revolutionaire Partij (ARP, opgericht in 1879), de
Nederlands-hervormde Christelijk-Historische
Unie (1908) en de Katholieke Volkspartij (1945).
Wat het CDA onder christen-democratie verstaat, is mij niet altijd even duidelijk. Je hoort
CDA-politici graag zalven over naastenliefde,
zorgen voor elkaar en rentmeesterschap, maar
in de praktijk zie je, net als bij veel andere poli-

beeldmateriaal, is georganiseerd door
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, een instantie die sinds 2012 beoefenaren van immaterieel erfgoed de
kans biedt kennis en ervaring te behouden en door te geven. Een cultuuruiting
als midwinterhoornblazen hoort erbij,
evenals bloemencorso, stoelenmatten,
bijenhouden of de fanfare.
De expositie geeft een goede aanleiding
eens na te denken over levend erfgoed
van mens-en-dier. Eerst dacht ik dat de
kat ontbreekt omdat die te superieur zou
zijn om zich tot een wedstrijd te laten
verleiden, zoals honden wel aan hondenzwemming doen.
Het ligt anders: op de lijst van immaterieel erfgoed staat wel degelijk de kat,
maar dan in een weinig vleiende context: katknuppelen, ook tonknuppelen
genoemd. Een kat opsluiten in een ton
en daar net zo lang met stokken op
slaan, tot die ton in duigen gaat en de
kat krijsend vrijkomt. Dit ‘kwelspel’ was
ooit in Noord-Holland razend populair
volksvermaak tijdens kermissen en verjaardagen van het Koninklijk Huis. Maar
dat laat je op een expositie die vooral
‘liefdevol’ en ‘gepassioneerd’ is van
mens voor dier niet zien. Bovendien is
het wegens dierenwelzijn terecht al lange tijd verboden.
Als het om die band gaat, zijn de foto’s
en filmbeelden van herder Chris Grinwis
op de Veluwe met zijn kudde het mooist.
De man met hoed en staf, zijn dieren en
het landschap: dit is levend cultureel erfgoed dat behouden moet blijven. En Grinwis heeft een missie: „Je eerste verantwoordelijkheid is om goed voor je dieren
te zorgen.”

tieke partijen vechtende haantjes die elkaar ten
gronde proberen te richten gecombineerd met
slordig of creatief penningmeesterschap, zeker
de laatste tijd.
Laten we dus uitwijken naar een definitie
van een onafhankelijke taalscheidsrechter. Volgens de Dikke Van Dale is de christen-democratie een „leer en politieke beweging die streeft
naar een democratische maatschappij op christelijke grondslag”. Staat dit gedachtengoed
werkelijk op het spel als het CDA bij de komende verkiezingen – ik vermoed ergens dit najaar
– wordt afgestraft door de kiezers? Dat lijkt mij
een lachwekkende zelfoverschatting. De christen-democratie is een ideologie – groter dan de
poppetjes, groter dan één specifieke partij, uitgedragen door meerdere partijen.
In theorie zou het nog zo kunnen zijn dat het
CDA, of een van de daarin gefuseerde partijen,
deze ideologie als eerste lanceerde. Daarmee
zou die dan een soort claim erop kunnen leg-

gen, zoals Marx op het marxisme. Maar nee,
ook dat is niet het geval.
De woordcombinatie christelijk-democratisch duikt bij mijn weten voor het eerst op in
1869. De Opregte Haarlemsche Courant schreef
toen over paus Pius IX: in plaats van hem „wegens dit christelijk-democratisch gedrag met
smaadredenen te vervolgen, behoorden de welmeenende vrienden des volks hem deswege toetejuichen en hem in die taak te ondersteunen”.
Dit was tien jaar voor de oprichting van de
ARP en 111 jaar voor die van het CDA. Het gaat
hier overigens niet om ‘een geïsoleerde vindplaats’, zoals taalkundigen dat noemen: christen-democraat en christelijk-democratisch
duiken daarna regelmatig op, samen met onder
meer christelijk-sociaal-democratisch. Dus ter
geruststelling van bezorgde CDA-leden: de toekomst van de christen-democratie is stellig niet
verbonden met het lot van alleen deze dwalende middenpartij met scherpe flanken.

Christen-democratie

Inhakken
Zondagochtend, aan het ontbijt. Vanuit ons zolderappartement zien we in de verte iemand op een zendmast inhakken. Een boze complotdenker? We filmen het, bellen
de politie en laten het fragment aan een agent zien.
Hierna volgen we met onze
verrekijker hoe zes figuren in
zwart-geel de omgeving verkennen.
Een kwartier later volgt een
telefoontje: „Goedemorgen
mevrouw, we hebben de bewoners gesproken. U zag zojuist iemand die zijn ochtendgymnastiek deed.”

Jet�Swart

Lezers�zijn�de�auteurs�van
deze�rubriek.�Een�Ikje�is�een
persoonlijke�ervaring�of�anekdote�in�maximaal�120�woorden.
Insturen�via�i�k@�n�rc�.�n�l
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Hoofdredacteur�Ryan�Law�en�directeur�Cheung
Kim-hung�van�de�Hongkongse�krant�Apple�Daily zitten�al�vijf�dagen vast,�sinds�de�politie�een�inval�deed
op�de�redactie.�De�bankrekeningen�van�de�krant�zijn
bovendien�bevroren,�wat�leidt�tot�acute�geldnood.

C3

De�krant�moet�daardoor�binnen�„enkele�dagen” sluiten,�aldus�een�woordvoerder�tegen�persbureau
Reuters.�Law�en�Kim-hung�zouden�de�omstreden
nationale�veiligheidswet�hebben�overtreden,�die
het�streven�naar�afscheiding�strafbaar�maakt.

NECROLOGIE�JANET�MALCOLM�(1934-2021)�E�SSAY�I�ST

Enfant terrible van de pers
deed ook aan zelfonderzoek

A

fgelopen week kwam ik een oud-student tegen,
een vlotte Bob van 26. Waar hij vroeger, zoals
mijn grootmoeder zou zeggen, lekker in het
spek zat, was hij nu opeens een slanke den.
„Ja, ik ben aan het trainen”, zei hij blij toen ik
hem ernaar vroeg. „Voor de summer of love!”

„De wat?”
„De zomer waarin alles wordt versoepeld en iedereen dus
met elkaar het bed in kan duiken”, zei Bob. „Al mijn
vrijgezelle vrienden en ik sporten en diëten al sinds januari
om in vorm te komen. Ik heb gisteravond zelfs niets gegeten!”
„Een maaltijd overslaan is superslecht!”
„Ik noem het intermittent fasting”, zei hij opgewekt.
„Maar om iemand aan de haak te slaan hoef je toch niet helemaal afgetraind of uitgemergeld te zijn? Je kan toch ook humor hebben of een fijne sfeer uitstralen?”
Hij keek me medelijdend aan.
„Als jij na tijden droogstaan kunt kiezen tussen een geweldige persoonlijkheid met een medium lichaam, en een ‘wel
okay’ persoonlijkheid met een toplijf, dan kies je dat laatste.
Het gaat niet om karakter, het gaat om lust. Fuck persoonlijkheid.”
Dat laatste zong de rest van de week door mijn hoofd.
Europa wordt deze zomer, om het maar met Remco Campert
te zeggen, één groot matras. Er zullen de komende maanden
de nodige heupverstuikingen bij elkaar worden gevreeën.
Maar toch. Fuck persoonlijkheid. Die bereidheid om jezelf en
de ander tot lijf te reduceren, vond ik heftig.

Ze zoeken ook geen relaties, dacht ik,
ze zoeken hartstocht

‘A

ch joh”, zei mijn zus gisteravond toen ik erover begon.
„Dat hoort toch ook bij jong zijn. Dan sta je zo in vuur
en vlam dat je van een eenmalige bedgenoot echt niets
meer verlangt dan een laag BMI en een hartslag. Laat ze toch.”
„Maar seks hecht”, probeerde ik nog. „Zelfs bij een
onenightstand. Het doet wat met je, het hoeft niet per se een
positieve ervaring te zijn!”
„Ik denk dat de meeste jongeren blij zullen zijn met überhaupt een ervaring”, lachte de zus. „Laat ze maar weer eens
voor iets anders beducht zijn dan een virus.”
Daar zat wat in. Ze zoeken ook geen relaties, dacht ik, ze
zoeken hartstocht. Opgaan in een menigte anonieme lichamen. Even vergeten dat je deel uitmaakt van de generatie die
de zwaardere klappen opving, waarvan velen opleiding, werk
en toekomst moesten uitstellen voor de veiligheid van anderen. Wat een verademing dat je dan opeens de afstand kunt
loslaten. Luisteren naar zuchten uit intacte longen en even
doen alsof de wereld alleen maar bestaat uit blakende jonge
mensen, wier gezondheid nooit een gevaar voor jouw bewegingsvrijheid zal vormen.

Ellen�Deckwitz schrijft�op�deze�plek�een�wisselcolumn�met
Marcel�van�Roosmalen.
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een eerder essay over de nalatenschap van Freud. Uit gesprekken met
een oud-directeur van de Freud-archieven kneedde ze megalomane en
scabreuze citaten. Hij stapte naar de
rechter. De zaak werd in 1994, tien
jaar na het artikel, in Malcolms voordeel beslist. Ook over dat onderzoek
schreef ze een geruchtmakend boek,
In the Freud Archives (1984).
Haar interesse in de Freud-kwestie
was niet vreemd. Malcolm, geboren
als Jana Klara Wienerova, was de
dochter van een Praagse psychiater
die in 1939 met zijn gezin vluchtte
naar de VS. Daar begon zij een loopbaan in de journalistiek. Ze viel op
door haar scherpe observaties en het
gebruik van de eerste persoon enkelvoud. Waarbij dat „ik” niet het ego
van de journalist is, maar een functioneel personage in de reportage.

Door�onze�redacteur
Sjoerd�de�Jong

H

et is haar beruchtste zin,
uit haar bekendste werk.
In The Journalist and the
Murderer (1990) schreef
Janet Malcolm dit: „Iedere journalist
die niet al te dom is of te vol van zichzelf, weet dat wat hij doet moreel onverdedigbaar is.”
Daar kon de beroepsgroep het mee
doen. Janet Malcolm, essayist voor
The New Yorker, velde dat oordeel
lang voordat smalende kritiek op de
mainstream media, ook wel bekend
als de Lügenpresse, van links tot
rechts weer een huis-, tuin- en keuken-industrie was geworden.
Alleen had Malcolm geen ideologische gronden voor dat oordeel. Haar
blik was psychologisch en ambachtelijk. Aanleiding was een geruchtmakende moordzaak, waarin de bekende journalist Joe McGinniss het vertrouwen had gewonnen van de verdachte voor een boek, in ruil voor
royalty’s. Toen de verdachte eenmaal
was veroordeeld en het boek verscheen, bleek de journalist zijn geloof in de onschuld van de hoofdpersoon te hebben geveinsd. In plaats
van hem een kom-uit-de-bak-kaart
te geven, veroordeelde McGinniss
hem nog een keer.

Vals bewustzijn
Voor Malcolm, een kind van Tsjechische immigranten die in New York
haar weg vond in de tijdschriftjournalistiek, legde de kwestie rond dat
boek het valse bewustzijn van de

Banaal

Janet�Malcolm in�1993.

journalistiek bloot. Voor een journalist is het verhaal altijd belangrijker
dan de mensen om wie het draait.
Die conclusie kwam nog harder aan
door Malcolms precieze, waarderende maar emotieloze proza.
Het leverde haar het etiket op van
enfant terrible van de journalistiek.
Critici wezen erop dat Malcolm zelf
in een controverse was beland rond

Voor The New Yorker schreef ze over
tal van onderwerpen, van fotografie
en kunst tot feminisme. Ze publiceerde boeken over Sylvia Plath (The
Silent Woman, 1994) en Gertrude
Stein (Two Lives, 2007). Minder controversieel, maar altijd met een antenne voor sociale verhoudingen en
in een literair proza waarin ze – heel
New Yorks – ook zichzelf onderzocht.
Malcolm, een verstokte roker, overleed vorige week op 86-jarige leeftijd
in een ziekenhuis in Manhattan aan
de gevolgen van longkanker.
Over haar kritiek op de journalistiek in The Journalist and the Murderer zei ze later eens dat die nu „heel
banaal” zou overkomen. Dat is een
feit, nu iedereen meent te weten dat
objectiviteit niet bestaat en de mond
vol heeft van framing.
Het verschil is dat Janet Malcolm
wars was van zulke slogans en van filosofische platitudes. Zij keek liever
heel precies naar wat er nu eigenlijk
was gebeurd tussen mensen – zoals
het een journalist betaamt.

KU�N�STG�E�S�C�H�I�E�D�E�N�I�S

Biechtbrief brengt nieuws over Van Eyck

A�M�ST�E�R�DA�M�.�Als kunstenaar deed

Jan van Eyck (ca. 1390-1441) iets
ongehoords. De Vlaamse schilder
imiteerde de levensstijl van zijn
klanten, de adel, de hoge bourgeoisie en de geestelijkheid. Dat blijkt
uit een archiefvondst van Hendrik
Callewier, een Vlaamse mediëvist.
De historicus publiceerde over zijn
ontdekking in tijdschrift Simiolus.
Bij gebrek aan overgeleverde contemporaine bronnen hebben kunsthistorici over Van Eycks leven vooral gespeculeerd. Het staat zelfs niet
vast waar en wanneer hij is geboren. Door een vondst in de archie-

FOTO�JAN�VERSWEYVELD

Summer of love

Malcolm concludeerde in
The Journalist and the
Murderer dat het verhaal
voor een journalist altijd
belangrijker is dan de
mensen om wie het draait.

FOTO�AP

Ellen

ven van het Vaticaan heeft Callewier de biografische kennis over
Van Eyck aanzienlijk kunnen vergroten. In een register van de administratie van paus Eugenius IV
(1431-47) vond hij een verzoek van
de schilder. Op 26 maart 1441, in
Van Eycks laatste levensjaar, had de
kunstenaar samen met zijn vrouw
Margaretha verzocht om een zogenoemde biechtbrief.
Zo’n biechtbrief kostte tot wel 30
Franse ponden, een bedrag dat ongeveer gelijkstond met een kwart
tot een vijfde van het jaarsalaris van
een vakman in de bouwsector. Vol-

gens Callewier is de biechtbrief een
bewijs van Van Eycks uitzonderlijke
status. Zijn talent en zelfbewustzijn
brachten de kunstenaar niet alleen
in contact met de elite van zijn tijd,
ze gaven hem ook toegang tot de levensstijl van deze kringen.
Ook staat nu vast dat Van Eyck is
geboren in het bisdom Luik. Maaseik, Bergeijk, Maastricht en
Arendonk, vaak genoemd als zijn
geboortestad, behoorden alle tot dit
bisdom. De biechtbrief is het eerste
tijdens Van Eycks leven opgestelde
document dat bewijst dat Margaretha zijn echtgenote was. (NRC)

Scène�uit�de�voorstelling�Age�of�Rage van�Ivo�van�Hove.

R�EC�E�N�S�I�E�HOLLAND�FESTIVAL

Een gierende draaikolk van geweld
In Age of Rage onderzoekt Ivo van Hove welke onderstromen van angst en onvrede aan woede en geweld ten grondslag liggen.
Door�onze�medewerker�Sander�Janssens

I

n Age of Rage onderzoekt regisseur
Ivo van Hove wat er aan de basis van
woede en geweld ligt. Geen beter materiaal dan de oude Grieken om die
materie te onderzoeken: maar liefst zeven tragedies smeedde hij samen tot een
bijna vier uur durende marathonvoorstelling. Daarin wordt geweld consequent als
legitimering van ander geweld opgevoerd. Slachtoffers worden daders, die op
hun beurt nieuwe slachtoffers maken.
Met „bloed voor bloed” wordt de rekening betaald. Met maar liefst elf moorden
op de teller is Age of Rage een gierende
draaikolk van geweld, in een almaar
doordenderende marathonproductie die
(te) weinig verstilling kent.
Wat in Age of Rage aan de oppervlakte
een herhaling van zetten lijkt – vergelding
leidt tot moord, moord tot vergelding –
verhult wel degelijk een verschuiving in
de motieven. De eerste moord die in de
voorstelling centraal staat – Agamemnon
offert zijn dochter Ifigeneia, omdat volgens het orakel dan de wind opsteekt en
zijn vloot kan uitvaren – wordt per saldo
gepleegd uit machtsvertoon: Helena, de
vrouw van Agamemnons broer, is geschaakt door „Trojaanse barbaren”, en
het moet voor iedereen duidelijk zijn dat
een Griekse vrouw niet ongestraft ontvoerd kan worden. Bovendien voert het
leger de druk op, en Agamemnon is gevoelig voor de stemming van de massa.
De laatste moord wordt beraamd door

Elektra en Orestes, kinderen van Agamemnon. Zij hebben het gemunt op Helena, om
wie het allemaal begon. Bij hen komt het
geweld niet voort uit machtsvertoon, niet
eens uit wraak: het is bijna politiek. Ze voelen zich onderdrukt, willen hun stem laten
horen en gelden, en zien in dat geweld een
taal is die iedereen kan beheersen, tot welke sociale klasse je ook behoort.

Kettingreactie
Daartussenin vindt een kettingreactie aan
moord en vergelding plaats: na een tien
jaar durende bloederige strijd, nemen de
Grieken Troje in. De dochters van Trojes
voormalige vorstin Hekabe worden verloot en geofferd, haar zoon en kleinzoon
vermoord. Terug in Griekenland wordt Agamemnon vermoord door zijn vrouw Klytaimestra. Zij wordt vervolgens vermoord
door Agamemnons kinderen Elektra en
Orestes, die de doodstraf krijgen en dan
besluiten hun pijlen op Helena te richten.
Age of Rage is een grootschalig theaterproject in de geest van Van Hoves eerdere
marathonvoorstellingen Romeinse Tragedies (2007) en Kings of War (2016). Van
Hove toont hoe de verschillende tragedies
weer ingebed zitten in grotere verhalen:
als het publiek binnenloopt, legt acteur
Maarten Heijmans op het achtertoneel op
zijn gemak stukken ledematen op een
grote barbecue. Hij verbeeldt Atreus, vader van Agamemnon, die zijn broer diens
eigen kinderen als maaltijd voorschotelde
en daarmee ook een schakel in de keten
van geweld in de Atriden-familie vormt.

Decorontwerper Jan Versweyveld ontwierp een geabstraheerde ruimte, met
aardse materialen zoals zand, stof, bloed,
vuur, water en rook als belangrijke elementen. In de tweede helft bestaat een
groot deel van de toneelvloer uit een dikke laag gladde modder.

Rauw theater
Waar het werk van Van Hove/Versweyveld de laatste jaren soms wat te esthetisch en afstandelijk werd, mag het in Age
of Rage weer vies en levendig worden in
het ITA-ensemble. Een verademing: het
levert rauw en fysiek theater op, met veel
onderling getrek, gesleep en gepor. Als
Agamemnons broer Menelaos krijgt Gijs
Scholten van Aschat er van zijn medespelers van langs met grote hompen klei.
Age of Rage telt maar liefst dertien acteurs, en dat is buiten de drie dansers en
drie muzikanten gerekend. Ilke Paddenburg maakt indruk als Ifigeneia, die in het
tijdsbestek van één scène transformeert
van puppy-achtig jong kind dat haar vader verafgoodt, tot volwassen vrouw die
accepteert dat ze gaat sterven, en daar
uiteindelijk zelfs voor pleit. Ze maakt die
ontwikkeling via blinde doodsangst en
totale desillusie, en doet dat volstrekt geloofwaardig.
Over de hele linie wordt sterk gespeeld.
Hans Kesting is vervaarlijk op dreef als
(onder meer) Agamemnon. Chris Nietvelt
is als Agamemnons vrouw Klytaimestra
manipulatief en dramatisch in haar verdriet. Dat geldt ook voor Hélène Devos,

Een
kanttekening
is dat de
voorstelling
qua sfeer en
dynamiek
erg
eenkleurig is

Holland
Festival
Age�of�Rage.�Naar
Euripides�en�Aischylos.�Door:�Internationaal�Theater
Amsterdam/�Ivo�van
Hove.�Gezien:�20/6,
Internationaal�Theater,�Amsterdam.
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die weldadig en wars van ijdelheid zwelgt
in haar woede en zelfpijniging, maar
daarin onverwacht kwetsbaarheid vindt.
De scènes worden afgewisseld met
groepschoreografieën van Wim Vandekeybus (waarin de morrende, gepijnigde
en ophitsende massa wordt verbeeld) en
keiharde live gespeelde doom metal, met
Heijmans als illustere frontman.

Eenkleurig
Een kanttekening is dat de voorstelling
qua sfeer en dynamiek erg eenkleurig is:
het tempo ligt steevast hoog en Van Hove
vindt weinig variatie in de duistere, dramatische tonen die hij bijna vier uur lang
aanslaat. Versterkt door de zware metal,
het donkere lichtplan met veel stroboscopische effecten en de overvloedige projecties op de enorme videomuur, slaat Age
of Rage de toeschouwer onnodig murw.
Van Hove onderzoekt welke onderstromen van angst en onvrede er aan woede
ten grondslag liggen. Het is niet vergezocht om in het gezamenlijk gerammel op
de stalen steigers, echo’s van de recente
potten-en-pannendemonstraties op het
Binnenhof te zien, of het geweld tijdens
de avondklokrellen. Indirect (en onnadrukkelijk) is Age of Rage daarmee wel degelijk actueel: angst en onvrede kunnen
gevaarlijk worden zodra je het negeert of
niet serieus neemt. En maakte bij het geslacht van Atriden uiteindelijk de god
Apollo een eind aan de keten van geweld,
tegenwoordig zullen we het toch echt zelf
moeten ombuigen.

nrc

DINSDAG�22�JUNI�2�021

De ene openbaring
is de andere niet

V

ijf-en-dertig-duizend euro. Zoveel leverde het
vorige briefje van Oranje-assistent Dwight Lodeweges op, nadat – toen nog - bondscoach
Koeman het eind 2018 liet veilen voor het goede doel. Op het briefje was te lezen dat verdediger Virgil van Dijk bij een 2-1 achterstand tegen
Duitsland in de spits moest gaan lopen. De NOS zag het briefje na de wedstrijd - de halve finale van de Nations League, er
stond wat op het spel - op het veld liggen en kon zo in de verslaggeving nog wat extra romantiek toevoegen aan de toch al
memorabele ontsnapping van Oranje. Want vlak voor tijd was
het inderdaad Van Dijk die de gelijkmaker maakte.
Afgelopen weekend was er wéér een briefje van Lodeweges
die het nieuws haalde. Ditmaal wist een NOS-cameraman
door in te zoomen op het briefje in zijn hand te achterhalen
welke twee spelers hun opwachting in de basis-elf zouden
maken tegen Noord-Macedonië. Wat wordt de volgende stap,
zo kun je denken. Een spiekdrone die namens de NOS voor
volk en vaderland het trainingsveld van de Duitsers afscant
op zoek naar meer informatie over hun plan-B, als we ze in
een volgende ronde weer eens tegen het lijf lopen? Toch is het
ene briefje het andere niet.
Het eerste briefje was een vondst gedaan tijdens journalistiek voetbalveldwerk, die bovendien uiterst relevante informatie over de zojuist gespeelde wedstrijd opleverde.

Wat wordt de volgende stap, zo kun je
denken. Een spiekdrone die namens de NOS
het trainingsveld van de Duitsers afscant?

H

et tweede briefje was slechts voer voor nog meer speculatie over welke elf spelers straks het veld op zullen
lopen. Want zonder context weet je natuurlijk nooit of
de gefilmde aantekeningen nu een voornemen of een besluit
behelzen.
Nu is voetbal natuurlijk slechts bijzaak - hoewel natuurlijk
de belangrijkste in het leven, zoals een vaak geciteerd 19deeeuws Duits spreekwoord luidt. Maar ook in onze democratie
spelen vragen over de verhouding tussen geheim en openbaarheid steeds vaker op.
Dankzij de haarscherpe foto van ANP-fotograaf Bart Maat
weten we nu dat een „functie elders” voor CDA-lid Pieter
Omtzigt over de tong ging in de gesprekken over de vorming
van een nieuw kabinet. De steen die hiermee in de Hofvijver
geworpen werd zorgt nog vrijwel dagelijks voor nieuwe rimpels in de CDA-vijver.
Intussen berichtte de Volkskrant over een batch gewobte
smsjes van premier Rutte. Het belangrijkste nieuws dat je eruit kon halen was dat Rutte aan het begin van de pandemie
net als vrijwel ieder ander het artikel ‘De hamer en de dans’
gelezen had. Hij vroeg of collega De Jonge hier eens naar kon
laten kijken, buiten het RIVM om. Het was het soort nieuwsbericht waarbij vooral de interpretatie het bericht betekenis
moest geven. Want was dit hem nu werkelijk aan te rekenen?
De verruimde Wob, camera’s waarmee je eindeloos in kunt
zoomen, desnoods inderdaad een drone om de Duitsers te
slim af te zijn. Het zijn geweldige journalistieke middelen.
Maar over of en hoe we die inzetten zou best wat meer debat
mogen zijn. Want, vraag dat maar aan Dwight Lodeweges,
niet ieder briefje is evenveel waard. De ene openbaring is de
ander niet. En openbaarheid en privacy zijn beide belangrijke
waarden.

Voetbal-tv
kan méér
zijn dan
bitterballen
B�A�L�L�E�N�P�R�A�AT�Het Nederlands elftal wist

zijn poule te winnen. Maar hoe brengt de
NOS het ervan af? Collega’s prijzen de
vrouwen die intussen regelmatig
aanschuiven, maar missen diepgang.

Reactie�NOS�Sport
‘Rafael�analyseert�zoals
hij�voetbalde'

Door�onze�medewerker�Bas�Hakker
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juni, de middagwedstrijd Finland-Rusland (0-1) zit er net op.
Aan tafel bij de NOS
kaart oud-voetballer
Rafael van der Vaart
nog even na over de wedstrijd. Presentator Gert van ’t Hof noemt de maker van de
Russische goal, waarop de oud-middenvelder verveeld maar plagerig reageert:
„die naam heb je even opgezocht zeker?”
Van ’t Hof, zichtbaar geërgerd: „nee hoor,
dat weet ik door me erin te verdiepen.
Moet jij misschien ook eens doen.”
Wie doorgewinterde voetballiefhebbers spreekt, herkent de ergernis van
Van’t Hof wel. AD-recensent Angela de
Jong mag dan veel waardering hebben
voor ‘Raf en Wes’, maar voor veel voetbalmannen en -vrouwen zijn de NOS-uitzendingen teveel polonaise en te weinig
journalistiek. Ook zij zien het probleem
van de NOS: om een breed publiek te bedienen moeten de meer ingewijde fans
soms pas op de plaats maken.
Maar toch, is het format met daarin een
hoofdrol weggelegd voor hoofdzakelijk
oud-internationals niet eens toe aan een
update?

Ook data spelen nu mee
De afgelopen jaren maakte de Nederlandse voetbaljournalistiek een bloeiperiode
door. Data deden hun intrede en werden
gemeengoed in spelanalyses, eerst op nicheblogs maar later ook bij magazines als
Voetbal International, waar de analyses
van hoofdredacteur Pieter Zwart zo sterk
zijn dat een tactische trainer als Peter
Bosz eens aangaf er wat van op te steken.
Ook Sam Planting maakt soortgelijke ana-

lyses voor de Volkskrant. Zou daar niet
méér van te zien moeten zijn in de vele
uren zendtijd die de NOS deze weken te
vullen heeft?
Michiel de Hoog schrijft voor De Correspondent over sport. „Ik vind niet dat de
NOS alleen journalistieke, sterk inhoudelijke programma’s moet maken. De NOS is
er immers voor iedereen en voetbal is ook
gewoon entertainment waar mensen als
Frank Lammers, Rafael van der Vaart en
Frans Duijts bijhoren.” De Hoog snapt dat
de analyses van Zwart te niche zijn voor
het doorsnee NOS-publiek, al pleit hij wel
voor het zoeken van een middenweg.
Geen Rijksmuseum of Efteling, maar Het
Openluchtmuseum. „Bijvoorbeeld Liverpool-trainer Jürgen Klopp, tijdens het WK
van 2006. Een destijds nog niet zo bekende trainer die wat tactische basisprincipes uitlegt aan een breed publiek. Als je
trainers als Sjors Ultee, Pepijn Lijnders en
Alex Pastoor wat huiswerk meegeeft,
krijgt je prima analyses die voor een
breed publiek goed te volgen zijn.”
Schrijver Peter Buurman maakt samen
met podcastmaker en online voetbaljournalist Yordi Yamali de podcast Neutrale
Kijkers, die ze destijds begonnen als reactie op het WK voetbal van 2018. Nederland was daar niet van de partij, wat Buurman deed beseffen dat de NOS er niet in
slaagde een programma zonder oranje
slingers en bitterballen te maken. „Toen
had de NOS een uitgekleed programma.
Niemand die daar zat, leek er zin in te
hebben. Wat ontbrak was een antwoord
op de vraag: waarom zenden we dit ook
alweer uit? Dit jaar vind ik het wel iets
frisser en leuker, maar ik weet niet of ze
die waaromvraag al beantwoord hebben.”

Voor�Maarten�Nooter,�hoofdredacteur�van�NOS�Sport,�komt�de
kritiek,�maar�ook�het�applaus�niet
als�verrassing.�„Voetbal�International en�FC�Afkicken�maken�dingen
voor�specialisten,�voor�echte�kenners�en�tv�is�vooral�bedoeld�voor
een�breed�publiek.�Zij�zoeken�de
aanvulling�op�wat�wij�doen.”
Is�er�achter�de�schermen�discussie�over�hoe�artiesten�als�Guus
Meeuwis�en�Frans�Duijts�zijn�te
verenigen�met�de�analyses�van
Marco�van�Basten? „We�maken�al
heel�lang�extra�programma’s�rond
grote�voetbaltoernooien,�de�Olympische�Spelen�en�de�Tour�de�France.�Je�moet�er�rekening�mee�houden�dat�je�dan�een�wat�breder�publiek�trekt.�Ik�vind�de�diepere�analyses�van�Pieter�Zwart�heel�interessant,�maar�je�zet�hem�niet�op�primetime.”
En�Van�der�Vaart? „Rafael�analyseert�zoals�hij�voetbalde:�avontuurlijk.�Hij�reageert�op�wat�hij�ziet.�Marco�van�Basten�is�een�coach�en�Van
der�Vaart�eigenlijk�nog�een�speler.
Daarom�zijn�Kenneth�Perez�en�Van
Basten�ook�aanvullend�op�Van�der
Va�a�r�t�.�”
Wanneer�komt�er�een�vrouwelijke
commentator�? „Suse�van�Kleef�is
nu�bij�NOS�Langs�de�Lijn begonnen,
dus�daar�wordt�aan�gewerkt.�Het
vak�van�commentator�is�een�ervaringsvak,�Suse�moet�eerst�vlieguren
m�a�ke�n�.�’’

BEELD�NOS

Karel Smouter
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Pierre�van�Hooijdonk (links),�Rafael�van�der�Vaart�(midden)

Volgens Buurman zijn er duidelijke keuzes nodig. „Nu maakt de NOS die keuze
niet en schiet het programma journalistiek én wat betreft entertainment tekort.
Wesley Sneijder leek in de aanloop naar
Frankijk-Duitsland geen zin in de wedstrijd te hebben en dan is het niet informerend én niet entertainend.” Als je voor
de inhoud zou gaan blijkt dat er veel meer
voetbalverhalen te vertellen zijn. „Ik zit
te kijken naar een vol stadion in Hongarije en denk dan: is dit misschien een politiek statement van Viktor Orbán? Daar
zou ik dan iets over willen horen.” Buurman is fan van de middagwedstrijden, op
papier vaak de minder aansprekende
matches waar dan ook doorgaans de wat
minder prominente gasten aanschuiven
om commentaar te geven.

Jong en inhoudelijk
„Laatst zaten Rivkah op het Veld, Leonne
Stentler en Nordin Amrabat aan tafel en
dan zie ik opeens leuke jonge mensen die
fantastisch op de hoogte zijn. Sowieso
hebben ze in vergelijking met drie jaar geleden een grote groep leuke, inhoudelijke
vrouwen gevonden. Dat is goed om te
zien. Je moet dus mensen uitnodigen die
er echt zin in hebben.’’
De tv-programmering rond de wedstrijden is overigens bepaald niet het enige
dat de NOS deze weken te berde brengt.
Zo is er een veel geprezen podcastserie
over de verschillende EK-edities. Ook is
er dagelijks een vrolijke vlog te zien met
in de hoofdrol Oranjewatcher Jeroen Stekelenburg, die tijdens zijn werk – onder
de noemer In het spoor van Oranje – gevolgd wordt. YouTube-koning Soufiane
Touzani maakt op zender dan weer origi-

en�Tom�Egbers rond�Nederland�-�Oostenrijk�(2-0).

nele portretten van Oranjespelers. Gelet
op die uiteenlopende programmering op
de verschillende kanalen zijn er dan ook
mediamakers die zeggen: het gaat wel dégelijk de goede kant op.

Voetbaljournalistiek talent
Zoals Neal Petersen van voetbalsite en podcast FC Afkicken, die nu zelf de podcast EK Daily maakt. Hij zegt nog wel
eens af te haken bij een zanger tussen
twee analisten in, maar is over het algemeen enthousiast. Vooral over In het
spoor van Oranje. „De chemie tussen Jeroen Stekelenburg en maker Chiel van
Koldenhoven is goud, inclusief de montage.” Voor de tv-uitzendingen zou hij graag
zien dat er vaker een beroep gedaan
wordt op het vele voetbaljournalistieke
talent dat Nederland rijk is. „Een Pieter
Zwart of Sam Planting op nationale tv is
altijd een goed idee. Los daarvan, ik gun
de Nederlandse voetballiefhebbers een

programma zoals de Engelse zenders ze
maken. Dat ademt zoveel liefde en kennis
op voetbalgebied. Daar ligt de focus puur
op het voetbal met ex-topvoetballers die
het alleen daarover hebben.”
Journalist en Oranjevrouwenwatcher
Annemarie Postma vindt dat de vrouwelijke analisten, Leonne Stentler en Mandy
van den Berg, een verrijking zijn voor de
programmering, al kan het volgens haar
nóg diverser - juist ook in de podcasts
waar vooral mannen de toon zetten.
„Mensen zeggen dan dat de NOS zo nodig
‘woke’ moet zijn met Leonne en Mandy,
maar dat zijn echt hele goede analisten
met ervaring. Ze voegen echt iets toe.”
Sam van Raalte, podcastproducer bij
voetbalplatform 433, vat het aardig samen. „Ik denk dat de NOS het prima doet.
Ik zou op tv graag diepere tactische analyses zien, maar, tijdens het EK kijken
ook je nichtje en schoonvader – die kijken
normaal nooit voetbal.”

Wat ontbrak was een antwoord
op de vraag: waarom zenden
we dit ook alweer uit?
Peter�Buurman�p�o�d�ca�s�t�m�a�ke�r
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Medewerkers�van�ViacomCBS,�waaronder
presentatoren�Stephen�Colbert�en�Trevor�Noah.

FOTO�DYLAN/ABACA

D

Mediamiljarden
streamen door
Amsterdam
BELASTINGSTRATEGIE� Twee Amerikaanse mediagiganten Netflix

en ViacomCBS, elk goed voor 25 miljard euro omzet wereldwijd,
bedienen de internationale markt vanuit een Nederlands
hoofdkwartier. Waarom? En hoe werkt dat?
Door�onze�redacteur�Bart�Hinke

at de Amerikaanse mediagigant
ViacomCBS vanuit Nederland
ruim de halve wereld bedient
met slechts driehonderd mensen is niet zo raar. Grote schaal,
weinig massa, heet dat in corporate jargon. Grote schaal omdat digitale bedrijven de markt wereldwijd kunnen bedienen. Weinig massa omdat de aanwezigheid lokaal klein kan zijn: soms maar een handvol
werknemers, of helemaal geen.
Amsterdam is zo doorvoerhaven voor Spongebob, South Park en Star Trek. Hier, in de Nederlandse bv’s van de Amerikaanse bedrijfsonderdelen Viacom en CBS, stromen de royalty’s binnen voor series en films als Transformers en Ninja Turtles. Die bedrijven inden tussen 2002 en 2019 zo’n 30 miljard euro aan licentie-opbrensten als tussenstation voor het
Amerikaanse moederconcern, zo bleek uit een
studie van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO).
Bij Netflix in Amsterdam is de schaal versus
massa nog straffer. Daar, op het internationale
hoofdkantoor nabij het Olympisch Stadion,
wordt door vijfhonderd mensen vrijwel de
volledige niet-Amerikaanse markt bediend,
goed voor 12,5 miljard euro omzet in coronajaar 2020. Dat de bekendste en meest succesvolle streamingdienst ook hard werkt aan Nederlandse producties, is iets dat een woordvoerder graag benadrukt, met de zogeheten
‘Originals’ als Undercover (deels Belgisch) en
Just Say Yes.
De nadruk op de reële aanwezigheid in Nederland past in de toegenomen afkeer van zogeheten brievenbusfirma’s. Zo stelde ViacomCBS onlangs dat het bedrijf ook in Nederland zélf een grote speler is. Het was een reactie op vragen van The New York Times, die een
publicatie wijdde aan het SOMO-onderzoek
naar belastingontwijking door ViacomCBS.
Viacom en CBS, in 2019 gefuseerd, zouden afzonderlijk van elkaar opgeteld 4 miljard dollar
Amerikaanse winstbelasting hebben ontweken. Allemaal legaal, mede dankzij Nederland.
ViacomCBS kwalificeerde het SOMO-rapport als „fundamenteel gebrekkig” en stelde
dat het effectieve winstbelastingtarief wereldwijd in lijn is met het tarief van de Amerikaanse vennootschapsbelasting in de periode: 33
procent. Ook schetste ViacomCBS dat de Nederlandse kantoren en studio in Amsterdam
een omzet hebben van „jaarlijks 1 miljard dollar outside licensing”.
Dat is opvallend, want 1 miljard dollar (zo’n
850 miljoen euro) is bijvoorbeeld twee keer
RTL Nederland en zelfs meer dan het gehele
budget van de NPO. CBS produceert momenteel de verfilming van Mano Bouzamours roman Bestsellerboy in een serie voor Avro-Tros.
Viacom exploiteert een aantal (jeugd)zenders:
Nickelodeon, Comedy Central, Spike en MTV.
Niet echt een miljardenbusiness. Het klopt
dus ook niet. ViacomCBS geeft, een week nadat NRC er naar begon te vragen, toe dat in de
reactie aan The New York Times een „stomme
fout” werd gemaakt. De 863 miljoen euro omzet van de Nederlandse CBS-tak „had niet mogen worden opgeteld” bij die van de Nederlandse tak van Viacom (150 miljoen euro).
Want CBS International BV houdt zich vrijwel
uitsluitend bezig met ‘licensing’.

Disney�grootste�in�de�VS
belastingvoorwaarden. Volgens Hietlands onderzoek vloeide onder meer via Nederlandse
Viacom en CBS-kantoren en Luxemburgse
brievenbusmaatschappijen een belangrijk
deel van de opbrengst naar belastingparadijzen. En daar, bijvoorbeeld op Barbados, is de
winst vrijwel onbelast. Alom bekend is dat
Nederland een gunstig klimaat kent voor het
doorsluizen van betalingen voor merkrechten, distributierechten, octrooien en patenten. Met de Nederlandse belastingdienst
kwamen Viacom en CBS onderdelen bijvoorbeeld overeen dat 0,8 procent van de royaltyopbrengst werd gezien als belastbaar inkomen.
Waar techbedrijven Google, Amazon en
Facebook de meeste kritiek krijgen voor het
ontwijken van winstbelasting, blijft de mediaen entertainmentbranche onderbelicht, vindt
Hietland. Van de tien grootste Amerikaanse
mediabedrijven hadden zeven ten minste één
of meer entiteiten in Nederland, zegt hij. Opvallend: Fox Corporation had er niet één buiten de VS. Na een eerste ‘scope’ werd duidelijk
dat ViacomCBS het interessantst was en het
meest transparant door de uitgebreide financiële verslaglegging. Al spreekt Hietland liever
van „minst intransparant.”
Welke elementen van het rapport niet zouden deugen, heeft ViacomCBS niet gespecificeerd. Duidelijk is dat Nederland voor zover er
nog sprake is van een agressieve belastingstrategie een steeds minder grote rol speelt.
Met de Tax Cuts and Jobs Act (2018) van president Trump werd het verplaatsen van inkomen uit royalty’s in het buitenland ontmoedigd. In combinatie met aangescherpte Europese wetgeving kwam er ook een eind aan een
profijtelijke mismatch tussen Nederland en de
VS die multinationals in staat stelde om opbrengsten onbelast te incasseren. Het doorsluizen van royalty-opbrengsten naar belastingparadijzen is daarnaast met Nederlandse
wetgeving aan banden gelegd in 2020.

Nederland schakelland
Netflix heeft nu een wereldwijde omzet die
vergelijkbaar is met die van ViacomCBS: rond
de 25 miljard euro. Het bedrijfsmodel van
Netflix is wezenlijk anders dan dat van het
meer traditionele tv-bedrijf ViacomCBS, maar
in essentie fungeert ook hier Nederland als
schakel voor de opbrengsten uit een groot
deel van de wereld. Netflix besloot in 2015 het
belangrijkste buitenlandse kantoor in Amsterdam te vestigen. Eerst aan de Stadhouderskade, tegenwoordig bij het Olympisch stadion.
Met het aangaan van enorme schulden (de
schuldpositie is in 2020 15 miljard euro) heeft
Netflix zijn aanbod van series en films het af-

Marktwaarde Amerikaanse
mediabedrijven in miljarden euro’s
Hier wordt uitgegaan van audiovisuele
(digitale) media- en entertainmentbedrijven, geen techbedrijven zoals
Apple en Amazon die ook in de
streamingmarkt zijn gestapt.

269,6

Disney

Comcast

219,2

187,3

Netflix

AT&T/
WarnerMedia*
ViacomCBS 23,5
Sony
Fox

177,2

22,7

17,6

Discovery

13,4

5,6
MGM **
AMC Networks
1,8
* AT&T stoot TimeWarner af, dat gaat
fuseren met Discovery. AT&T
blijft voor 71 procent eigenaar.
** Overgenomen door Amazon.
NRC 220621 / RL / Bron: Vox/Recode

Hek eromheen
en één
winstmarge
voor de
belasting
Maarten�de�Wilde
hoogleraar�internationaal�belastingrecht

Zelfs nog een belastingteruggaaf
Voor de duidelijkheid: er wordt door Netflix
uiteraard btw afgedragen over de omzet in alle landen waar abonnementen worden afgenomen. Maar dat Netflix het grootste deel van
de vennootschapsbelasting in Nederland en
Amerika betaalt, heeft in met name grote Europese landen tot kritiek geleid. Zeker nu het
concern steeds winstgevender wordt. Dit was
met name een hard gelag voor de grootste Europese afzetmarkt: het Verenigd Koninkrijk.
Daar kreeg Netflix in 2018 nog een kleine belastingteruggaaf dankzij stimuleringsregelingen voor het produceren van lokale series en
films, terwijl de opbrengst van tien miljoen

Britse Netflix-abonnementen in Amsterdam
werd geboekt.
„Typisch voor de manier waarop internetbedrijven gestructureerd zijn”, concludeerde
de onderzoeksgroep Tax Watch UK in 2020.
Lokaal profiteren van subsidies voor tv-makers en terwijl de winsten uit abonnementen
worden afgedragen in Nederland. Tax Watch
UK concludeerde dat in 2018 rond 300 miljoen euro buitenlandse winst was weggesluisd via de Nederlandse houdster, waarbij
ook een adres op de Kaaimaneilanden werd
ontdekt in de oprichtingsakte van de Nederlandse Netflix International Holding CV. Die
stond tot 2019 boven de de Netflix International Holdings BV.
Netflix gaat niet in op concrete vragen over
de financiële huishouding. Wel is duidelijk
dat kritiek uit grote landen als Verenigd Koninkrijk ter harte is genomen, althans zo lijkt
het. Per 1 januari 2021 laat Netflix ook in de
grootste Europese landen de abonnementinkomsten neerslaan. Dat betekent dat daar nu
ook vennootschapsbelasting kan worden geheven over de opbrengst uit abonnementen in
het VK, Frankrijk en Spanje.
Volgens De Wilde lijkt het erop dat Netflix
anticipeert op mondiale hervormingen zoals
die recent op de G7-top zijn overeengekomen.
Hij wijst op een van de voorstellen van de
OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over een wereldwijd minimumtarief voor winstbelasting. Een
onderdeel daarvan is, kort gezegd, een compensatie wanneer een bedrijf daadwerkelijk
winstbelasting afdraagt in zijn belangrijkste
afzetmarkt. „Mijn gevoel is dat ze al bezig zijn
de impact daarvan te absorberen. Bovendien:
door nu alvast winstbelasting te betalen in je
marktlanden kom je tegemoet aan de maatschappelijke druk.”
Netflix zegt dat fiscale overwegingen nooit
leidend zijn bij keuzes van het bedrijf, en dat
het betalen van winstbelastingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk vooral logisch
voortvloeien uit de omvang van de markt en
de lokale producties. „We steunen de door de
OESO voorgestelde hervormingen en hebben
onlangs belangrijke wijzigingen aangebracht
om de belastingstructuur van Netflix te vereenvoudigen”, aldus een woordvoerder.
Toen in 2019 de Netflix-film The Laundromat verscheen over de Panama Papers, was de
eigen Netflix-entiteit op de Kaaimaneilanden
opgeheven. Hoogstens in creatieve context is
er nog sprake van offshore activiteit: dit voorjaar kondigde de streamingdienst aan op de
Kaaimaneilanden de duistere piratenfilm The
Bluff te gaan produceren, met Hollywood-ster
Zoë Saldana.

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Exclusief
bij NRC

In de schaduw van
Joegoslavië
Een 11-daagse NRC-Academie reis naar het voormalige Joegoslavië
Tijdens deze NRC-Academie reis naar het voormalige Joegoslavië reist
u door de woelige geschiedenis, het gefacetteerde culturele rijkdom
en de verrassende schoonheid van de Balkan. Joegoslavië de
veelvolkerenstaat die twee keer ontstond en dertig jaar geleden ten
onder is gegaan. Onder leiding van schrijver Johan de Boose. Met
bijdrage van NOS-correspondent David Jan Godfroid en inleidende
studiemiddag door NRC-journalist Yaël Vinckx.

Geen ‘brievenbus’
ViacomCBS in Nederland is „zeker geen klassieke brievenbusfirma”, zegt SOMO-onderzoeker Maarten Hietland. „Maar je hebt wel te
maken met twee gezichten. Je hebt de reële
aanwezigheid hier in Amsterdam-Noord op de
‘Mediawharf ’ met een studio en een uitzendstraat. Maar er is ook de belangrijkste inkomstenbron en reden dat ze hier zitten: het tegen
lage belastingafdracht verspreiden van tvprogramma’s en films over de wereld.”
En dat is wél een miljardenbusiness. Eén
waar alle ruimte bleek voor het verleggen van
geldstromen naar jurisdicties met gunstigste

gelopen decennium opgebouwd en uitgebreid. Het cashen is de laatste jaren begonnen, met nu ruim tweehonderd miljoen abonnees die ongeveer 10 euro per maand betalen,
wat een omzet van 25 miljard euro oplevert.
De helft daarvan stroomt door de Netflix
International Holding BV in Amsterdam. Die
betaalt aan de kostenkant een afdracht aan
het Netflix-hoofdkantoor in Californië – 9,7
miljard euro in 2020 – voor het distribueren
van de gigantische Netflix-catalogus. Met
marketingkosten (1 miljard) en administratieve en financiële lasten bleef er vorig jaar 372
miljoen nettowinst over in Amsterdam. Nederland streek daarover 96 miljoen euro
winstbelasting op. Zodoende kwam in coronajaar 2020 bijna een half procent van de totale opbrengst uit vennootschapsbelasting in
Nederland van Netflix.
Hoe wordt dan bepaald wat het Europese
Netflix-hoofdkantoor aan Netflix Amerika
moet betalen, die 9,7 miljard euro? Als twee
entiteiten van dezelfde multinational voor elkaars diensten betalen, moeten zij doen alsof
het een transactie betreft met een onafhankelijke marktpartij, ook wel het ‘arm’s length
principe’. Die prijsbepaling is onderhevig aan
strenge regelgeving. Toch leidt met name dit
aspect, de zogeheten interne verrekenprijzen,
rond (digitale) multinationals vaak tot discussie en misverstanden in het publieke debat.
„Daarom pleit ik altijd voor een hek eromheen en bepaal één winstmarge voor de belasting”, zegt hoogleraar internationaal belastingrecht Maarten de Wilde (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ofwel: bereken de geconsolideerd winst van het hele bedrijf, en vervolgens naar rato van opbrengsten per land hoe
de winstbelasting geografisch verdeeld moet
worden. „Dat voelt veel logischer aan dan dat
die concernonderdelen transacties met elkaar
aangaan alsof ze zelfstandige marktpartijen
zijn en elk afzonderlijk winstbelasting afdragen.”

Deze reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door Voyage & Culture.
20 oktober 2021
11 dagen
Academie reis naar Servië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië & Slovenië

Ontdek de schoonheid van Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Slovenië
O.a. bezoeken aan het Tesla Museum, de Witte Villa van Tito en
openluchtmuseum Staro Selo
Inhoudelijke begeleiding door schrijver Johan de Boose
Inleidende studiedag met NRC-journalist Yaël Vinckx

Reissom: Vanaf € 2995,- p.p.

Voor meer informatie en boekingen.

Ga naar nrcwebwinkel.nl/reizen

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

In enkele
seconden heerlijk
verfrissend
bruiswater
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FOTO�SANNE�PEPER

Een ode aan solidariteit

Van 199,- voor

Interactieve ‘Luistermutant
2021’ zit té vol goede ideeën.
HOLLAND�FESTIVAL In
Luistermutant 2021 luister je
vanaf een klimrek, speel je een
game en bevraag je het nut van
klassieke muziek. Aan goede
ideeën geen gebrek, maar de
voorstelling valt weg in chaos.

focus. Voel nou iets. Wat zei Mahler? Wat
vraagt je telefoon? Wat speelt het orkest?
Na anderhalf jaar van thuisstreamconcerten en hooguit een uurtje in een concertzaal zitten ben je op dit punt al totaal
overprikkeld. Nog drie uur te gaan.
Deceptie: de speeltoestellen gebruiken
we uiteindelijk maar een kwartier. „Hou
je niet van Mendelssohn, luister eens ondersteboven!”, roept Mahler. Leuk idee.
Er klinkt Mendelssohn, maar tijd om aan
de bizarre situatie te wennen is er niet.
Hup hup, de voorstelling moet door.
De premissen zijn sterk, maar de voorstelling valt totaal weg in zijn eigen chaos. Het nut van klassieke muziek bevragen, leren luisteren naar muziek (met je
‘hoofd en lichaam’), naar jezelf (met je
hart), naar een ander; alles moet snel.
Daarbij is de game op je telefoon te vaag
voor zowel de onervaren als de ervaren
gamer. Na ettelijke ‘game overs’ kom je
erachter dat antwoorden de richting van
de game bepalen. Dat had best even uitgelegd mogen worden, maar helaas, voor
instructie was geen tijd. Hoe je nu beter
naar een ander luistert, God knows.

I
Bespaar geld én plastic flessen
Bruiswater in verschillende sterktes
Stijlvol en minimalistisch ontwerp
Inclusief BPA-vrije kunststof fles

Aarke Carbonator 3
De stijlvolle en minimalistisch vormgegeven Aarke
Carbonator 3 sodamaker gebruik je om in enkele seconden
heerlijk verfrissend bruiswater te maken van kraanwater.
Zo heb je altijd bruiswater in huis. Bovendien maak je
een milieubewuste keuze: je bespaart een enorme
hoeveelheid plastic flessen. De sodamaker wordt geleverd
met een BPA-vrije kunststof fles met een inhoud van
800 ml. De Aarke Carbonator 3 is gemaakt van roestvrij staal
en het verfijnde ontwerp mag gezien worden op het
aanrecht. Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen: glanzend roestvrij
staal, mat zwart roestvrij staal en wit roestvrij staal.
De Aarke Carbonator 3 sodamaker heeft een breedte van
15,3 cm, een diepte van 25,8 cm en is 41,4 cm hoog.

Bestel nu exclusief bij NRC Webwinkel
de Aarke sodamaker met korting

Ga naar nrcwebwinkel.nl/sodamaker

s de muziek van Felix Mendelssohn
nog wel van deze tijd? En op welke
manieren kun je naar muziek luisteren? Die twee vragen stonden centraal in Luistermutant 2021, een voorstelling die tegelijkertijd een concert, wetenschappelijk experiment, sportschool, silent disco en een gamehall is.
De belofte: met twee oren kom je binnen, maar na deze voorstelling ben je zo
getraind dat je er met vijf weggaat. De
eerste aanblik van de grote zaal van het
Muziekgebouw in Amsterdam maakt
meteen nieuwsgierig. Voor de dertig
mensen die beneden in de zaal mogen
zitten, wachten koptelefoon en schildersoverall op hoge krukken. Op het podium
zit philharmonie zuidnederland. De rest
van de zaal houdt het midden tussen een
sportschool en een sm-kelder: er staan
plateaus, klimrekken, schuine tafels, bedden met pols- en enkelbanden. Hoor je bij
de gelukkige dertig, dan ga je een veel
leukere voorstelling meemaken dan de
mensen op het balkon, voel je aan alles.

Totaal overprikkeld
Mis poes. De voorstelling van bijna drie
en half uur zit vol. Véél te vol. Haast is het
devies. We moeten immers de ‘luistermutant’ bevrijden! Sorry, wie? Geen tijd
voor uitleg. Telefoon erbij pakken, beginnen met een enquête. Het orkest speelt
Mendelssohn. De sprookjesachtige presentatrice Lidewij Mahler praat. Vragen
en beelden flitsen over het achterdoek.
Welk beeld past bij wat je hoort? Wat voel
je? Het orkest speelt. Kijk naar je telefoon.
Mahler praat. Je moet iets voelen, voel
iets. Visualiseer. Geen tijd, volgende
vraag. Het orkest speelt. Nieuwe beelden,

Theater
Do�not�look�back
with�regret.�Door:
Davy�Pieters/�Theater
Rotterdam.�Gezien:
19/6,�Theater�Rotterdam,�Witte�De�With,
Rotterdam.�Tournee
t/m�10/7.�Inl:�theaterro�t�t�e�rd�a�m�.�n�l
*#
5

C

Vol ideeën

Holland
Festival
Lu�i�s�t�e�r�m�u�t�a�n�t
2�021�.�Met�Muziek
van�Felix�Mendelssohn�en�Bram�Kortekaas�door�philharmonie�zuidnederland�o.l.v.�Bas�Wiegers.�Concept:�Micha�Hamel�en�Arlon
Luijten.�Met�leerlingen�van�Jeugdtheaterschool�Zuidoost
Amsterdam.�Gezien:
20/6,�Muziekgebouw,�Amsterdam.
Ideeën�en�premissen:
*#
5
U�i�t�vo�e�r�i�n�g�:
*#2

Micha Hamel en Arlon Luijten, bedenkers
van de voorstelling, zitten duidelijk vol
ideeën. Maar ze weten in Luistermutant
2021 niet van ophouden.
Het enige hoogte- en rustpunt is een
nieuw muziekstuk dat componist Bram
Kortekaas voor de voorstelling schreef.
Het is een veelkleurig, spannend stuk,
waarop je het net te snel aangeleerde verschil tussen ‘hoofd-, hart- en lichaamluisteren’ op mag oefenen. Bij de delen die
zich lenen om structuur en harmonie te
analyseren (‘hoofdluisteren’) kleurt de
zaal blauw. Bij muziek die beelden en gevoelens moet oproepen (‘hartluisteren’)
rood. En waar de muziek je huid raakt (‘lichaamluisteren’) groen. Wederom leuk
bedacht, en dankzij Kortekaas ook sterk
tot uitdrukking gebracht.
Uitkomst na afloop: nog steeds twee
oren, allebei suizend.

Rahul�Gandolahage

et kale, witte vlak waarop Do not
look back with regret opent, heeft iets
weg van een maanlandschap, of van een
prairie. Een jonge vrouw (Klára Alexová)
staat in de ruimte, ze maakt een verlaten
indruk. Het licht wordt een ogenblik intenser, alsof er een foto met flits wordt
gemaakt, en er volgt duisternis. Dan: dezelfde ruimte. Dezelfde vrouw. Maar haar
positie op het speelvlak is gewijzigd, we
weten niet hoeveel tijd er is verstreken.
De vervreemdende en beklemmende
sfeer die theatermaker Davy Pieters zo
neerzet, is een constante in haar werk. In
haar vaak woordeloze voorstellingen
schept ze surrealistische universa waarin
de mens vervreemd is van zichzelf en van
zijn omgeving; een speelbal van onbeheersbare externe krachten.
Ook Pieters’ nieuwe, woordloze voorstelling roept meteen een sfeer van isolatie en onbestemd verdriet op; een sfeer
die ook eigen was aan de coronacrisis met
haar onbestemdheid van tijd en gevoel
van opsluiting.
Als er as naar beneden begint te dwarrelen, krijgt de voorstelling nog explicieter een postapocalyptisch randje. Hoe
houd je je staande als je geen perspectief
meer ziet?
Het sterke aan Do not look back with regret is dat Pieters meer dan in haar eerdere werk ruimte maakt voor troost. Wanneer de vloer bijna volledig door as is bedekt, verschijnt een tweede, wat oudere

vrouw (Marlies Heuer) op het toneel: terwijl Alexová in het midden van het poduum zit in een voorovergebogen positie,
trekt Heuer met haar voet heel voorzichtig een pad door het stof. Alexová lijkt het
in eerste instantie niet eens op te merken.
Is Heuer haar moeder? Rouwt ze om
haar?
Pieters biedt in wat volgt geen eenduidigheid, maar speelt de hele tijd met verschillende mogelijkheden. De verhouding tussen de vrouwen verandert steeds
van betekenis: waar je in eerste instantie
aan een moeder-dochterrelatie denkt,
kan het ook om solidariteit tussen generaties gaan: steeds als de ene vrouw mentaal of fysiek uitgeput raakt, biedt de ander steun. Door soms ook Heuer alleen op
het podium aanwezig te laten zijn, zorgt
Pieters er bovendien voor dat de twee
personages gelijkwaardig aan elkaar worden.
Het sensitieve spel van de twee acteurs, het dynamische lichtontwerp van
Varja Klosse, de overwegend ritmische en
dan plotseling melodieuze soundscape
van Jimi Zoet: alles grijpt perfect in elkaar. Als Alexová later in de voorstelling
in een moment van stilte een tegelijkertijd krachtig en treurig lied aanheft voor
de andere vrouw, die aan het einde van
haar leven lijkt te zijn gekomen, breekt ze
moeiteloos je hart.

Marijn�Lems

Spreek hardop Duits wanneer u alleen bent

M�A�N�M�E�T�D�E�M�I�C�RO�FO�O�N�.�N�L

149,-

Scène�uit�de�interactieve�voorstelling�Luistermutant�2021.

H

Tijdschrift
Man�met�de�microfoon�Gids
Nr�1,�vakantienummer.
Te�bestellen�via�Manm�e�t�d�e�m�i�c�ro�f�o�o�n�.�n�l
*#
4

hris Bajema komt over als een geestdriftige man die zoveel ideeën heeft
dat hij zich vijfmaal zou moeten klonen
om ze allemaal uit te voeren. Hij maakt
radio, hoorspelen, theater, en sinds 2015
de podcast Man met de microfoon.
Eén van die ideeën kan nu van zijn bucketlist: het maken van een gids bij zijn
podcast. Man met de microfoon vormt
volgens hem ‘de kleinste omroep van Nederland’, en daar hoort ook een omroepgids bij. Omroepleden die de podcast met
meer dan 35 euro ondersteunen, krijgen
de gids toegestuurd.
Een echte gids is Man met de microfoon
Gids niet – afgezien van de drie bladzijdes
tellende opsomming van de podcastafleveringen volgens een nummering die nog
ingewikkelder is dan die van Suske & Wiske. Verder staan in het blad allemaal
mensen en kwesties die met de podcast
te maken hebben. Je kunt overigens ook
van de gids genieten zonder ooit een seconde van de podcast gehoord te hebben.
Bijna alle artikelen zijn van Bajema
zelf, maar je treft ook Paulien Cornelisse,
die uitlegt hoe je een kleutertrui kunt
breien met daarop de Man met-de-microfoon-bus: een oranje Ford Transit met sirene. Achterop staat een fotostrip van
Ype Driessen. De vormgever is Piet
Schreuders, bekend van de Poezenkrant.
De twee zijn nauwe verwanten, zo blijkt.
Net als Schreuders heeft Bajema oog voor

de kleine zaken van het leven, het huiselijke, het menselijke – zaken die ze met
lichte spot, diepe liefde en nerdy grondigheid onderzoeken. De artikelen over de
Kanarieboekjes hadden zo in Schreuders’
tijdschrift Furore kunnen staan.
De Kanarieboekjes? Ja, dat is een reeks
zelfhulpboekjes uit de jaren rond de oorlog, naar Amerikaans model, waarmee je
kunt leren succesvol te zijn in zaken en
leven. Bajema heeft er al menig aflevering van zijn podcast aan besteed.
Alleen de opsomming in de gids van de
261 titels is al een groot genoegen:
Zenuwachtigheid en slechte spijsvertering overwinnen
Gestroomlijnd leven voor het opgroeiende meisje in de rijpingsjaren
Zo krijgt u een gevulder en een beter figuur
Zo haalt u de ham uit de mast
Bajema citeert verder gretig uit de
boekjes. „Spreek hardop Duitsch wanneer u alleen bent.” „Het wegen van kippen is, omdat zij nogal beweeglijk zijn,
een moeilijke bezigheid.” „Vermijd voorbehoedsmiddelen.” En hoe kun je een
„revolveraanval” weerstaan. Oké, de
wenken zijn misschien niet altijd even
praktisch. En macaroni met suiker en boter is echt geen goed plan. Maar de wenk
om de handdoek op te hangen aan een
muizenval ga ik zeker opvolgen.

Wilfred�Takken

Bram�Vermeulen vergezelt�een�groep�migranten.

Spookwereld aan
de Europese grens

‘D

e schoenen zijn waterdicht tot ze nat worden”,
zegt een Griekse arbeider die een muur moet bouwen in de moerasdelta van de Evros, op de grens
van Griekenland en Turkije. Het citaat is in meerdere opzichten tekenend voor de bijtende reportage die Bram
Vermeulen maakte in zijn VPRO-serie Frontlinie.

V

ermeulen, die zaterdag over de regio schreef in NRC,
schetst een spookwereld. Een waarin een Grieks gezin
klaagt dat de migranten „gewoon binnenvallen” terwijl populistische politici op tv het xenofobe volksgevoel nog
wat verder opstoken. Een echtpaar tuurt over het moerasland
op zoek naar horden migranten, ze willen de autoriteiten helpen met de verdediging van Fort Europa. Er wordt druk gewerkt aan die muur, die wel hoog is (drie Brammen hoog, laat
de twee meter lange verslaggever zien), maar in lengte minder imposant.
Waar zijn al die de migranten? Vermeulen spreekt een Ghanees op een bouwplaats, maar die komt uit Athene en woont
al tien jaar in Griekenland. Zijn baas klaagt dat er geen Grieken meer te vinden zijn: „Die zijn Europeaan geworden, ze
werken in Duitsland.” Wanneer hem wordt gevraagd naar de
muur, zwijgt hij. Voor hem is het probleem in zijn stad niet
een overschot aan migranten, maar een tekort aan mensen.
Er is nog iemand in Frontlinie die wordt overvallen door
acute zwijgzaamheid: dat is de politieman die net heeft laten
zien met wat voor fabuleuze elektronica de muur wordt bewaakt, maar die nu een vraag krijgt over pushbacks, het illegale terugsturen van migranten voordat ze een asielaanvraag
hebben kunnen doen. „Zoiets zal nooit gebeuren, want het is
niet toegestaan.” Hij herhaalt deze formule een paar keer,
met toenemende ergernis.
De schoenen van beschaafd Europa zijn waterdicht tot ze
nat worden. Een flink stuk noordelijker maakt Vermeulen van
dichtbij mee hoe pushbacks werken. Op een landweg treft hij
tientallen jonge mannen aan, die bij de eerste aanblik van een
auto routineus hun handen in de nek leggen. Ze vrezen de autoriteiten en niet zonder reden, want de Bulgaarse politie
heeft hun schoenen afgepakt, honden op ze afgestuurd en
sommigen geslagen. Vermeulen en zijn televisieploeg lopen
een eind op met de mannen, die uit Afghanistan zeggen te komen.
Ze vertellen hoe vaak ze al zijn opgepakt en teruggestuurd:
vierentwintig keer, twaalf keer. „Over drie kilometer wacht
de politie ons op”, voorspelt een van de migranten. Hij krijgt
gelijk. De cameraploeg wordt weggestuurd omdat men zich
op militair terrein bevindt. Vermeulen loopt de agenten te
zieken tot hij mee moet naar het bureau. Later hoort hij dat
de groep niet terug de grens is overgezet, waarschijnlijk omdat hun komst door Frontlinie is vastgelegd.
Na deze blik op de ontluisterende omgang van Europa met
de eigen regels en de eigen moraal, zocht ik terugkijkend
troost bij de zaterdagse aflevering van Dwars door de Middellandse Zee (VPRO). De immer goedgemutste Vlaming Arnout
Hauben trekt daarin van west naar oost. Hij bevond zich nog
ver van Vermeulens frontlinie, in Gibraltar, en maakte daar
een mooi interview met een Brits paar dat hem toesprak alsof
horden Spanjaarden elk moment konden binnenvallen. „Wij
geven ons niet over. Als Gibraltar Spaans wordt, graaf ik de
botten van mijn ouders op en neem ik ze mee.”

O

p Menorca trof Houben een paard: „Duizend jaar geschiedenis zit in dit paard. Die heeft Frans bloed,
Spaans bloed, Arabisch bloed en iedereen die hier is
langs gekomen zit in dit paard.” Een paard zoals Europa bedoeld is, dacht ik. Het paard liep weg.
Arjen�Fortuin

C10 de gids televisie dinsdag
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IN�HET�MIDDEN

Radar�checkt

I�N�FO�R�M�AT�I�E�F

Die�Hard

Bridge�of�Spies

Het�Klokhuis

How�Do�They�Do�It?

I�N�FO�R�M�AT�I�E�F

DOCUSERIE

Hospital

Leve�de�vrouw�van�de�SRV

NPO�1,�19.40-20.00u.

Veronica,�20.30-23.10u.

SBS�9,�22.20-01.05u.

NPO�3,�18.45-19.00u.

Discovery,�20.30-21.30u.

Canvas,�20.35-21.35u.

NPO�2,�23.20-00.10u.

(John�McTiernan,�1988).�Bruce�Willis
speelde�in�de�postmoderne�tv-serie
Moonlighting toen�hij�de�hoofdrol
kreeg�in�Die�Hard.�Willis�werd�het�icoon
van�de�charmante,�no-nonsense�actieheld�die�al�grappend�de�bad�guys�verslaat,�een�rol�die�hij�in�verschillende�variaties�speelde:�een�moeilijk�af�te
schudden�imago.�De�door�Jan�de�Bont
gefotografeerde�film�zette�bovendien
een�standaard�voor�wat�een�actiefilm
hoort�te�zijn:�adrenalineverhogende
actiescènes,�relativerende�grollen,�een
buitenlandse�schurk,�flink�wat�special
effects�en�een�scheut�sentiment.

(Steven�Spielberg,�2015).�Advocaat�James�B.�Donovan�(Tom�Hanks)�staat�de
Russische�spion�Rudolf�Abel�(Mark
Rylance)�bij�en�behoedt�hem�voor�de
elektrische�stoel.�Vervolgens�krijgt�Donovan�de�opdracht�om�in�Berlijn�te�onderhandelen�met�de�Russen�over�een
gevangenenruil.�De�personages�zijn
voor�een�Spielberg-film�opmerkelijk
snedig�en�welbespraakt.�Dat�valt�op
het�conto�te�schrijven�van�Ethan�en
Joel�Coen,�die�een�oorspronkelijk
script�van�Matt�Charman�onderhanden
namen�en�hier�en�daar�voorzagen�van
droge�humor.

Het�informatieve�jeugdprogramma
duikt�in�de�wereld�van�videogames.
Janouk�Kelderman�gaat�langs�bij�het
grootste�gamedesignbureau�van�Nederland.�Hier�werken�250�mensen�samen�aan�een�game.�Wat�doen�al�deze
mensen?�Janouk�zoekt�het�uit.�Gamestudent�Olivier�droomt�er�ondertussen
van�om�van�games�bouwen�zijn�beroep�te�maken.�De�typetjes�Wesley�en
Rodney�zijn�in�een�sketch�onder�de�indruk�van�de�game-ideeën�van�opa.

Programma�over�productieprocessen.
Duurzaamheid�en�innovatie�staan�centraal�in�dit�nieuwe�seizoen�met�presentator�Tim�Senders.�Van�een�milieuvriendelijke�oplossing�om�schepen�te
coaten�tot�een�duurzame�manier�om
het�voedselprobleem�in�de�wereld�aan
te�pakken.�In�deze�aflevering�is�er�aandacht�voor�bouwen�zonder�stikstof�uit
te�stoten.�De�TU�Delft�bouwde�een
huis�waarbij�nauwelijks�stikstof�vrijkwam.�Senders�bezoekt�The�Green�Village,�waar�een�nieuwe�kijk�op�het�bouwen�van�woningen�wordt�onderzocht.

Medewerkers�van�de�Britse�gezondheidsdienst�National�Health�Service
(NHS)�worden�gevolgd�tijdens�de�coronapandemie.�Door�de�crisis�zijn�er
lange�wachtlijsten�ontstaan�voor�reguliere�behandelingen.�De�NHS�wil�de
capaciteit�weer�opkrikken�naar�negentig�procent�van�die�vóór�corona.�Een
grote�uitdaging,�want�op�elk�moment
kan�een�personeelslid�in�quarantaine
gezet�worden.�Daarnaast�wordt�al�snel
duidelijk�dat�mensen�met�kanker�pas�in
een�vergevorderd�stadium�van�de�ziekte�naar�het�ziekenhuis�komen.

Tonny�Steenis�uit�Tilburg�heeft�een�rijdende�supermarkt.�Na�een�roerig�leven�probeert�ze�een�frisse�start�te�maken�en�hulpbehoevenden�in�haar�stad
te�helpen�het�hoofd�boven�water�te
houden.�Dit�terwijl�ze�deze�hulp�zelf�net
zo�goed�nodig�heeft.�Ongehinderd
door�enige�ervaring�als�kruidenier�en
met�een�krakkemikkige�bus�maakt�ze
lange�en�stressvolle�dagen.�Rustiger
aan�doen�is�geen�optie�meer,�want�de
hele�buurt�is�afhankelijk�van�‘To�n�n�e�ke’
en�haar�boodschappen.�Dit�liefdevolle
portret�werd�eerder�uitgezonden�in
2�02�0�.

Vorige�maand�werd�bekend�dat�Ra�d�a�r
mogelijk�minder�vaak�te�zien�zal�gaan
zijn.�Het�consumentenprogramma
scoort�nog�altijd�goede�kijkcijfers,�maar
de�kijkers�zouden�te�oud�zijn.�De�komende�weken�is�er�in�ieder�geval�een
zomerse�variant�van�het�programma�te
zien.
In�het�achtdelige�Radar�checkt gaat
Fons�Hendriks�als�rijdende�redacteur�in
zijn�camper�op�pad�om�vragen�te�beantwoorden�en�problemen�van�consumenten�op�te�lossen.�Waarom�vragen�slotenmakers�bijvoorbeeld�hoge�bedragen�als�iemand�met�zijn�gebroken�sleu-

FILM

tel�voor�de�deur�staat?�Ook�confronteert
hij�een�‘d�ro�p�s�h�i�p�p�e�r�’,�een�online�verkoper�die�zelf�geen�voorraad�heeft,�met
zijn�werkwijze.�Want�waarom�komen�de
afgebeelde�artikelen�uit�zijn�advertentie
niet�overeen�met�het�artikel�dat�mensen
thuis�ontvangen?�Ook�brengt�het�programma�de�handel�in�moedermelk�onder�de�aandacht.�Hendriks�doet�zich
voor�als�een�koper�en�spreekt�met�verkopers�af.�Na�een�werkdag�keert�de�presentator�terug�naar�de�camping�en�bespreekt�hij�de�onderwerpen�die�hij�behandelt�met�vakantiegangers.

FILM

JEUGD

©�STUDIO�STEENHUIS,�STUDIOSTEENHUIS.NL

U�I�TG�E�L�I�C�H�T

D�O�C�U�M�E�N�TA�I�R�E

Vul�in�en�ontdek�wie�of�wat�er�midden�in�het�nieuws�staat
Horizontaal:�1. Ten�__!�5. Slachtoffer�van�Joris
9.�Qatar,�bijvoorbeeld�11�.�Sneller�dan�Lewis
1�3.�Sinan�__,�documentairemaker�14�.�Wa�f�e�l
16.�Dat�genre�is�zijn�tijd�vooruit�17.�‘Ro�o�f�ku�n�s�t
AfricaMuseum�België�wordt�eigendom�__’
18�.�Past�voor�werker�of�roet�21�.�Sa�m�e�nw�e�r�kingsverband�22�.�Vierdeurs�auto�24�.�L�a�a�g�wa�ter�26.�Zwetend�dier�28�.�Gril�29.�Geen�amateur
30.�Verheffing�31�.�Ongeplooid�32�.�Was�verantwoordelijk�voor�het�middenwoord

Verticaal:�1. Een�enkele�keer�2. Brengt�T�en�Gildo�bij�elkaar�3.�Staan�acteurs�voor�4. S�c�h�re�e�f
Een�nagelaten�bekentenis 5. Zu�i�d�-�Eu�ro�p�e�e�s
wijngebied�6.�‘Duits�leger�installeert�eerste�__
in�bijna�90�jaar’ 7.�Gebergte,�boek�of�lichaamsdeel�8. Deventer�specialiteit�1�0.�Zijn�steeds
meer�Nederlanders�12. Past�voor�been�of�mogelijkheid�15. Club�van�Stefan�de�Vrij�17.�Te�l�e�foononderdeel�19.�Past�voor�merk�of�bed
2�0.�Geüniformeerde�hulp�21�.�Draag�dat�beeld!
2�3.�Vredelievende�politicus�25. Bolle__
27.�Elastische�berging�29.�__�Zwolle

Oplossing�puzzel�21�juni.�Horizontaal: 1.�EVER�6.�NOORD�9.�MACEDONIË�11.�ANUS�12.�VLEIEN
14.�TROL�16.�OEK�21.�EGO�22.�SEMI�23.�BETUWE�24.�TRAP�27.�AGRARIËRS�28.�TONIJN�29.�SMET
Ve�r�t�i�ca�a�l�:�1.�EMA�2.�VANWEGE�3.�ECU�4.�RESET�5.�VOETVEEG�6.�NELLI�7.�ORION�8.�DENK�10.�IVORIAAN�13.�EETBARE�15.�RAM�17.�DEBET�18.�LOTEN�19.�ASWAN�20.�ARTIS�25.�REM�26.�PST In�het
midden: D�E�LTAVA�R�I�A�N�T

NPO�1
18.15�EenVandaag�(AVROT�RO�S�)�.
18.45�Sportjournaal�(NOS).
19.00�D�i�n�o’s�Bezorgservice
(NTR).
19.40�Radar�Checkt (AV�RO�T�RO�S�)�.
20.00�Journaal�(NOS).
20.25�Studio�Europa�(NOS).
20.50�EK�Voetbal�Tsjechië�Engeland�of�Kroatië�Schotland�eerste�helft
(NOS).
21.53�EK�Voetbal�Tsjechië�Engeland�of�Kroatië�Schotland�wedstrijdanalyse�(NOS).
22.00�EK�Voetbal�Tsjechië�Engeland�of�Kroatië�Schotland�tweede�helft
(NOS).
23.00�Studio�Europa�(NOS).
23.45�Journaal�(NOS).
00.15�Studio�Europa�(NOS).

NPO�2
16.05�Oppassen!!!�(BNNVAR�A)�.
16.30�Typisch�Betuwe�(EO).
17.00�Journaal�(NOS).
17.05�Natuur�op�2:�De�machtige�arend�(EO).
18.00�Journaal�(NOS).
18.15�Journaal�Regio�(NOS).
18.20�N�o�o�rd�-Zu�i�d�-�O�o�s�t-We�s�t
(�M�A�X)�.
18.50�B�i�n�n�e�n�s�te�B�u�i�te�n
(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
19.20�De�Streken�van�Van�Boven�(AVROTROS).
19.55�Rail�Away�(EO).
20.30�Opsporing�verzocht
(AV�ROT�RO�S�)�.
21.30�Nieuwsuur
(NOS/NTR).
22.20�Detectives:�Silent�Witness�(KRO-NCRV).
23.20�2Doc:�Leve�de�vrouw
van�de�SRV (�B�N�N�VA�R�A)�.
00.10�De�nachtzoen�(EO).

NPO�3
18.35�Freeks�wilde�wereld
(�V�P�RO)�.
18.45�Het�Klokhuis (NTR).
19.00�Jeugdjournaal�(NOS).
19.25�First�Dates�(BNNVAR�A)�.
20.20�Het�beste�van...�50�jaar
Toppop�(AVROTROS).
20.45�EK�Voetbal�Kroatië�Schotland�of�Tsjechië�-�Engeland�eerste�helft�(NOS).
21.45�EK�Voetbal�Kroatië�Schotland�of�Tsjechië�-�Engeland�wedstrijdanalyse
(NOS).
21.55�EK�Voetbal�Kroatië�Schotland�of�Tsjechië�-�Engeland�tweede�helft
(NOS).
23.00�Beau�Séjour
(�K�RO�-�N�C�RV�)�.
00.00�Stacey�Dooley�Sleeps
Over�(BNNVARA).

RTL�4
11.40�The�Bold�and�the
Beautiful.
12.05�Eigen�Huis�&�Tuin:�Lekker�Leven.
13.05�Dr.�Phil.
14.00�H�u�m�b�e�r�to.
15.30�Help,�mijn�man�is�klusser!.
17.00�Eigen�Huis�&�Tuin:�Lekker�Leven.
18.00�RTL�Nieuws.
18.15�Editie�NL.
18.30�RTL�Weer.
18.35�RTL�Boulevard.
19.30�RTL�Nieuws.
19.55�RTL�Weer.
20.00�Goede�Tijden,�Slechte
Tijden.
20.30�Kopen�zonder�kijken.
21.50�H�u�m�b�e�r�to.
23.25�RTL�Nieuws.
23.40�RTL�Weer.
23.45�H�u�m�b�e�r�to.
01.00�RTL�Boulevard.

RTL�5
11.00�Teleshop�5:�Medias�h�o�p.
14.20�Teleshop�5:�Tommy�Teleshopping.
16.10�Dr.�Phil.
17.01�112�Vandaag.
17.30�Gordon�Ramsay:�Oorlog�in�de�keuken!.
18.30�De�Alarmcentrale:
Pech�Onderweg.
19.30�Ambulance�UK.
20.30�Kees�van�der�Spek:
Oplichters�Aangepakt.
21.30�112�Vandaag.
22.00�De�Alarmcentrale:
Pech�Onderweg.
23.00�24�Uur�in�de�E.R..
00.00�Ambulance�UK.
01.10�Teleshop�5:�Nachtlounge.
02.10�Teleshop�5:�Nachtlounge.
05.00�Teleshop�5:�Car�Tracks.
05.30�RTL�De�Journal.

NET5
11.20�Het�Blok�Australië.
12.20�Het�Blok�Australië.
13.20�Tommy�Teleshopping.
14.05�De�Grote�Verbouwing.
15.05�Het�Blok�Nieuw-Zeeland.
16.05�Het�Blok�Nieuw-Zeeland.
17.10�Wat�Eten�We?.
17.25�Het�Blok�Nieuw-Zeeland.
18.25�Het�Blok�Nieuw-Zeeland.
19.25�De�Grote�Verbouwing.
20.30�The�Rookie.
21.25�The�Heart�Guy.
22.25�Chicago�Fire.
23.10�Law�&�Order:�SVU.
00.10�Fleabag.
00.40�Fleabag.
01.15�Wat�Eten�We?.
01.30�Grenzeloos�Verliefd.
02.20�Loop:�Hart�van�Nederland.

SBS6
13.50�Zoo�Juniors.
14.25�Zoo�Juniors.
14.55�Droomhuis�op�het�Platte�l�a�n�d�.
15.55�SOS:�De�Verbouwers.
17.15�Hart�van�Nederland�Vro�e�g�.
17.30�Droomhuis�op�het�Platte�l�a�n�d�.
18.25�50/50.
19.00�Lang�Leve�de�Liefde.
19.30�Wordt�u�al�geholpen?.
20.00�De�Oranjezomer:�Het
EK.
20.40�G�e�s�t�a�l�kt�.
21.40�Shownieuws�-�Late
editie.
22.30�Hart�van�Nederland�Laat.
22.55�De�Oranjezomer:�Het
EK.
23.50�Lang�Leve�de�Liefde.
00.25�50/50.

RTL�7
11.00�Married�with�Children.
11.30�Vis�TV.
12.00�Vis�TV.
12.30�Stop!�Politie.
13.30�Idioten�op�de�weg.
14.00�Idioten�op�de�weg.
14.25�Idioten�op�de�weg.
14.30�F�l�o�d�d�e�r.
15.00�F�l�o�d�d�e�r.
15.30�Storage�Wars.
16.00�Storage�Wars.
16.30�Storage�Wars.
17.00�Married�with�Children.
17.30�Married�with�Children.
18.00�The�A-Team.
19.00�Hardcore�Pawn.
19.30�Hardcore�Pawn.
20.00�Hardcore�Pawn.
20.30�Dark�Tide.
22.15�Sharknado�3�-�Oh�Hell
No!.
00.10�Goudzucht:�Gevleugelde�atleten�op�weg�naar�Tok�i�o.

V�E�RO�N�I�CA
18.00�The�Big�Bang�Theory.
18.15�Mom.
18.40�Mom.
19.05�The�Big�Bang�Theory.
19.35�The�Big�Bang�Theory.
20.00�The�Big�Bang�Theory.
20.30�Die�Hard.
23.10�Above�the�Law.
01.15�Movies�Explained.
01.40�Loop:�Hart�van�Nederland.

ÉÉN
12.35�B�l�o�k�ke�n�.
13.00�Het�journaal.
13.25�Het�weer.
13.30�Thuis.
14.00�Clips.
14.20�Dwars�door�België.
15.10�Vlaanderen�vakantieland.
15.25�Murdoch�Mysteries.
16.10�Japan�from�Above.
17.05�Recht�op�recht.
18.00�Het�journaal.
18.10�Het�weer.
18.15�Dagelijkse�kost.
18.30�B�l�o�k�ke�n�.
19.00�Het�journaal.
19.40�Het�weer.
19.45�First�Dates.
20.35�Sporza:�UEFA�Euro
2020.
23.05�Het�journaal.
23.20�Villa�Sporza.
00.11�Ke�n�o.
00.12�Eu�ro�m�i�l�l�i�o�n�s�.

CA�N�VAS
09.00�Zo�m�e�r�b�e�e�l�d�e�n�.
10.00�Ketnet�Junior.
19.10�De�wereld�van�de�Chineze�n�.
20.00�Te�r�z�a�ke�.
20.35�Hospital.
21.35�North�America�with�Simon�Reeve.
22.35�Top�of�the�Lake:�China
Girl.
23.35�Top�of�the�Lake:�China
Girl.
00.35�B�o�e�r�ke�.
00.40�Ca�nva�s�l�u�s�.
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Meer�puzzels�en�boeken�van�Peter�Ritmeester�op�www.pzzl.com

Oplossing nr. 3884

BBC�1

Thuiskok
Soep van knoflook

E

ens wat anders dan de alomtegenwoordige rodelinzensoep.
Verhit de oven tot 190 graden (gasovenstand
5). Snijd de bovenkant van de bol knoflook en
verwijder de droge, papierachtige velletjes. Zet de bol
in het midden van een vierkant stuk aluminiumfolie,
sprenkel er olijfolie over, pak hem goed in en zet hem
30 tot 40 minuten in de oven tot hij zacht is.
Verhit intussen de olijfolie in een grote pan op laag
vuur, doe er de uitjes en bleekselderij bij en blijf 5 minuten af en toe roeren tot ze zacht zijn. Doe er de
amandelen en kippenbouillon bij en breng ze aan de
kook. Haal de bol knoflook uit de oven, pak hem uit en
laat hem zo ver afkoelen dat hij hanteerbaar is. Knijp de
teentjes knoflook uit hun velletje in de pan, doe er het
laurierblad bij en laat het geheel 10 minuten pruttelen.
Zet de pan van het vuur en vis er het laurierblad uit.
Giet de soep in een blender of keukenmachine en pureer hem. Doe de soep terug in de pan, roer er de room
door en warm hem heel rustig op. Breng hem voor het
serveren op smaak met zout en witte peper en strooi er
het bieslook, de granaatappelzaden en de amandelen
over.

Hassnae�Bouazza

18.15�Po�i�n�t�l�e�s�s�.�19.00�BBC�News�at�Six;�Weather. 19.30�BBC�Regional�News�and�Weather. 20.00�Ea�s�t�E�n�d�e�r�s�.�20.20�Holby�City.
21.00�The�Repair�Shop. 22.00�Death�in�Paradise. 23.00�BBC
News�at�Ten. 23.30�BBC�Regional�News�and�Weather. 23.35�We�a�t�h�e�r.�23.40�UEFA�Euro�2020�Highlights. 00.25�Match�of�the�Day
Top�10. 00.55�Bates�Motel. 01.40�Bates�Motel.

BBC�2

VOOR�4�PERSONEN:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1�bol�knoflook
2�el�olijfolie,�plus�een�beetje�extra�om�te�sprenkelen
1�ui,�gehakt
3�stengels�bleekselderij
80�g�geblancheerde�amandelen
600�ml�kippenbouillon
1�laurierblad
125�ml�slagroom
1�el�geknipt�vers�bieslook
1�el�granaatappelzaden
1�el�geschaafde�amandelen,�geroosterd

●

zout�en�witte�peper�uit�de
molen

Salma�Hage
De�Souk
Spectrum
512�blz.�€ 4�5�,0�0

18.15�Flog�It!. 19.00�Eg�g�h�e�a�d�s�.�19.30�Great�Continental�Railway
Journeys. 20.00�Celebrity�Antiques�Road�Trip. 21.00�Your�Home
Made�Perfect. 22.00�The�Countess�and�the�Russian�Billionaire.
23.00�QI. 23.30�Newsnight. 00.10�We�a�t�h�e�r.�00.15�Horizon�Special:�The�Vaccine. 01.45�Sign�Zone:�The�Road�to�Partition.

ARD
18.00�Wer�weiß�denn�sowas?. 18.50�WaPo�Bodensee.
19.45�Wissen�vor�acht�-�Natur. 19.50�Wetter�vor�acht. 19.55�Börse
vor�acht. 20.00�Ta�g�e�s�s�c�h�a�u�.�20.15�UEFA�Fußball-Europameisterschaft�2020. 21.50�Ta�g�e�s�t�h�e�m�e�n�.�23.30�UEFA�Fußball-Europameisterschaft�2020:�Sportschau�Club. 00.15�Nachtmagazin.
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18.00�SOKO�Köln. 19.00�Heute. 19.20�We�t�t�e�r.�19.25�Die�Rosenh�e�i�m�-�Co�p�s�.�20.15�Rosamunde�Pilcher:�Wo�dein�Herz�wohnt.
21.45�Heute�journal. 22.15�Die�Anstalt. 23.00�Markus�Lanz.
00.15�Heute�journal�update. 00.30�La�ragazza�nella�nebbia.

Bron: WeerKantoor.com

aantal uren zon
kans op neerslag
2

18.00�6�4’,�le�monde�en�français. 18.22�Le�journal�de�l’é�co.
18.27�M�é�t�é�o.�18.29�L’i�nv�i�t�é�.�18.39�Le�doc�stupéfiant. 20.13�Emb�a�rq�u�e�m�e�n�t�.�20.30�Journal. 20.56�M�é�t�é�o.�21.01�De�Gaulle,�l’éclat
et�le�secret. 21.53�De�Gaulle,�l’éclat�et�le�secret. 22.38�Le�Journal
de�la�RTS. 23.04�M�é�t�é�o.�23.07�La�grande�librairie. 00.37�Tv�5�m�o�n�de,�le�journal�Afrique. 01.03�M�é�t�é�o.�01.05�Le�point.
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Dinsdag�zijn�de�regio’s�zuid�van�de�grote�rivieren�gevoelig�voor�regen�of�een
paar�buien.�Richting�en�in�de�avond�kan
er�ook�iets�noordelijker�een�bui�passeren.�De�Wadden�krijgen�6�tot�8�uur�zon,

3

windrichting

zonnig

3

l. bew.

wind
in Bft

L

bewolkt

H

regen

lage- en hogedrukgebied

Brabant�en�Limburg�moeten�het�doen
met�1�tot�3�uur.�De�middagtemperaturen
worden�maximaal�rond�de�18�graden.
Woensdag�lijkt�de�eerdergenoemde
verdeling�tussen�zonneschijn�en�wol-

buien

sneeuw

ijzel

onweer

mist

2°
warmte- en koufront

isobar

temperatuur

kenvelden�doorgezet�te�worden.�Het�is
overwegend�droog,�met�nog�steeds
bescheiden�middagwaarden.�Later�in
de�week�komt�meer�ruimte�voor�zon�en
de�middagtemperaturen�lopen�wat�op.

250�woorden�naar�o�p�i�n�i�e�@�n�rc�.�n�l�.
Vermeld�naam,�adres�en�tel.�n�u�m�m�e�r.
A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e�s
T:�020�-�755�3049,�E:�sales@nrc.nl,
W:�nrcmedia.nl
Fa�m�i�l�i�e�b�e�r�i�c�h�t�e�n
T:�020�-�755�3052
E:�familieberichten@nrc.nl
NRC�Webwinkel
T:�088�-�572�0202
E:�klantenservice@nrcwebwinkel.nl

3884

lenen�van�diensten.�Deze�gegevens
kunnen�worden�gebruikt�om�u�te�informeren�over�relevante�producten�en
diensten�van�NRC�Media�BV�(zie�ook
nrc.nl/privacyverklaring).�Afmelden�kan
via�privacy@nrc.nl.
Au�t�e�u�r�s�re�c�h�t�©�NRC�Media,�2021.
Alle�auteursrechten�en�databankrechten
ten�aanzien�van�(de�inhoud�van)�deze
uitgave�worden�uitdrukkelijk�voorbehouden.�Deze�rechten�berusten�bij�NRC
Media�BV�c.q.�de�betreffende�auteur.
Zie�voor�de�volledige�tekst:�nrc.nl

Overtrekset
vanaf

13995

Slaap beter
Onder het luxe beddengoed van Four Leaves

30%
korting
op het
hoeslaken

Het luxe beddengoed van Four Leaves is gemaakt van 300TC 100% biologisch
katoen satijn. De heerlijk zachte (katoen) satijnen overtrekset in wit heeft
subtiele witte geborduurde details. Bij NRC Webwinkel ontvang je nu tijdelijk
30% korting op het bijpassende hoeslaken bij aanschaf van een overtrekset. Met dit
hoogwaardige beddengoed draag je ook bij aan het welzijn van weeskinderen.
Voor elke aankoop wordt namelijk een speciaal ontwikkelde slaapzak gedoneerd
aan weeshuizen in Sri Lanka, het geboorteland van de oprichter Shiran Gort.

Bestel uw overtrekset van Four Leaves exclusief met korting via NRC Webwinkel

Ga naar nrcwebwinkel.nl/overtrekset
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‘Meer
belasting
voor de
superrijken!’,
zegt de
superrijke

FOTO�ANGELA�WEISS/AFP

Ex-Facebookbestuurder
Brian Boland is een
belangrijke stem
in de roep om
belastingverhoging
voor de rijken.
En ja, dat voelt
best een beetje
ongemakkelijk als
multimiljonair
Pagina�E�6�-7

Uren�inhalen
Wibra wil dat personeel
‘lockdownuren’ inhaalt.
Niks daarvan, zegt FNV

Negatieve�rente
Betalen om te sparen:
komt dat ook voor
de ‘gewone spaarder’ dichterbij?

EK�voetbal
De vleugelspelers Van Aanholt
en Dumfries bezetten cruciale
posities in het Nederlands elftal
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Menno Tamminga

SCP: Nederlanders kritisch
op klimaatbeleid overheid

P

oen en politiek hebben elkaar gevonden in Nederland. Met dank aan de uitgelekte notitie van Kamerlid Pieter Omtzigt die het CDA dwong om
openheid te geven over campagnegiften bij de
Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart.
Toen Pim Fortuyn in de aanloop naar de verkiezingen van 2002 met zijn beggars banquets tonnen bij elkaar
sprokkelde van vastgoedondernemers, werd daar nog lacherig over gedaan. Nu incasseert het CDA 1,2 miljoen euro van
Hans van der Wind, rijk geworden met schoolboekenhandel.
Nogal een metamorfose voor de partij die mede voortkomt
uit de ARP, die opgebouwd is met de dubbeltjes en kwartjes
van de kleine luyden.

Je kunt een sportclub sponsoren, maar een
voetbalclub kópen is natuurlijk spannender

J

e kunt ook zeggen: het CDA past zich aan de realiteit aan.
Net als andere partijen. De laatste veertig jaar is een nieuwe klasse (super)rijken ontstaan. Ondernemers met een
miljard of meer aan vermogen. Verdiend in de media (John de
Mol en Joop van den Ende), in bouw en internet (wijlen Dik
Wessels), telecom en investeringen (Marcel Boekhoorn) en
recent de techondernemers, zoals de oprichters van Adyen,
Mollie en Elastic. Nog veel meer mensen hebben na veertig
jaar beurshausse en lucratieve bedrijvenhandel honderden
miljoenen achter hun naam staan. Nóg veel meer zitten er tegen 100 miljoen euro aan. Wat doe je daarmee, als multimiljonair?Je wilt je toch onderscheiden tussen al die rijke lui.
Je kunt een sportclub sponsoren, maar een voetbalclub kópen is natuurlijk spannender.
Je kunt een peperduur jacht bestellen, maar een eigen dierentuin beheren met twee panda’s, zoals Ouwehands Dierenpark van investeerder Marcel Boekhoorn, is pas echt leuk.
Je kunt kunst verzamelen en toezichthouder worden bij
een toonaangevend museum, maar een éigen museum starten, zoals investeerder Hans Melchers (Museum More en Kasteel Ruurlo) en zakenman Joop van Caldenborgh (Museum
Voorlinden) spreekt juist ondernemers wel aan.
Je kunt geld aan goede doelen schenken, maar waarom niet
een eigen organisatie beginnen, als een Bill & Melinda Gates
Foundation in het klein.
Je kunt pluriformiteit in de media steunen. Jeff Bezos
(Amazon-oprichter en de rijkste man op aarde) kocht de Washington Post. Investeerder Chris Oomen (handelshuis Optiver) nam recent persbureau ANP over. Media en politiek zijn
nogal eens verstrengeld. Dus dan is het een kleine stap naar
politieke steun. De gift als ultiem statussymbool.
Elastic-oprichter Steven Schuurman steunde D66 (1 miljoen euro) en Partij voor de Dieren (3,5 ton) bij de verkiezingen in maart. Beide partijen wonnen zetels. Van der Wind
stak 1,2 miljoen in het CDA, dat zetels verloor. Net als in voetbal blijkt: met geld koop je geen instant succes.

Z

eker zo opvallend als die van Van der Wind zijn een paar
andere giften aan het CDA. Reggeborgh, de investeringsmaatschappij van de erven Wessels, en het kennelijk gelieerde vastgoedbedrijf Orbys staan op de giftenlijst
voor samen twee ton. VDL Nederland, het industriële familieconcern, staat er met 25.000 euro op. Reggeborgh is eigenaar
van een van de grootste Nederlandse bouwbedrijven, VolkerWessels. De bouw is een sector waarin overheden een cruciale rol spelen. VDL heeft altijd goede politieke contacten gehad, bijvoorbeeld bij de redding van autofabriek Nedcar en
nu bij uitbreiding van de fabriek in Born.
Kopen deze bedrijven met geld politieke invloed of toegang
tot beslissers? Het CDA ontkent dat van beïnvloeding sprake
is. Misschien zien sommige gevers zichzelf inderdaad als belangeloze donateurs. Dat wijkt af van een gouden regel in het
zakenleven: wie betaalt, bepaalt.

Menno�Tamminga�schrijft�op�deze�plaats�elke�dinsdag�over
ondernemingsbeleid�en�economie.

Door�onze�redacteur�Noor�Zwolsman
A�M�ST�E�R�DA�M�.�Nederlanders zijn kri-

tisch over het huidige klimaatbeleid
van de Nederlandse regering. Ze vrezen voor de gevolgen voor hun portemonnee en vinden de lastenverdeling
tussen bedrijven en burgers onrechtvaardig. Dat concludeert het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) dinsdag in het rapport Klimaataanpak:
toekomstbepalende keuzes voor onze
samenleving, waarvoor steekproefsgewijs 2.384 volwassenen zijn ondervraagd.
De overtuiging dat klimaatverandering plaatsvindt, de bezorgdheid
daarover en belang van het tegengaan
van klimaatverandering worden
breed gedragen in de samenleving.
Een meerderheid van de ondervraagden (65 procent) vindt dat snel ingrijpen noodzakelijk is omdat het „anders te laat is”. Maatregelen als het
besparen van energie en het omschakelen van fossiele brandstoffen naar

groene energie worden door driekwart van de respondenten gesteund. Bovendien is een kleine
meerderheid van de ondervraagden
ook bereid om binnen hun eigen huishouden stappen te zetten tegen klimaatverandering.
Ondanks die welwillendheid lijken
veel burgers momenteel ontevreden
over het Nederlandse klimaatbeleid.
Ongeveer driekwart van de ondervraagden vreest dat de huidige maatregelen onvoldoende zijn om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Een ongeveer even grote groep is bezorgd er financieel op achteruit te
gaan door het klimaatbeleid. Ook is
bijna twee derde van de respondenten het niet eens met de lastenverdeling. Zij vinden dat bedrijven relatief
minder zwaar worden belast dan burgers in de klimaatkwestie.

Onvoldoende betrokken
Daarnaast vinden vier op de tien ondervraagden dat „een kleine groep
Nederlanders
klimaatmaatregelen
opdringt aan de rest”. Zij hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze onvoldoende zijn betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Een
even zo grote groep burgers vindt dat
de klimaataanpak bepaalde vrijheden
inperkt, waardoor ze „nergens meer

DINSDAG�22�JUNI�2�021

van mogen genieten”. Volgens het
SCP komt dat sentiment mogelijk
door de nadruk in klimaatdiscussies
op gedragsbeperkingen, zoals minder
autorijden, minder vliegen en minder
vlees eten.
De maatregelen die klimaatverandering moeten tegengaan, worden in
het onderzoek verschillend ontvangen. Ondervraagden zijn met name
voorstander van woningverduurzaming (circa acht op de tien), gevolgd
door het verhogen van de belasting
voor bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken (bijna driekwart). Ook
lijken veel Nederlanders (bijna zes op
de tien) voorstander van een subsidie
op de aanschaf van elektrische auto's.
Ongeveer de helft van de ondervraagden steunt de invoering van een vliegtaks. Er is beduidend meer steun voor
het extra belasten van bedrijven dan
voor het belasten van burgers, bijvoorbeeld middels prijsverhogingen
op vliegtickets.
De lidstaten van de EU hebben onlangs een akkoord bereikt over een
vermindering van 55 procent van
broeikasgassen in het jaar 2030. Volgens het SCP illustreert het rapport
dat het tegengaan van klimaatverandering niet alleen een technische of
economische, maar ook een sociaalmaatschappelijke uitdaging is.

FOTO�ROBIN�VAN�LONKHUIJSEN/ANP

Zijn politieke giften het
laatste statussymbool?

De overheid moet andere
klimaatmaatregelen nemen,
vinden Nederlanders. Dat
blijkt uit een dinsdag
verschenen SCP-rapport.
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De�Wibra�werkt�veelal�met�flexibele�contracten. Tijdens�de�lockdown�bouwden�de�werknemers�zogenoemde�‘m�i�n�u�re�n’ op,�die�ze�nu�moeten�inhalen

TOT

46%
KORTING

OV�E�RW�E�R�K

Lockdownuren inhalen bij Wibra
Wibra wil dat werknemers uren gaan inhalen, zonder extra betaling. Vakbond FNV spande een kort geding aan.
Door�onze�redacteur�Annemarie�Sterk
A�M�ST�E�R�DA�M�.�„Wat had Wibra anders

Verblijf 3 dagen in het centrum van Helmond
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Bestel op: reizen.onedayonly.nl t/m 27 juni 2021
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moeten doen?” De rechter in Zutphen
zet de zaken even op scherp. „De winkels waren dicht. Je kunt onderbroeken drie keer opvouwen, maar op een
gegeven moment liggen ze wel netjes
in de schappen.”
Vakbond FNV heeft zojuist in de
rechtbank bepleit dat Wibra eind vorig jaar „eenzijdig” besloot werknemers minder uren te laten werken.
Midden december gingen vanwege
een nieuwe lockdown alle niet-essentiële winkels dicht, ook de filialen van
de koopjeskledingketen. De rechter is
daarom kritisch op het betoog van de
vakbond: gingen werknemers van Wibra minder werken omdat het bedrijf
dat wilde, of was het een gevolg van
door de overheid opgelegde regels?
Het is één van de twistpunten
maandag in de rechtbank van Zutphen. De centrale vraag die voorligt:
mag Wibra zijn werknemers de komende maanden gemiste uren laten
inhalen, terwijl de keten ook loonsteun van de overheid ontving? De
vakbond heeft een kort geding aangespannen omdat het vindt dat de keten
zo van „twee walletjes” eet.
Dit is wat Wibra wil: dat werkne-

mers komende maanden de uren
gaan werken die ze eerder dit jaar niet
konden maken door de lockdown.
Wibra werkt, net als veel andere
winkelketens, met vaste en flexibele
arbeidsvormen. Vaste werknemers
hebben zekerheid over een maandsalaris voor een gemiddeld aantal uren,
zeg: twintig uur per week. De ene
week werken ze wat minder uren. In
drukke weken, bijvoorbeeld tijdens
de feestdagen, juist weer meer uren.
Zo bouwen ze ‘plus-’ en ‘minuren’ op.
Tijdens de afgelopen lockdown
bouwden werknemers minuren op,
want toen was er door de gedwongen
sluiting minder werk.

dat ze nog een tweede baan hebben.
Maar misschien nog onrechtvaardiger, aldus de vakbond: Wibra legt met
het inzetten van de minuren de rekening van de coronacrisis bij zijn werknemers neer. Terwijl de keten zelf
steun kreeg van de overheid om de
coronacrisis door te komen. Met de
NOW-steun kon het immers de loonkosten betalen.

Volgens de vakbond legt
Wibra de rekening van
de crisis bij de werknemers

Besparen op uitzendkrachten
Althans, dat vindt Wibra. Volgens advocaat van de FNV Mandy Dielemans
is de coronacrisis een „uitzonderlijke
situatie”. En dus, bepleit ze in de
rechtszaal: „Er hadden helemaal géén
minuren moeten worden geschreven.”
Volgens de vakbond komen werknemers die nu extra uren moeten
werken zowel persoonlijk als financieel in de knel. Sommigen zullen extra
kosten moeten maken voor kinderopvang, bij weer anderen zorgen de extra uren voor roosterproblemen om-

Volgens de vakbond is het een bewuste strategie van de keten om op
loonkosten te besparen. Door de komende maanden vooral vaste krachten in te zetten, kan het bedrijf besparen op de inhuur van uitzendkrachten. Dat is, zeker in een vakantieperiode, gunstig.
Terwijl de NOW-loonsteun er nu
juist was er om alle mensen aan het
werk te houden, óók oproep- en uitzendkrachten, aldus Dielemans.
Maar juist die worden nu een stuk
minder opgeroepen omdat de vaste

krachten extra uren opvangen.
En die extra uren zijn er. Na de lockdown besloot Wibra vooralsnog elke
zondag open te gaan, in plaats van
één zondag per maand. Ook werden
openingstijden verruimd.

Zondebok
Wibra zelf vindt dat de FNV de winkelketen onterecht tot zondebok
heeft gemaakt. Werknemers kregen
gewoon hun vaste basisloon betaald.
benadrukt Wibra-advocaat Rachelle
Mourits in de rechtszaal. Doel van de
plus-en minuren was nu juist flexibiliteit. Mourits: „Zowel werkgever als
werknemer kunnen daar gebruik van
maken. Onduidelijk is waarom die in
deze pandemie niet kan worden ingezet, en van werknemers geen flexibiliteit mag worden verwacht.” Andersom was Wibra immers ook flexibel naar werknemers toe.
In de rechtszaal probeerde de keten
aan de hand van cijfers te rechtvaardigen dat het geen buitensporig verzoek doet aan zijn werknemers.
In totaal werken er zo’n 1.800 mensen bij Wibra – 980 van hen hebben
het contract waarmee plus-en minuren worden opgebouwd. Gemiddeld spaarden zij in de weken dat er
door de lockdown minder werk was

ruim 22 uur aan ‘minuren’ op: 1,3 per
week. Voor het grootste deel van de
werknemers is dat minder dan 15 procent van hun ‘vaste’ aantal uren. Ook
toen de winkels dicht waren, was er
altijd personeel aanwezig in de filialen, onder meer om inbraak te voorkomen.
De loonsteun die Wibra tussen januari en maart van dit jaar ontving,
dekt volgens de keten maar de helft
van alle loonkosten die ze maken. Van
de NOW-steun die het eerder ontving,
zal het waarschijnlijk een deel terugbetalen.
Uitspraak volgt binnen twee weken, al had de rechter dat liever niet
gedaan. Voor het einde van de zitting
waagde hij nog een poging tot bemiddeling. „Waarom zitten jullie hier eigenlijk”, vroeg hij beide partijen.
„Waarom gaan jullie niet met elkaar
aan tafel zitten?” Volgens hem zijn de
minuren een „relatief simpele” maar
„maatschappelijk belangrijke” kwestie waar gezamenlijk uit te komen zou
moeten zijn – niet in de laatste plaats
als voorbeeld voor de tienduizenden
werknemers die hier bij andere bedrijven waarschijnlijk mee te maken
krijgen. Maar zowel FNV als Wibra
bleven stellig: ze willen voorlopig niet
met elkaar om tafel.
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kennis van Canoo.
De afspraak was een belangrijke pijler onder de beursgang van Canoo
eind 2020, via een zogenoemde special purpose acquisition company
(spac): een lege beurshuls. Met een
spac kunnen ondernemingen vlot
geld ophalen en mogen ze weinig onderbouwde financiële toekomstperspectieven schetsen – iets wat bij een
gewone beursgang niet is toegestaan.
Canoo fuseerde met het reeds aan de
beurs genoteerde investeringsfonds
Hennessy Capital, in een deal die het
bedrijf waardeerde op 2,4 miljard dollar (2 miljard euro). Dergelijke deals
met elektrische-auto-start-ups – die
vaak nog nooit een auto hadden verkocht – kwamen in die maanden op
grote schaal voor. Inmiddels is de
beursganghype enigszins gaan liggen.

Door�onze�redacteur
Milo�van�Bokkum
AMSTERDAM.� Een onderzoek van

Canoo trok begin 2020
de aandacht met
een opvallende deal, een
partnerschap met Hyundai
den om de autofabriek te laten draaien
op meerdere, start-up-achtige bedrijven. De afgelopen jaren zijn er wereldwijd tientallen autobedrijven opgericht die hopen te profiteren van de
omslag naar elektrisch rijden – iets
waar traditionele autobouwers, soms
zeer verknocht aan de brandstofmotor, niet altijd even goed in zijn.
Voor VDL liggen daar goede kansen.
Bedrijven als Canoo hebben een automodel maar geen kapitaal voor een eigen fabriek, terwijl VDL juist een fabriek heeft zonder auto. De keerzijde
daarvan is alleen dat veel daarvan
soms een nog wat onvoorspelbare bedrijfsvoering hebben. Zo ook Canoo.

Vertrek personeelsleden

FOTO'S�CANOO

beurswaakhond SEC, vertrekkende
managers, een sterk fluctuerende
beurskoers – Canoo, de nieuwste
klant van autofabriek VDL Nedcar, is
niet zomaar een autobedrijf.
Vrijdag maakte Nedcar, onderdeel
van het Eindhovense industrieconcern VDL (15.000 werknemers), bekend dat het een nieuwe opdrachtgever heeft gevonden. De ‘freelance’ autofabriek, een van de grootste industriebedrijven van Nederland (vijfduizend werknemers), is al sinds eind
2020 naarstig op zoek naar een
nieuwe klant: BMW laat vanaf 2023
geen Mini’s en X4’s meer bouwen in
de fabriek, zo bleek in oktober. Daarmee is de toekomst van een van ’s
Limburgs grootste werkgevers zeer
onzeker.
Lang kon VDL, in handen van de familie Van der Leegte, weinig meer
zeggen dan dat er ‘gesprekken’ werden gevoerd, terwijl werknemers in
spanning afwachtten. Nu is er een
eerste concreet resultaat. Canoo wil
vanaf eind 2022 modellen in Born laten bouwen. Op kleine schaal, weliswaar: niet meer dan 15.000 auto’s in
2023, terwijl Nedcar een veelvoud
daarvan kan produceren. Het gaat
volgens het bedrijf dan ook nadrukkelijk om een eerste stap bij het veiligstellen van de toekomst van de fabriek, waar ongeveer duizend banen
mee zijn gemoeid.
Met Canoo (ongeveer vierhonderd
werknemers) kiest VDL voor een opvallende klant. Het is al langer bekend
dat het concern (4,6 miljard euro omzet in 2020) zoekt naar mogelijkhe-

STA�RT-�U�P

Nieuwe klant
Nedcar heeft
turbulente
geschiedenis
Autofabriek VDL Nedcar heeft een nieuwe klant:
het Amerikaanse Canoo. In eigen land voert
de beurstoezichthouder een onderzoek uit naar het bedrijf.

Futuristisch vormgegeven busjes
Het Amerikaanse Canoo, afkomstig
uit Los Angeles, is in feite het project
van twee Duitsers, Stefan Krause en
Ulrich Kranz. Oorspronkelijk werkten
ze beiden bij Faraday Future, een andere start-up voor elektrische auto’s.
Maar beide mannen raakten vier jaar
geleden in conflict met het management en besloten met een groep techneuten een eigen poging te wagen toe
te treden tot de automarkt. Daarbij
zetten ze vooral hun zinnen op flitsende, futuristisch vormgegeven
busjes en pick-up-trucks.
Tot 2020 was het bedrijf vrij onbekend, maar in het begin van dat jaar
wist het opeens flink de aandacht te
trekken met een opvallende deal. De
slechts iets meer dan twee jaar oude
onderneming sloot een partnerschap
met Hyundai om technologie te gaan
verkopen. In feite zou Hyundai een
auto gaan bouwen op basis van de

De�M�P�DV,�de�elektrische�bestelbus�van�Canoo.

Dat geldt ook voor de hype rond Canoo zelf. Van de Hyundai-deal is verder weinig vernomen. En Canoo zelf
spreekt minder dan eerst over het
verkopen van technologie aan bestaande autobedrijven – oorspronkelijk een belangrijk onderdeel van het
verdienmodel. Bovendien verliet oprichter Ulrich Kranz in april onder onduidelijke omstandigheden het bedrijf, evenals een aantal andere topmanagers.
Daar kwam tot teleurstelling van
beleggers en analisten nog iets bij.
Half mei werd bekend dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek is gestart naar Canoo. De SEC
bekijkt onder meer het verdienmodel, de manier waarop beleggers zijn
geïnformeerd en het vertrek van de
verschillende personeelsleden.
Het onderzoek hangt samen met de
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P�E�N�S�I�O�E�N�FO�N�D�S

ABP krijgt ‘les’ in verantwoord beleggen
Na kritiek laat het grootste
pensioenfonds van
Nederland zich voortaan
twee keer per jaar adviseren
door externe deskundigen.
Door�onze�redacteur
Christiaan�Pelgrim
AMSTERDAM.�Drie hoogleraren gaan

het grootste pensioenfonds ABP adviseren over maatschappelijk verantwoord beleggen. De nieuwe ‘expertcommissie’ is een antwoord op de
groeiende onvrede onder universitair
medewerkers over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds, waar
overheids- en onderwijspersoneel
verplicht bij aangesloten is.
Zo stuurden jonge wetenschappers
van verschillende universiteiten, verenigd in ‘Young Academies’, en de actiegroep Scientists4Future in maart
een brief aan universiteits- en hogeschoolbesturen. Zij moesten bij ABP
aandringen op veranderingen. Meerdere besturen hebben dat afgelopen
weken gedaan. Hun eisen: ABP moet
alle beleggingen in fossiele energiebedrijven volledig afbouwen vóór
eind 2024. En een onafhankelijke
commissie moet controleren of de investeringsportefeuille in lijn is met de
klimaatdoelen.
In overleg met de koepel van uni-

versiteiten, de VSNU, heeft ABP die
tweede eis nu omarmd. ABP-voorzitter Corien Wortmann zegt „blij” te
zijn met de nieuwe adviesclub. „Wij
vinden het noodzakelijk dat we onze
ambitie aanscherpen”, zegt ze, al
noemt ze de „richting” van het huidige ABP-beleid „op zich goed”.
ABP, dat een belegd vermogen heeft
van 509 miljard euro, gaat nog niet in
op de andere eis van de jonge wetenschappers: het volledig afbouwen van
beleggingen in fossiele energiebedrijven. Volgens een ABP-woordvoerder

ABP moet alle beleggingen
in fossiele energiebedrijven
volledig afbouwen, eisen
jonge wetenschappers

bredere argwaan van de SEC over de
populariteit van de spac-constructies. Is hier geen sprake van een bubbel, waarbij bedrijven die zich nog
moeten bewijzen wel erg gemakkelijk
naar de beurs kunnen? De SEC onderzoekt om deze reden meerdere spacs,
waaronder die van truckbedrijf Nikola en autobedrijf Lordstown.
Het heeft er allemaal voor gezorgd
dat de koers van Canoo, na een flinke
piek eind 2020, inmiddels weer terug
is op het niveau van rond de beursgang. Niet dat het bedrijf zich er veel
van aantrekt. Dat is gewoon voornemens de productie zo snel als mogelijk
op te starten. Het voorziet naar eigen
zeggen een grote markt voor de auto’s.
Bestuursvoorzitter Tony Aquila kondigde afgelopen vrijdag een ambitieus
toekomstplan aan waarin er de komende jaren gebouwd zal gaan worden aan een eigen fabriek in Oklahoma. Daarvoor zal VDL al voor Canoo
gaan produceren, tot minimaal 2028.
Bij VDL twijfelen ze niet aan de status van Canoo. Een woordvoerder benadrukt dat de auto-industrie flink
wat opschudding te wachten staat en
dat een partij als Canoo daar goed
voor is uitgerust. „Je ziet heel veel innovatie, disruptie en ondernemerschap in sector. Wij kennen dat zelf
onder meer van onze bussentak. Wij
hebben daar een versnelling kunnen
maken doordat wij bijvoorbeeld niet
te maken hadden met een eigen verbrandingsmotor.” Die ontwikkelingen zijn „spannend”, maar het concern wil daar graag aan meedoen.
„Het ondernemerschap van start-ups
past ook bij VDL.”

ABP�zal�advies�krijgen�van�een�onafhankelijke�commissie�met�hoogleraren.

zal voorzitter Wortmann hier vrijdag
op reageren. Dan is er een demonstratie bij de ABP-kantoren in Amsterdam
en Heerlen, georganiseerd door actiegroep Fossielvrij NL.

Onderbouwde doelen
De commissie zal twee keer per jaar
een advies uitbrengen aan ABP, zegt
beoogd voorzitter econoom Dirk
Schoenmaker, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en gespe-

Oprichter Ulrich Kranz
verliet Canoo in april
onder onduidelijke
omstandigheden

FOTO�MARCEL�VAN�HOORN/ANP
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cialiseerd in duurzame financiering.
De commissie wil het pensioenfonds vooral helpen zijn beleggingsbeleid te baseren op wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen.
„Neem de 1,5 graden opwarming van
de aarde”, zegt Schoenmaker. „Als je
wilt voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt, kun je uitrekenen in
welk tempo je CO2 moet reduceren. En
met die kennis kun je bedrijven gaan
analyseren: voldoen ze aan dat pad, of

lopen ze achter? Dat soort kennis gaan
wij gebruiken in onze adviezen.”
De commissie bestaat uit drie leden.
Naast Schoenmaker zijn dat econoom
en pensioendeskundige Roel Beetsma (Universiteit van Amsterdam) en
klimaatwetenschapper Heleen de Coninck (TU Eindhoven) die meeschreef
aan meerdere rapporten van het wetenschappelijk klimaatpanel van de
Verenigde Naties, het IPCC.
De halfjaarlijkse adviezen aan ABP

zullen vertrouwelijk blijven. Wel zal
de commissie jaarlijks verantwoording afleggen op de website van universiteitenkoepel VSNU.
De nieuwe commissie gaat allereerst adviseren over het klimaat, zegt
Schoenmaker. „Het meest urgente
thema.” Daarna kan dat uitgebreid
worden naar andere duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
De commissie zal haar adviezen
niet richten op specifieke bedrijven
waar ABP wel of niet in kan beleggen.
„Wij zullen niet zeggen: BP wel en
Exxon niet”, zegt Schoenmaker. „Wij
zijn wetenschappers. Wij willen bij
onze leest blijven. Wat de wetenschap
zegt, vertalen wij naar beleggingsbeleid. Daar stopt onze rol.”
Nog onduidelijk is of de commissie
zal adviseren over de manier waarop
ABP invloed uitoefent op de bedrijven waar het aandeelhouder van is,
bijvoorbeeld over het stemgedrag op
aandeelhoudersvergaderingen.
Vorige maand stemde ABP op de
aandeelhoudersvergadering van olieen gasbedrijf Shell niet in met een
motie van beleggerscollectief Follow
This, dat Shell opriep om te handelen
in lijn met het Akkoord van Parijs. De
drie andere grote pensioenfondsen,
Zorg en Welzijn, PMT en PME, steunden die oproep wel, evenals investeerders als Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea.

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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Optiekketen verliest
arbitragezaak
De�overname�van�het�moederbedrijf�van�optiekketens�Pearle�en�Eye
Wish�door�het�Frans-Italiaanse�EssilorLuxottica�gaat�mogelijk�toch
niet�door.�De�eigenaar�van�brillenmerk�Ray-Ban�won�een�arbitragezaak�over�vermeende�misstanden
door�het�Nederlandse�bedrijf.�Daardoor�mag�het�van�de�overname�afzien.�(A�N�P�)
27,5
26,5
25,5
in €
22/6

natoren bewerken om dat voor elkaar te krijgen. Als het echt prioriteit
was voor miljardairs, dan waren
meer senatoren hier voor.”

Ex-Facebookbestuurder:
‘Mijn rijkdom
voelt
ongemakkelijk’

Ziet u bij de rijke mensen om u heen
verandering? Voelen ze morele bezwaren over hun belastingdruk?
„Er zijn steeds meer rijken die vinden dat ze te weinig belasting betalen en er is een grote lobby gaande
om daar verandering in te brengen.
De vraag is of er genoeg momentum
komt, met een sterke tegenstander
[de Republikeinen] die al decennia
strijden voor lagere belastingen. Democraten met veel geld proberen nu
de overheid te overtuigen dat ze
méér willen betalen. Eigenlijk is het
bizar als je erover nadenkt.”
U zat in de directiekamer met de top
van Facebook. Was er ooit discussie
over dit onderwerp?
„Het stond niet hoog op de prioriteitenlijst, nee. Bedrijven volgen de regels en kijken vooral naar wat andere
grote bedrijven doen. Die richten een
entiteit op in Ierland om belasting te
ontwijken, want dat is wat je doet. Ik
ben Iers, hou van Ierland maar Facebook had nooit in Ierland gezeten als
het geen enorme belastingwinst opleverde.
„Facebook heeft tientallen miljarden aan contanten in kas. Dat geld
staat daar maar en het bedrijf denkt
nu volop na hoe met dat geld meer
aan liefdadigheid te doen, want
Facebook geeft weinig terug aan de
gemeenschappen waar het geld aan
verdient. Maar iets teruggeven door
het betalen van meer belasting, dat is
niet iets waar een bedrijf als Facebook over nadenkt.”

Topman�Ben�Smith�van�de�luchtvaartcombinatie�verwacht�deze�zomer�een�nieuwe�deal�met�Nederland�te�kunnen�sluiten�over�coronasteun.�Waarschijnlijk�gaat�het�om
het�omzetten�van�schulden�die�Air
France-KLM�heeft�bij�de�Nederlandse�staat�in�nieuwe�aandelen.�Frankrijk�zette�eerder�al�een�uitstaande
schuld�om�in�aandelen.�(ANP)
4,7
4,6
4,5
in €
22/6

VO�PA�K
39,15�euro�/�+�1,35�%

Contract voor
terminal in China
Tankopslagbedrijf�Vopak�heeft�een
contract�gekregen�van�Huizhou
QuanMei�Petrochemical�Terminal
voor�een�nieuwe�terminal�voor
vloeibare�producten�in�China.�De
terminal�wordt�gebouwd�als�onderdeel�van�het�Huizhou-project�van
olieproducent�ExxonMobil.�Vopak
wordt�verantwoordelijk�voor�de�opslag�en�dienstverlening.�(ANP)
40

39

in €
22/6

T

oen de Amerikaanse
multimiljonair Brian Boland samen met een
groepje demonstranten
op dinsdag 25 mei in
San Francisco aanhoudend het verkeer blokkeerde, vond
de politie het genoeg geweest. Boland werd gearresteerd, tijdens een
‘Fight for 15’-rally: een demonstratie
om de Amerikaanse overheid te bewegen een wettelijk minimumloon
van 15 dollar per uur in te voeren (het
huidige minimumloon is 7,25 dollar
per uur).
Boland is een opvallende verschijning tussen zijn collega-miljonairs.
Hij werkte jaren aan de zijde van
Mark Zuckerberg aan de marketing–
en advertentiestrategie in de top van
Facebook, maar trok zich vorig jaar
terug om zich voltijds bezig te houden met filantropie. Boland is nu één
van de belangrijkste Amerikaanse
stemmen in de roep om het verhogen
van belasting voor de allerrijksten en
bedrijven. Boland en zijn vrouw
richtten in 2013 The Delta Fund op:
een stichting die zich onder meer inzet voor het verkleinen van inkomensongelijkheid.
Na vier jaar Microsoft en elf jaar
Facebook kwam Boland terecht in
een „extreem geprivilegieerde situatie”, zegt hij in een videogesprek via
Zoom. De waarde van zijn aandelenpakket steeg mee met de beurskoers
van Facebook, die de afgelopen tien
jaar verviervoudigde. „Ja, ik was een
harde werker maar ik had ook enorm
de wind mee. Meer dan zou moeten.”
Is het ongemakkelijk om zo rijk te
zijn en ondertussen te pleiten voor
belastingverhoging?
„Om eerlijk te zijn: mijn rijkdom
voelt inderdaad ongemakkelijk. De
wereld is meer dan alleen een nummer op je bankrekening. Een nummer dat op een bepaald moment niet
zo veel meer betekent. Mijn rijkdom
heeft me doen beseffen dat we leven
in een systeem dat tot doel heeft om
de welvaart van the happy few te bespoedigen.”
Twee weken geleden publiceerde het

Amerikaanse journalistieke platform
ProPublica een onderzoek naar de
belastingdruk voor de vijfentwintig
rijkste Amerikanen. Die kwam doorgaans niet veel hoger uit dan een
paar procent, bleek uit de belastingaangiftes van onder meer Jeff Bezos
(Amazon), Elon Musk (Tesla) en Warren Buffett (Berkshire Hathaway) die
ProPublica via een klokkenluider in
handen kreeg.
In de periode 2014-2018 werden
de miljardairs samen 401 miljard dollar (344 miljard euro) rijker, terwijl ze
13,6 miljard dollar aan federale inkomstenbelasting betaalden. Dat is
niet meer dan 3,4 procent, terwijl
een gemiddelde Amerikaan 14 procent belasting betaalt over een inkomen van 70.000 dollar per jaar.
Bezos (0,98 procent belasting) en
Buffett (0,1 procent) kwamen zelfs
niet boven de 1 procent belastingdruk uit. De belangrijkste oorzaak,
volgens ProPublica, lag in het feit dat
de miljardairs door hun enorme welvaart dure fiscalisten inschakelen en
zo „gebruik kunnen maken van strategieën die buiten het bereik liggen
van gewone mensen”.
Wat dacht u toen u dit onderzoek
onder ogen kreeg?
„Ik vond het vooral heel bijzonder
om te zien tot hoeveel discussie het
leidde. Mensen weten wel dat Jeff
Bezos bijna geen belasting betaalt,
maar het dringt blijkbaar pas echt
door als het exacte percentage bekend wordt. Dat de rijken zo massaal
belasting ontwijken was voor mij
eerlijk gezegd niet heel verrassend.
Ik ben me zeer bewust van alle loopholes die er zijn, die krijg ik allemaal
door mijn fiscalist aangeraden. Maar
ik heb geen funky trust structures. Er
zijn zat rijke mensen om me heen die
me om die reden voor gek verklaren.”
In reactie op het ProPublica-onderzoek zei Warren Buffett dat hij zijn
geld liever zelf weggaf dan het aan
de overheid te geven ‘om zo de Amerikaanse schuldenberg een klein
beetje te verminderen’. Wat vond u
van die uitspraak?
„Door dat te zeggen impliceert Buf-

FOTO�MANDEL�NGAN/AFP

Door�Stijn�Bronzwaer

Deal verwacht
over coronasteun

38
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Brian Boland werkte jaren in een topfunctie bij
Facebook. Het maakte hem steenrijk. Nu pleit hij
voor hogere belastingen voor de allerrijksten en
bedrijven. „Ik zeg niet wat mijn belastingdruk is.”

AIR�FRANCE-KLM
4,57�euro�/�+�1,56�%

4,4
17/6
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Een�demonstratie�in�Washington,�DC voor�een�hoger�minimumloon.�Brian�Boland�werd�eerder�dit�jaar�opgepakt�bij�een�protestactie�voor�een�hoger�minimumloon.

CV
Hoge�functie
bij�Facebook
Brian�Boland�w�e�r�kt�e
elf�jaar�bij�Facebook�in
verschillende�rollen.
Hij�bekleedde�onder
meer�een�hoge�functie
binnen�het�bestuur.
Daarvoor�werkte�hij
enkele�jaren�bij�Microsoft.
Boland�stopte�vorig
jaar�bij�Facebook om
zich�te�concentreren
op�zijn�stichting�The
Delta�Project,�die�hij
leidt�samen�met�zijn
vrouw�Katie.�Boland
studeerde�filosofie
aan�de�Washington
and�Lee�University�in
Virginia�en�heeft�twee
kinderen:�Liddy�en
John.

fett dat hij betere beslissingen neemt
dan ieder ander. Hij moet allebei willen: én geld weggeven én meer belasting betalen. Betaal je belastingen,
zodat de samenleving vervolgens
kan beslissen hoe dat geld moet worden besteed. En als je vindt dat de
overheid niet efficiënt genoeg werkt
dan heb ik nieuws voor je: liefdadigheidsinstellingen verspillen óók
geld. Zeg niet: ik ga mijn geld uit de
overheid trekken en zelf beslissen
wat ik ermee ga doen. Dat is een
enorm egocentrische gedachte.”
Hoe hoog is uw belastingdruk eigenlijk?
(Boland valt even stil). „Dat zeg ik
niet, maar het is hoger...”
Hoger dan Jeff Bezos?
„Zeker hoger dan dat. Mijn partner
en ik betalen aardig wat belasting. Er
zijn allerlei strategieën die je helpen
om ervoor te zorgen dat je minder
belasting betaalt, maar ik heb tegen
mijn fiscalist gezegd dat het niet
hoefde. Ik zie belasting betalen niet
als een kostenpost.”
Waarom deelt u niet hoeveel u betaalt? Is gebrek aan transparantie
niet juist één van de problemen?
„Misschien. (stilte). Ik ben erover aan
het nadenken of ik dit wil delen,
maar ik weet nog niet zeker of het
echt iets bijdraagt als ik dat doe.”

Kost het moeite om meer belasting
te betalen als je rijk bent?
„Ergens wel. Het systeem is zo ontworpen dat je vrij eenvoudig veel belasting kunt ontwijken. En de meeste
mensen willen nu eenmaal zo min

mogelijk belasting betalen. Maar als
je belastingontwijking niet bewust
nastreeft, dan is het niet lastig. Voor
mij persoonlijk maakt het ook echt
niet uit. Mijn levensstijl verandert
niet als ik nu twee keer zo veel belas-

ting moest betalen.”
Miljardairs als Bezos zeggen: we betalen graag meer belasting, als de
overheid het maar regelt. Hoe oprecht is dat?

„Ze bedoelen: als het ons wordt opgelegd, dan volgen we de wet. In het
Amerikaanse politieke systeem heeft
geld extreem veel invloed. Als bedrijven en miljardairs echt meer belastingen willen betalen, kunnen ze se-

De G7 pleitte onlangs voor een internationaal minimumtarief voor
winstbelasting. Zit er een doorbraak
aan te komen?
„De bedrijven gaan niet bewegen. Het
moet dus van onze overheden komen.
Dat de zeven grootste industrielanden het probleem van de race naar de
bodem met lage winstbelasting nu onderkennen is een grote stap vooruit.
Het zou ook een enorme stap zijn als
bedrijven belasting betaalden in de
landen waar ze actief zijn, niet in de
landen waar hun hoofdkantoor staat.
Kijk naar Afrika: een enorm continent
met miljoenen Facebook-gebruikers,
waar Facebook vervolgens geen belasting betaalt. Dat is niet zoals het
hoort. We hebben een nieuw model
nodig om die balans terug te brengen.”

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Hoe werd Nederland de
avocadohotspot van de wereld?
Geen enkel land in Europa importeert zoveel avocado’s als wij.
Nederland is zelfs wereldwijd dé avocadohotspot. Hoe zijn wij dat
geworden? En wat is de keerzijde van die ongebreidelde groei?
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NEGATIEVE�RENTE

Betalen om
te sparen is
dichterbij dan
je denkt
Per 1 juli krijgen spaarders vanaf
een ton bij hun bank te maken
met een negatieve rente. Waarom
eigenlijk? En moet je straks ook
bij lagere spaartegoeden gaan
betalen? „Die ton is een
psychologische grens.”

Banken zijn zelf verantwoordelijk voor het
vaststellen van hun rentetarieven, laat De Nederlandsche Bank (DNB) in een verklaring weten. „DNB houdt wel de eventuele risico’s in de
gaten die hieruit voort kunnen vloeien. Een
mogelijk risico van een negatieve spaarrente is
bijvoorbeeld dat spaarders in groten getale hun
tegoeden gaan opnemen. En dat kan een bedreiging zijn voor de financiële stabiliteit.”
Van zo’n bankrun is echter vooralsnog geen
sprake, volgens de centrale bank mede doordat
het overgrote deel van de spaarders op dit moment nog niet met een negatieve rente geconfronteerd wordt.

Tekst�Chris�Koenis
Illustratie�Roland�Blokhuizen

O

p een dinsdag in
mei krijgt Peter
een telefoontje
van zijn bank,
ING. Aan de lijn is
een beleggingsadviseur, die een
voorstel heeft
voor Peter, een
62-jarige oud-ondernemer in de
reclamewereld
die vanwege zijn vermogen liever niet met zijn
volledige naam in de krant wil (zijn naam is wel
bekend bij de redactie). Hij heeft 34 jaar een familiebedrijf gerund en er staat aardig wat geld
op zijn spaar- en betaalrekening.
Dat geld heeft hij sinds hij eind vorig jaar zijn
rekeningen opende niet aangeraakt. Nu wil de
adviseur graag dat ING Peters vermogen, bij elkaar opgeteld een half miljoen euro, voor hem
mag beleggen. De adviseur dringt aan en laat
vallen dat de bank Peters rekeningen op een gegeven moment kan sluiten als hij niets met het
geld gaat doen.
Peter weigert in te gaan op het aanbod en
vertelt de adviseur dat hij bij het openen van de
rekeningen al heeft aangegeven geen transacties te zullen doen op de bewuste rekeningen.
Deze heeft hij geopend om zijn vermogen te
kunnen spreiden, omdat hij geen negatieve
rente wil betalen over zijn spaargeld.
Enigszins beduusd hangt hij op. „Het punt
van de bankadviseur was: we verdienen niets
aan u”, vertelt Peter. „Dat begreep ik niet helemaal, want ook als ik geen geld overmaak, rekent de bank maandelijkse kosten voor een rekening. Hoe dan ook ben ik er totaal niet in
geïnteresseerd om via hen te beleggen. Al met
al was het een kort gesprek.”
Hoewel de meeste mensen geen half miljoen
op hun rekening hebben staan en niet op deze
manier benaderd worden door hun bank, krijgen wel meer Nederlanders te maken met een
negatieve rente. De rente wijzigt namelijk
vanaf 1 juli bij vrijwel alle grote banken. Vanaf
die datum geldt dat klanten een half procent
negatieve rente moeten betalen over een banksaldo dat hoger is dan 100.000 euro – nu is dat
nog 250.000 euro.

Psychologische grens
Maar is het denkbaar dat de dalende trend
doorzet en straks ook mensen met enkele tienduizenden euro’s spaargeld moeten betalen
voor het aanhouden van spaargeld? Harald
Benink, hoogleraar bankwezen en financiering
aan Tilburg University, verwacht van niet. „Die
ton is een psychologische grens. Dat komt om-

Nederland�spaarland

40.800
Uitzondering is ABN Amro, dat anderhalve
ton als grens gaat hanteren. Al telt die bank wel
de bedragen op alle rekeningen van een klant
bij elkaar op.

‘Veel geld op de markt’
Waarom berekenen banken eigenlijk een negatieve rente aan grote klanten? Een rondgang
langs alle grote spelers levert vrijwel dezelfde
antwoorden op. Ten eerste maken de banken
zélf tegenwoordig hogere kosten. Zij betalen
immers een rentevergoeding van 0,5 procent
per jaar over het spaargeld dat ze stallen bij financiële instellingen, zoals de Europese Centrale Bank (ECB). De banken verhalen de kosten op hun cliënten door middel van de negatieve rente.
Ten tweede is dit een kwestie van vraag en
aanbod. Daarbij geldt dat de rente stijgt wanneer er veel vraag is naar geld en weinig aan-

Het punt van
de bankadviseur
was: we
verdienen niets
aan u. Dat
begreep ik niet
Peter�ING-klant�met�vijf�ton�spaargeld

bod. Nu is het tegenovergestelde het geval, volgens een woordvoerder van Triodos. „Op dit
moment is het aanbod van geld groot, mede
omdat de ECB leningen van landen en bedrijven opkoopt. Er is dus veel geld op de markt.”
Tot slot gebruiken banken als aloud argument: de anderen doen het ook. Waarbij de
grens van een ton is ingegeven door de markt,
laat Rabobank weten. „Zowel in Nederland als
in de ons omringende landen. Concurrenten
hanteren soortgelijke grenzen. Bij te grote verschillen gaat er mogelijk te veel geld tussen
banken schuiven en dat is niet wenselijk.”
Hoewel door die grens van een ton volgens
NN Bank voorlopig „ongeveer 98 procent” van
zijn rekeninghouders gevrijwaard blijft van negatieve rente (en ING noemt een percentage
van 97,8 procent), komen zo zoetjes aan wel de
‘gewone’ spaarders in beeld.
Dat is een gevoelige kwestie, waar geen van
de banken desgevraagd uitspraken over durft
te doen. Op voorhand uitsluiten dat ‘gewone’
spaarders ook moeten gaan betalen, dat doen
ze niet. Wel is het streven „om gewone spaarders zoveel en zo lang mogelijk te ontzien”,
zegt ABN Amro.

e�u�ro
Zoveel�spaargeld�heeft�een�particulier
huishouden�gemiddeld,�volgens�de
meest�recente�cijfers�van�het�CBS,�uit
2�0�19.

13.900

e�u�ro
Het�gemiddelde�spaarsaldo�wordt�sterk
omhoog�getrokken�door�een�relatief�klein
aantal�spaarders�met�veel�spaargeld.�Het
doorsnee�spaarsaldo�(de�mediaan)�ligt
daarom�in�Nederland�met�13.900�euro�beduidend�lager.

Bijna�alle�banken�wijzigen�de�spaarrentes�vanaf�1�juli
Rente op spaargeld boven een bepaald bedrag
Zoals het nu is

Na 1 juli

ABN Amro

-0,5% vanaf € 500.000

-0,5% vanaf € 150.000

Van Lanschot, ING,
Rabobank, Volksbank
(SNS, ASN Bank en
RegioBank), KNAB

-0,5% vanaf € 250.000

-0,5% vanaf € 100.000

Nationale-Nederlanden -0,5% vanaf € 250.000
Triodos

-0,5% particulier en
-0,7% zakelijk vanaf € 100.000

-0,25% vanaf € 100.000 - € 250.000
-0,5% vanaf € 250.000
ongewijzigd
NRC 220621 / RB / Bron: Banken

42 miljard
e�u�ro
Zoveel�geld�stalden�Nederlandse�huishoudens�in�coronajaar�2020�extra�op�hun
spaar-�en�betaalrekening,�tweemaal�zoveel�als�in�2019.�Eind�dat�jaar�was�er�in�totaal�ruim�487�miljard�euro�bij�banken�gestald.�Die�trend�zette�in�de�eerste�vier
maanden�van�2021�door�(16,6�miljard
e�u�ro�)�.

dat je tot 100.000 euro veilig kunt sparen onder het depositogarantiestelsel. Als een bank
failliet gaat, ben je daardoor als klant tot dat bedrag volledig verzekerd.”
Al moeten we ons volgens Benink niet blind
staren op die negatieve rente. Kijk liever naar
de koopkracht en inflatie, oftewel naar de prijs
van de spullen en diensten die we kopen, zegt
hij. „Negatieve rente is natuurlijk een blikvanger. Maar als gewone spaarder ontvang je nu
met circa 0,01 procent al nauwelijks rente over
je spaargeld, terwijl de inflatie wél stijgt. Daardoor wordt je spaargeld in reële zin al langer almaar minder waard. Dat wordt vaak vergeten.”
Daar komt nog de belasting bij die mensen
moeten betalen over hun vermogen. Spaar je
meer dan de heffingsvrije grens van 50.000
euro, of een ton samen met je fiscale partner, dan
rekent de fiscus een zogeheten vermogensrendementsheffing (‘spaartaks’) over dat bedrag.
Toch zullen de meeste mensen die net als
oud-reclameman Peter een aanzienlijk vermogen hebben, nu al op zoek gaan naar alternatieven. Wat kunnen zij doen om te voorkomen dat
zij negatieve rente moeten betalen?
De meest voor de hand liggende optie is je vermogen over meerdere bankrekeningen te spreiden. Dat kan bij één bank of, bij echt grote bedragen, bij verschillende banken zodat je overal onder het depositogarantiestelsel van maximaal
een ton valt. Dat kan veel geld schelen. Een eenvoudige rekensom leert dat een spaarder bij een
vermogen van vijf ton op een rekening vanaf 1
juli 0,5 procent rente betaalt over vier ton daarvan – wat neerkomt op 2.000 euro per jaar.
Bedenk wel dat banken soms meerdere handelsnamen gebruiken, die onder één en dezelfde bankgarantie vallen voor het depositostelsel. Eén ton stallen bij de Volksbank en dan
nog één bij ASN Bank heeft om die reden geen
zin. Op de website van toezichthouder De Nederlandsche Bank kun je in het zogeheten Wftregister opzoeken onder welke verschillende
handelsnamen banken opereren.
En buitenlandse banken, die vormen soms
toch ook een toevluchtsoord? Klopt, als ze tenminste ook onder het depositogarantiestelsel
vallen van het desbetreffende land. Maar helaas zijn ook bij betrouwbare partijen van over
de grens recent de spaarrentes gedaald: zo
daalde de spaarrente bij Bigbank, een Letse
aanbieder die lange tijd de hoogste rente bood,
afgelopen maand van 0,40 procent naar 0,25
procent. Aan kop staat nu de Britse Lloyds
Bank, met 0,30 procent rente.
Een andere optie is je geld stallen op een
spaardeposito. Ook dan is de rente laag, maar
wel net iets minder laag. Bij een vastzetten van
je geld voor een jaar krijg je dan bij Bigbank 0,4
procent, en vanaf vier jaar 1 procent.
Dat is in elk geval meer dan Nederlandse
aanbieders in het gunstigste geval bieden. Bij
NIBC Direct krijg je bijvoorbeeld bij een termijndeposito die je vastlegt voor vier jaar nog
0,40 procent, en bij LeasePlan Bank voor vijf
jaar vast 0,50 procent.

Commerciële pogingen
Je geld spreiden mag in principe overal zonder
voorwaarden. Al worden klanten bij de meeste
banken dus wel actief benaderd als zij hun
bankrekening lange tijd niet gebruiken. Dan
wordt gevraagd een transactie te doen om te
voorkomen dat zo’n inactieve rekening in het
uiterste geval wordt opgeheven.
En passant wordt ook aan vermogende klanten gevraagd of een bank niet meer voor hen
kan betekenen. „Maar wij zullen niet overgaan
tot het beëindigen van rekeningen als deze
commerciële pogingen geen succes hebben”,
zegt een Rabobank-woordvoerder.
Volgens ING worden grote klanten, zoals Peter, niet gebeld omdat ze inactief zijn, maar
vooral om hen erop te wijzen dat ze een geldbedrag over hebben, waarmee ze bijvoorbeeld extra kunnen aflossen op een lening of via de
bank kunnen beleggen. „Het gesprek draait
meestal uit op een advies over beleggen”, aldus
een zegsvrouw van ING. „Klanten vinden dat
ook steeds interessanter.”
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NEDERLAND�-�NOORD-MACEDONIË

Zorgeloze derde zege voor Oranje
Het Nederlands elftal sloot de groepsfase af met een 3-0 zege op Noord-Macedonië. Niets meer, niets minder.
zen, maar feit is dat Oranje maandag
gevaarlijker was dan tegen Oekraïne
en Oostenrijk. De teleurstelling op de
gezichten van Malen en Depay toen
ze na een uur werden gewisseld, was
veelzeggend – ze hadden meer gewild. Meer aanvallen. Logisch. Er
gloorden veel meer doelpunten dan
de uiteindelijke drie.

Door�onze�redacteur
Fabian�van�der�Poll
A�M�ST�E�R�DA�M

E

Georginio�Wijnaldum maakte�twee�van�de�drie�doelpunten�tegen�Noord-Macedonië.
lag een Macedonische vlag gedrapeerd. Drie schietgebedjes verder
stond hij uit volle borst mee te zingen
met het volkslied. Niks te verliezen,
alles te winnen.

Niet vlekkeloos
Het gold ook voor Oranje. Maar het
Nederlands elftal zou het Nederlands
elftal niet zijn als er niet áltijd iets te
winnen is. De genegenheid van het
volk. Zo hartverwarmend was het
doelmatige voetbal in de eerste twee
duels niet geweest. Volgens plan, dat
wel. Overtuigend? Niet altijd.
Dat Oranje het moest hebben van
de noeste rechtsback Denzel Dumfries, kun je ook zien als een teken dat
het elders op het veld niet vlekkeloos
liep. Voorin, bijvoorbeeld. Zo leken
Wout Weghorst en Memphis Depay
nog niet helemaal op elkaar inge-

Groep�C
Oekraïne�-�Oostenrijk
Oostenrijk�is�als�tweede
geëindigd�in�Groep�C�na�een
1-0�zege�op�Oekraïne.�Na�21
minuten�tikte�Christoph�Baumgartner�een�voorzet�binnen�van
aanvoerder�David�Alaba.�Even
daarvoor�was�Baumgartner�behandeld�aan�een�hoofdblessure,�maar�hij�mocht�blijven�staan.
Na�een�half�uur�ging�hij�alsnog
aangeslagen�van�het�veld.
Oostenrijk�speelt�zaterdag�in
de�achtste�finale�tegen�Italië.
Oekraïne�moet�afwachten�of�de
derde�plaats�met�3�punten�voldoende�is�om�door�te�gaan.

speeld, ook al zijn zij op papier een
goed stel. De een lang en sterk, de ander handig en rap.
Maandag speelde Weghorst niet.
Naast die andere wissel (Ryan Gravenberch voor Marten de Roon) begon De Boer met Donyell Malen naast
Depay. Diens grootste wapen: zijn
snelheid. Als een optrekkende sportwagen schiet Malen weg als hij ook
maar even voorziet dat een dieptepass aanstaande is. Hij creëert ruimte
en zoekt de combinatie met Depay;
hakballen, een-tweetjes. Zo valt na 25
minuten ook de 1-0. Malen vindt Depay, Depay schuift binnen.
Het gaat bijna intuïtief. Ogenschijnlijk makkelijk. Wat de vraag opwerpt
wat nu het beste aanvalsduo voor
Oranje is: Weghorst – Depay of toch
Depay – Malen? De Boer heeft niet
voor niets voor het eerste duo geko-

De omstandigheden waren er ook
naar.
Tegen
Noord-Macedonië
hoefde Oranje niet te vrezen voor een
tegendoelpunt met grote gevolgen.
Er werd dan ook vrijuit gevoetbald,
gedurfder, met meer lef, zeker na
rust, toen Nederland de score verdubbelde via aanvoerder Georginio
Wijnaldum, die zijn onuitputtelijke
loopvermogen weer eens combineerde met trefzekerheid voor het
doel.
Na zijn goals zakte Noord-Macedonië meer terug en was vooral de publiekswissel van Pandev reden voor
gejuich vanuit het roodgekleurde vak
in de Arena. Intussen waren invallers
Weghorst en Steven Berghuis dicht bij
een goal. Weghorst raakte vlak na rust
de lat, de schoten van Berghuis waren
niet precies genoeg. Later liet De Boer
ook debutant Cody Gakpo en Quincy
Promes hun eerste speelminuten maken op dit EK.
Zo’n wedstrijd was het geworden.
Een zorgeloos onderonsje met een
klein voetballand, waarin De Boer de
ene speler rust en de andere speelminuten kon gunnen. Een luxe voor de
bondscoach, maar wel eenmalig.
Na maandag kan De Boer alleen
zichzelf nog een gunst bewijzen. En
dat is door te winnen in Boedapest,
komende zondag, van een tegenstander die halverwege deze week bekend
zal worden. In de achtste finale zal
Oranje waarschijnlijk pas echt op de
proef worden gesteld, en zal ook duidelijk zijn of het team zich kan meten
met de betere landen op dit Europees
kampioenschap. Want na drie gewonnen groepswedstrijden blijft de grote
vraag: is Oranje van Europees topniveau?

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e
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ven leek er een overwinning
met dubbele cijfers aanstaande in de Arena. Maar zover kwam het niet. In de laatste groepswedstrijd van dit EK hield
het Nederlands elftal het bij een 3-0
zege op Noord-Macedonië. Keurig.
Niets meer, niets minder.
Dankzij de overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) was de
ploeg van bondscoach Frank de Boer
vooraf al zeker van de groepswinst
geweest, zoals de opponent al was
uitgeschakeld was voor een plek in
knock-outfase. Alsof het de NoordMacedoniërs wat kon schelen. In hun
bloedrode shirts stonden van tevoren
honderden fans te hossen op het
plein voor station Bijlmer naast de
Decathlon en de Febo. Op hun shirts
steeds weer die ene naam: Pandev.
Goran Pandev. Grootheid onder de
Macedoniërs. Van hem moesten ze
het hebben. De 37-jarige spits mocht
deze weken op het nippertje deelname aan een eindtoernooi toevoegen aan zijn fraaie, inmiddels ten
einde gekomen voetballoopbaan, die
hem dreef langs clubs als Internazionale, Napoli, Galatasaray en Genua.
Lange tijd lonkte voor hem eenzelfde lot als dat van George Best,
Ryan Giggs, Eric Cantona, Jari Litmanen en die paar andere vedettes die in
voetbalquizzen figureren omdat ze
nimmer op een EK of WK speelden.
Totdat Noord-Macedonië in de playoffs een ticket voor Euro 2020 greep.
Pandev scoorde één keer dit toernooi
en liet afgelopen zondag al weten dat
hij na dit toernooi zal stoppen.
Hij had genoten, net als zijn teamgenoten. Bij hun entree in de Arena
deden ze denken aan een groep vrienden die zich heeft voorgenomen om
vooral plezier te hebben. Dolletjes
met cameramannen, een groepsfoto
voor de nog lege tribunes. Over de
stoel van bondscoach Igor Angelovski

Denzel�Dumfries (rechts)�wil�koppen,�maar�wordt�gehinderd�door�Goran�Pandev van�Noord-Macedonië.

Door�onze�redacteur
Enzo�van�Steenbergen
A�M�ST�E�R�DA�M

I

nworp voor Noord-Macedonië. Een
totaal ongevaarlijk moment, ergens
halverwege het veld. Ineens springt
de bondscoach, Frank de Boer, op.
Hij schreeuwt, merkt dat niemand reageert, fluit dan hard op zijn vingers. Patrick van Aanholt kijkt op. De Boer gebaart. Drie meter naar links, dichterbij de
man staan. Van Aanholt knikt. Zoals hij
dat steeds doet als hij aanwijzingen krijgt.
Van De Boer of van de assistent-trainers –
ze zijn veel met hem bezig.
Er werd gewonnen van Noord-Macedonië (3-0), maar daar ging het niet om. Feitelijk speelt het Nederlands elftal pas een
paar weken in de opstelling met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee
aanvallers (5-3-2). Nog altijd wennen.
Vooral voor twee spelers die een geheel
nieuwe functie kregen: Patrick van Aanholt en Denzel Dumfries. In hun normale
voetballeven ‘gewoon’ rechts- en linksachter. Nu wingback – vleugelspeler. Verdediger én middenvelder én aanvaller.
Cruciale posities, vindt Frank de Boer.
Excelleren zij niet, dan wordt het lastig
om ver te komen dit EK. Vandaar dus die
gedetailleerde coaching langs de lijn.
„Het is ook een gecompliceerde positie,
dus een helpende hand is niet overbodig”, zei De Boer.

‘Ik ben gewoon Denzel’
Denzel Dumfries was er rustig onder gebleven. Het leek wel alsof de hele wereld
hem op het schild hees, de afgelopen
week. De speler die lang bij de amateurs
speelde en stapje voor stapje hogerop
klom tot de EK-held die hij voorlopig is –
dat is een mooi verhaal. Acht goals maakte het Nederlands elftal dit toernooi – hij

REPORTAGE�W�I�N�G�B�AC�K�S

Hulp nodig voor
backs van Oranje
Nederland wint weer. De wingbacks, vooral Denzel Dumfries,
krijgen lof. Maar hun passing is slordig. Het moet beter dit EK,
vindt Frank de Boer.
maakte er twee en was bij drie andere
treffers betrokken.
„Hij mist alleen nog een cape die bij
zijn oranje uitrusting past”, schreef Het
Laatste Nieuws in België. „Eén van de verrassingen van dit EK”, vond de Spaanse
krant Marca. Het Italiaanse Gazzetta dello
Sport vergeleek Dumfries met de bitcoin:
eerst was iedereen sceptisch, nu blijken
ze bijzonder waardevol. Daar kon Dumfries wel om lachen. Maar, zei hij: „Ik ben
gewoon Denzel, hoor.”
De Boer begon aan een opsomming
toen hem werd gevraagd wat zijn wingbacks kunnen verbeteren. Positie kiezen.
Binnenkant dekken. Scherper meedoen
als de tegenstander aan de bal is. Vaker bij
de tweede paal verschijnen. Diep gaan.
Ja, zei De Boer, „er kan veel beter”.
Vergelijk de prestaties van Dumfries en
Van Aanholt met tien vleugelspelers van
andere landen tijdens dit EK en het wordt
duidelijk waarom De Boer dit zegt. Sleutelen aan de vleugels is noodzakelijk.
Dumfries rende volgens UEFA-cijfers 21
kilometer in de eerste twee wedstrijden
(data van de derde groepsduels zijn nog

niet compleet voor alle poules). Hij kwam
tot een topsnelheid van 32,8 kilometer
per uur. Van Aanholt legde 13,8 kilometer
af (hij speelde minder minuten) en haalde
30,6 kilometer per uur. Met die cijfers
doen de Oranje-spelers mee met de beste
backs van het toernooi.

Matige backs van matige landen

Pro�g�ra�m�m�a
Dinsdag�22/6
Groep�D,�21.00�uur:
Kroatië�-�Schotland
(G�l�a�s�g�o�w�)
Tsjechië�-�Engeland
(�Lo�n�d�e�n�)

In balbezit is het anders. Dumfries gaf in
de eerste twee duels 56 passes, waarvan
er 43 aankwamen (76 procent) – dat verbeterde niet tegen Noord-Macedonië.
Van Aanholt heeft vergelijkbare data: 77
procent van zijn passes ging goed. Bij Italië, Frankrijk, Spanje en België komt niet
één vleugelspeler onder de tachtig procent als het gaat om accuratesse in de
passing.
Vergelijken is niet altijd eenvoudig,
omdat de spelers soms net andere tactische rollen hebben. Maar over het algemeen zijn spelers met vrijwel dezelfde
positie in het veld veel betrouwbaarder in
hun passing dan de Oranje-backs. Ze leveren ook méér passes af, gekwantificeerd naar het aantal speelminuten. De

Belg Thorgen Hazard gaf bijvoorbeeld 153
passes, 91 procent ging naar een medespeler. De passing van Dumfries en Van
Aanholt is beter vergelijkbaar met matige
backs van matige landen. Het valt ook
weer op tegen Noord-Macedonië. Het
lijkt wel alsof Van Aanholt haast heeft zodra hij de bal krijgt. Zijn ballen vooruit
zijn soms ronduit wild.
Duidelijk is ook dat vooral Dumfries
verdedigend nog niet veel heeft hoeven
doen. Precies één bal pakte hij af in de
eerste twee wedstrijden. Van Aanholt
deed dat vier keer – ook niet veel voor een
speler op zijn positie. Leonardo Spinazzola, de bejubelde vleugelspeler van Italië,
veroverde dertien ballen in twee duels.
Jordi Alba van Spanje twaalf. Ook ná
Noord-Macedonië komen de vleugelspelers van Oranje daar lang niet aan.
Het zegt ook veel over de tegenstand
die het Nederlands elftal had. Oekraïne,
Oostenrijk, Noord-Macedonië. Dumfries
zag maandagavond Aleksandar Trajkovski tegenover zich. Die speelt op het
tweede niveau van Spanje. Hij kon weer
de jongen zijn die we allemaal kennen
van het buurtpleintje. Eigenlijk alleen
zichtbaar als er een goal te maken is, of
even opduiken voor een belangrijke voorzet. In de eerste helft is hij er weer, ineens, alleen voor de keeper na een goede
bal van Malen. Bíjna zijn derde EK-goal.
In Boedapest, waar Oranje zondag de
achtste finale speelt, zal Dumfries wél
moeten verdedigen. Dan wacht misschien wel Diogo Jota van Portugal, adjudant van Cristiano Ronaldo en speler van
Liverpool.
Pas dan zal blijken of de wingbacks van
Oranje goed genoeg zijn voor het grote
werk. Tegen Noord-Macedonië probeerde
Frank de Boer vast een ander spelsysteem: 4-3-3. Dumfries kreeg rust – net als
veel anderen. In dát systeem wordt
Noord-Macedonië pas echt opgerold.
Zónder wingbacks.
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The past is not dead,
it’s not even past.
William Faulkner

Na een veelzijdig leven als beeldend kunstenaar is als gevolg
van een langdurige ziekte rustig ingeslapen mijn karaktervolle, allerliefste

CAROLINE VAN DER VEGT
Maartensdijk, 22 maart 1940

Middelburg, 16 juni 2021
Dick de Bruijn

Zus en Schoonzus van

Albert en Ingeborg van der Vegt-Koning
Marc de Bruijn en Pierrette van Harten

Co�l�o�f�o�n
Opgave�van�een�familiebericht

Maarten en Monique Suijs-de Bruijn
Liesbeth Haverman
Neven en nichten
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Singelstraat 11, 4331 SR Middelburg
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