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De BBC
over leven
De prachtige documentaire-
series Human Planet en
First Life nu gebundeld bij
NRC Lux.

nrclux.nl/film

7 dvd’s

2995 49%
Bespaar tot

neem nu een abonnement
en bespaar tot 49% t.o.v. losse nummers

Ga naar nrc.nl/abo

Wat smeulde op straat, is nu ontploft

Door onze correspondent
Titia Ketelaar
Londen. Ongeregeldheden tot ver
buiten Londen, meer dan 100 mil-
joen pond schade aan winkels en wo-
ningen, en ruim 1.300 arrestanten
van wie de jongste, die vandaag voor
de rechter wordt voorgeleid, slechts
elf jaar oud is.

Na vier onrustige en gespannen
nachten stellen de Britten zich maar
één vraag: waarom? Hebben deze
jongeren dan geen enkel respect voor
de eigen gemeenschap, waarvan ze
nu de winkels plunderen en de hui-
zen in brand steken?

Met de roep om gerechtigheid na
de dood op donderdag van de 29-jari-
ge Mark Duggan in Tottenham heb-
ben de ongeregeldheden weinig
meer te maken. Hele winkelstraten
zijn veranderd in een slagveld, Lon-
den was gisternacht een vesting. Po-
litici hebben het over „opportunisti-
sche diefstal”, en wijzen erop dat al-
leen bepaalde winkels worden ver-
nield. Daar waar de plasmatelevisies

te koop zijn, de mooiste sportschoe-
nen en de nieuwste kleding.

Maar wie de afgelopen dagen met
jongeren sprak, en luisterde naar
jeugdwerkers, sociologen en crimi-
nologen krijgt een ander beeld. Zij
zijn allerminst verbaasd. Want nu
komt aan de oppervlakte wat zij al ja-
ren op straat voelen, in de enorme so-
ciale woningbouwbuurten waar jon-
geren opgroeien zonder familie-
structuur, zonder besef van autori-
teit en zonder eerbied voor ander-
mans bezit. Daar geldt het recht van
de sterkste en wordt respect afge-
dwongen met mooie spullen. Daar
wordt gepraat over rechten en niet
over verantwoordelijkheden. Daar is
nauwelijks toekomstperspectief, he-
lemaal niet tijdens een economische
crisis, als de jeugdwerkloosheid en
bezuinigingen op jongerencentra
juist deze buurten raken.

De deskundigen wijzen op de

voorbeelden die deze jongeren krij-
gen uit de ‘officiële maatschappij’:
bankiers die roekeloos omgingen
met andermans geld, parlementsle-
den die sjoemelden met hun declara-
ties, politieagenten die zich lieten
omkopen door journalisten en poli-
tici die zich lieten fêteren door een
rijke mediamagnaat. Niet dat de rel-
schoppers dat zo welsprekend zullen
uitdrukken. Dit is geen georgani-
seerd protest tegen de autoriteiten of
de overheid, zoals eerdere studen-
tenrellen. Hier zal geen woordvoer-
der opstaan die met eisen komt. Zo-
als twee tienermeisjes, die al de hele
nacht gratis rosé dronken, tegen de
BBC zeiden: „We laten zien dat we
kunnen doen wat we willen.”

Dat de politie, zeker zaterdag-
nacht in de eerste uren van de rellen,
nauwelijks greep leek te krijgen op
de plunderingen, versterkte onder
de relschoppers het idee dat zij hun

Winkelstraten als slagveld, de
Britse hoofdstad Londen als
vesting. Na vier dagen van
hevige onlusten zoekt het
Verenigd Koninkrijk naar
verklaringen voor het geweld.
Wie roept de relschoppers ter
verantwoording?

A d v e rt e n t i e

gang konden gaan. Daarin werden ze
gevolgd door een tweede groep: toe-
schouwers die liet zich meeslepen.
Dat het midden in de zomervakantie
is, verergert de rellen ook nog eens.

„Deze generatie is opgegroeid in
een maatschappij waar identiteit
wordt bepaald door goederen”, zegt
Clive Bloom, auteur van Violent Lon-
don: 2,000 Years Of Riots, Rebels And Re-
volts, in een telefonisch interview.
„Ze zien consumptieartikelen en
willen die hebben. En in een tijd van
economische crisis is er geen andere
manier dan diefstal.”

Wat dat betreft, zegt hij, „zijn het
bijna Vikingen”. „Ze zijn zich er heel
goed van bewust dat ze anderen
angst aanjagen.” Het idee dat de rel-
schoppers kunnen worden overtuigd
te stoppen „door nette overreding”,
noemt Bloom belachelijk. „Zelfs als
ze nu worden opgepakt, is dat een
symbool van hoe machtig ze zijn.

Het vergroot hun respect op straat.”
Er is niemand die deze relschop-

pers ter verantwoording kan roepen,
zoals in de jaren tachtig kerkelijke en
etnische leiders dat nog wel konden.
Bloom wijst op de oproep van de
plaatsvervangend hoofdcommissa-
ris, die ouders smeekte om zich ervan
te verzekeren dat hun kinderen thuis
waren. „Dat is toch ongelooflijk? Het
komt met onze middle-classgezin-
nen niet in ons hoofd op dat we niet
zouden weten waar onze kinderen
zijn. Maar hier heb je het over jonge-
ren die hun ouders nooit zien.”

De rellen waren te verwachten,
zegt hij. „Zes jaar geleden [na de aan-
slagen op Londen] richtten we onze
energie op de islamitische gemeen-
schap. We hadden het gevoel dat in
arme zwarte, blanke en christelijke
gemeenschappen alles wel voor el-
kaar was. Dus de hele infrastructuur
zakte daar in.” Aan de subsidies
kwam in deze wijken een einde. Dat
het geweld toenam tussen blank en
zwart en met name tussen zwart en
zwart, werd volgens hem wel gesig-
naleerd. „In tegenstelling tot in Pa-
rijs, waar de rellen in de voorsteden
plaatsvonden, wonen we hier in Lon-
den allemaal samen. De haarden van
opstand waren binnen de gemeen-
s ch a p. ” Maar „het was een hete aard-
appel”. „Deze jongeren zijn zo be-
dreigend. Wie wilde daar nu aan be-
ginnen?”

Rellen in Engeland: In het nieuws

Doden tijdens rellen; Londen relatief rustig door grote politie-inzet
De golf van plunderingen en
brandstichtingen heeft zich gister-
avond verplaatst naar steden bui-
ten Londen. Vooral in Manchester-
was het onrustig, in Birmingham
vielen drie doden onder onduide-
lijke omstandigheden. In Londen
overleed een man die zondag-
nacht was neergeschoten, waar-
schijnlijk na ruzie over geplunder-
de goederen. In de hoofdstad bleef

de sfeer gespannen, maar was het
relatief rustig, mede door de inzet
van 16.000 agenten uit dertig ver-
schillende korpsen.
Winkeliers en bewoners vormden
buurtwachten om eigendommen
te beschermen. Winkels werden
dichtgetimmerd of sloten vroeg.
De afgelopen dagen zijn ruim
1.300 plunderaars gearresteerd,
van wie ongeveer 800 in Londen.

Premier David Cameron heeft van-
morgen aangekondigd waterkan-
nonnen te zullen inzetten als dat
de komende dagen nodig mocht
blijken. Engeland heeft geen wa-
terkanonnen; deze moeten uit
Noord-Ierland worden verscheept.
politie moest erkennen dat zij
moeite had de controle over de
stad te behouden en sprak over „in
het wild rondlopende criminelen”.

A Separation:
de noodzakelijke
leugens van
het leven
film 14-15

Centrale bankiers
nemen regie
in crisis
economie 21

Morgen vooral in het noorden af en
toe regen, in het zuiden soms zon.
Een stevige zuidwestenwind, tus-
sen 18 en 20 graden. Tot maandag
een afwisseling van regen, buien en
af en toe ook zonneschijn. Tempera-
turen rond 21 graden. Pagina 35
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Lees deze krant niet.
K ij k !
ER IS geen mens die een krant leest om de vorm. Een krant
lees je voor de inhoud. NRC – over Nederlandse en interna-
tionale politiek, economie, cultuur, wetenschap, opinie...
NRC-journalistiek, zeggen we graag, is voor mensen die
nieuwsgierig zijn naar wat in de wereld gebeurt. Die leer-
gierig zijn. Die bereid zijn na te denken. Op ons wordt wel
het etiket ‘k wa l i t e i t s k r a n t ’ geplakt. We ervaren de eer en
voelen de druk ervan.

Maar NRC Handelsblad en nrc.next zijn er niet alleen
voor mensen die graag lezen. Evenzogoed maken we onze
kranten voor mensen die graag kijken. Want zonder vorm
zou die inhoud geen enkele zin hebben. Dan zou onze jour-
nalistiek alleen maar een onaantrekkelijk pak papier of een
computerscherm zijn, waarin belangrijk nieuws verdrinkt
in een brij van grijze letters, feiten verloren lopen tussen
commentaren, hoofdzaken zich verbergen achter prettige
weetjes en foto’s hun plek niet vinden.

De vorm is het chassis van de informatie; het zijn de rails
waarop de inhoud loopt; het is de notenbalk waaruit

muziek ontstaat; het is onopvallend
meubilair dat niettemin sfeerbepa-
lend is.

Er zijn tientallen metaforen
gebruikt om krantenvormgeving te
benoemen. Ze hebben één ding met

elkaar gemeen: de vormgeving zorgt voor orde in de chaos.
In veel gevallen is die vormgeving daarenboven bescheiden,
nauwelijks zichtbaar voor de achteloze lezer, enkel op de
achtergrond aanwezig. Ze staat in dienst van de inhoud.
Slechts nu en dan werpt de vormgeving die bescheidenheid
af. Slaat ze zich op de borst. Haalt ze eens lekker uit. Dwingt
ze de inhoud in een ondergeschikte rol. Dat geldt voor NRC
Handelsblad en in sterkere mate voor nrc.next.

Deze bijzondere editie van NRC Handelsblad en nrc.next,
die is gemaakt is ter gelegenheid van onze nominatie voor
de prestigieuze Rotterdam Designprijs 2011, biedt een
greep uit de vormgeving van onze kranten. In deze editie
staat voor een keer niet de inhoud maar de vorm centraal.
Deze krant is niet om te lezen, deze krant is om te kijken.
Naar de ‘corpsen’ en koppen, de foto’s en graphics, de
kolommen, het ritme, de kleur.

Het is meteen een eerbetoon aan alle vormgevers en
beeldredacteuren van NRC Media die onder leiding van art
director Jan Paul van der Wijk dagelijks twee prachtige
kranten maken, waarmee we elke dag opnieuw ruim
700.000 lezers en kijkers bereiken.

Peter Vandermeersch
Algemeen Hoofdredacteur NRC Handelsblad en nrc.next

Rotterdam Designprijs
· De ‘Rotterdam Designprijs’ is de belangrijkste prijs in Nederland
op het gebied van design: de ontwikkeling en vormgeving van
(ambachtelijk en industrieel te vervaardigen) producten en
gebruiksvoorwerpen.

· Eerdere winnaars waren boekontwerper Joost Grootens voor zijn
Atlassen (2009), bureau Thonik voor de huisstijl en campagne van
de SP (2007) en Hella Jongerius voor ‘Repeat’ (bekledingsstof).

· Een internationale jury maakt op 12 februari 2012 uit vijftien
genomineerden de winnaar bekend. Bij de tweejaarlijks toe te ken-
nen prijs hoort een geldbedrag van 15.000 euro. Werk van vijftien
genomineerden is van 26 november 2011 tot en met 12 februari
2012 te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.
Zie: designprijs.nl

· Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs, genoemd naar ont-
werper Benno Premsela (1920-1997). Het publiek kan z’n stem
uitbrengen via de website designprijs.nl. Bij de Premsela Publieks-
prijs hoort een geldbedrag van 5.000 euro.

Stemmen voor publieksprijs

Vormgeving is
de notenbalk
waaruit muziek
ontstaat
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The Future, de nieuwe film van
Miranda July is heimwee naar een
nooit geleefd leven

© Film: pagina 20 en 21

Weg met het nieuws
Lees liever eens een goed boek. Zoals het pleidooi van

Rolf Dobelli voor een gezonder nieuwsdieet.
© pagina 4 en 5

prijs 1,30 euro
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45%
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t.o.v. losse nummers

Ga naar nrcnext.nl/abo

Doodgaan is best goed voor het mili-
eu. In ieder geval beter dan blijven le-
ven. Maar wat doe je met het dode li-
chaam? Begraven , vriesdrogen, cre-
meren? Begraven blijkt het meest mi-
lieubelastend. Resomeren, oplossen
in kaliloog, is het best, volgens een
recente studie van TNO.

Een op de vijf Hongaren lijdt aan
zwaar overgewicht. Daarom wordt
vanaf volgende week op ijsjes, chips,
frisdranken en andere ongezonde
producten extra belasting geheven.
De geschatte opbrengst van 74 mil-
joen euro komt ten goede aan de ge-
zondheidszorg, belooft de regering.

Dat zegt voormalig topbelegger en
econoom Jaap van Duijn (67) in een
interview met deze krant. Deze week
verschijnt zijn boek De Schuldenberg.
Volgens hem waren de problemen in
Griekenland met de drachme nooit
zo groot geworden. „De euro is een
mislukt experiment.”

De Nederlandse hockeymannen heb-
ben gisteren ook hun tweede groeps-
wedstrijd op het EK gewonnen. En-
geland werd met 4-3 verslagen. De
kans dat Nederland nu nog naast de
halve finale grijpt is klein. Op het EK
zijn drie tickets voor de Olympische
Spelen in Londen in 2012 te verdelen.

© pagina 21© pagina 9 © pagina 10 en 11 © pagina 13

We t e n s ch a pInternationaal Economie Sport
Begraven niet
milieubewust

Hamburgertaks
in Hongarije

Griekenland,
stap uit de euro

H o ck e y m a n n e n
winnen weer

Les 4 in de cursus ‘Leven voor
Beginner s’: investeer vooral in je
kapsel en je schoenenvoorraad

© Zomer: pagina 22 en 23

Dit is
dus
v o o r b ij

Moammar Gaddafi is
onvindbaar. Maar dat

zijn tijdperk voorbij
is, is wel duidelijk.

© pagina 4, 5 en 6

Foto Reuters
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2 Vo o r a a n
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Bewoners van vijf plaatsen 
moeten vertrekken

Fukushima Dai’ichi

Minamisoma
Kawamata

Iitate

Katsuaro

Namie             

JAPAN

Ouattara krijgt het moeilijk
D e Franse regering ontkent het glashard. Ex-president Laurent

Gbagbo van Ivoorkust en zijn echtgenote Simone zijn gisteren in
de bunker onder hun paleis níét door Franse ‘blauwhelmen’ opgepakt,
maar door soldaten van de wettig gekozen president Alassane Ouattara.

Precies zoals het hoorde, gelet op het VN-mandaat voor de buiten-
landse interventiemacht. De Franse troepen waren immers alleen in
Ivoorkust om te voorkomen dat er zware wapens tegen burgers zouden
worden ingezet, benadrukt Parijs.

Deze officiële verklaring is niet erg overtuigend. Wellicht zijn de
Gbagbo’s gisteren inderdaad opgebracht door de Forces républicaines de
Côte d'Ivoire (FRCI) van Ouattara. Maar zonder actieve militaire steun
van Frankrijk, dat op zijn beurt zegt te hebben gehandeld op expliciet
verzoek van secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties,
zou de strijd in Abidjan vermoedelijk niet zo zijn beslist.

Op de Franse interventie valt weinig af
te dingen. Ze heeft zich voltrokken met
een volkenrechtelijk mandaat om de pat-
stelling na de verkiezingen te doorbreken.

De econoom Ouattara (69), die functies
heeft vervuld bij de Centrale Bank van
West-Afrikaanse Staten en het IMF, is on-
getwijfeld het legitieme staatshoofd van
Ivoorkust. Hij won eind november de

tweede ronde van de presidentsverkiezingen met volgens de Kiescom-
missie 54,1 procent van de stemmen. Gbagbo erkende die uitslag niet en
zette het resultaat vervolgens met een truc naar zijn hand.

Maar dat wil niet zeggen dat de sociale orde nu is hersteld. Met 45,9
procent van de stemmen heeft Gbagbo een serieuze aanhang. Omdat de
tegenstellingen in Ivoorkust langs lijnen van stammen, clans, gods-
dienst en etniciteit lopen, kan het geweld zo weer opflakkeren.

Ouattara staat dus voor de taak om mensen en groepen te verzoenen
die niet alleen afgelopen maanden, maar ook tussen 2002 en 2007 een
burgeroorlog uitvochten. De Europese Unie wil de president daarbij
helpen door de eerder afgekondigde sancties zo snel mogelijk op te hef-
fen. Dat zou betekenen dat de cacaohandel, een van de belangrijkste ex-
portproducten van Ivoorkust, weer op gang kan komen.

Ouattara heeft, naar Zuid-Afrikaanse analogie, een waarheidscom-
missie aangekondigd, die een bijltjesdag moet voorkomen. Dat is iets,
mede omdat er aanwijzingen zijn dat zijn milities ook veel geweld tegen
burgers hebben gebruikt bij de mars op Abidjan.

Maar oplevende handel en vreedzame woorden zijn vermoedelijk
niet genoeg om in Ivoorkust een vreedzame samenleving te bouwen.

De paradox van Ivoorkust is ingewikkeld. De Fransen blijven nog
even de arbitrerende gendarmerie. Maar juist die rol kan leiden tot
weerzin tegen buitenlandse machten en dus tot nieuw geweld.

Commentaar

Rare asielsprongen van Leers
D e scholiere Sahar Hbrahim Gel (14) uit Sint Annaparochie wordt

niet uitgezet naar Afghanistan. Maar is deze terechte beslissing van
minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) ook een versoepeling
van het asielbeleid? En is er een nieuwe toelatingscriterium geformu-
leerd? Deze vraag is pikant omdat de PVV het kabinet steunt juist om
het asielbeleid strenger te kunnen maken. Niet om het te versoepelen.
‘Sahar’ is behalve een politieke symboolkwestie ook voor het migratie-
recht belangrijk. Hier wordt jurisprudentie geschreven. De aanleiding
is eenvoudig. Asielbeleid wordt aangepast als de omstandigheden ver-
anderen. De beleidsvrijheid binnen het Vluchtelingenverdrag is nu een-
maal klein. Mensenrechten gaan in principe voor.

Maar wie legt dit de PVV uit? Leers kiest ervoor deze ongemakkelijke
waarheid te verstoppen in een vernuftige, maar ook doorzichtige brief
aan de Tweede Kamer. Dat is politiek begrijpelijk, maar ook bedrog. Hij

schrijft: in „individuele gevallen kan om
klemmende redenen van humanitaire aard
van verwesterde meisjes onder bepaalde
omstandigheden niet worden verlangd”
dat ze Friesland voor Kabul verruilen.

Let op alle inperkingen, bedoeld om de
kier in de deur zo krap mogelijk te hou-
den. De minister schrijft ook wat het pro-
bleem is. „Ook als verwesterde meisjes erin

slagen hun gedrag en attitude aan te passen aan de heersende normen,
zijn zij niet anoniem.” En dan is Afghanistan voor hen een uiterst ris-
kant en vrijwel onleefbaar land, zo blijkt uit een ambtsbericht van Bui-
tenlandse Zaken. Deze meisjes kunnen dus niet uitgezet worden. Maar
dit mag van Leers politiek niet worden opgevat als een beleidswijziging
voor de hele groep. Het principiële uitzettingsbeleid moet blijven staan,
tenminste als decor. Wie hier een westerse levensstijl heeft ‘aangeno-
men’, moet die na uitzetting zien weg te doen. Dat mag ook van hen
worden verwacht. De uitgezette meisjes zullen problemen krijgen,
maar die zijn niet zo ernstig dat in principe het verbod op onmenselijke
behandeling wordt geschonden. Behalve dus in die individuele gevallen
onder een bepaald ‘samenstel’ van omstandigheden. Die overigens pre-
cies lijken op de algemene omstandigheden voor de gehele groep ver-
westerde schoolmeisjes. Wie zou hier in trappen?

Een minister in het nauw maakt rare sprongen. In dit geval om de
PVV politieke dekking te verschaffen. Intussen kunnen alle verwesterde
Afghaanse meisjes boven de tien die hier langer dan acht jaar zijn, opge-
lucht ademhalen. Als zij in voldoende mate zijn ‘verwesterd’, mogen ze
blijven. Een iets humaner beleid en een nieuw toelatingscriterium dus.
Dat nog helemaal ingevuld moet worden. Precies zoals het hoort, dus.

Legitieme orde
is hersteld in
Ivoorkust maar
vrede ver weg

Sahar zorgt voor
nieuwe criteria
bij toelaten van
a s i e l - s ch o l i e r e n

Door een onzer redacteuren
Den Haag, 12 april. Tristan van
der V. had nooit een wapenvergun-
ning mogen krijgen, aangezien de
politie wist dat hij gedwongen opge-
nomen is geweest in een psychiatri-
sche instelling. Dat zegt Sander
Duisterhof, directeur van de Konink-
lijke Nederlandse Schutters Associa-
tie. „In de wapenwet staat een bepa-
ling dat het verlof kan worden inge-
trokken bij twijfel over de psychische
gesteldheid van de verlofhouder.”

De Rijksrecherche doet onderzoek
naar de verstrekking van een wapen-
vergunning aan de dader van de
schietpartij in Alphen aan den Rijn.
De Utrechtse korpschef Willem
Woelders bepleitte gisteren, namens
de Raad van Hoofdcommissarissen,
in de actualiteitenrubriek Eén van-
daag aanpassing van de wapenwet.
De politie wil voortaan vooraf geïn-
formeerd worden over de geestelijke
gezondheid van de aanvrager van
een wapenvergunning.

De 24-jarige Tristan van der V., die
zaterdag in Alphen aan den Rijn zes
mensen doodschoot en zelfmoord
pleegde, zat in 2006 in een psychia-
trische inrichting omdat hij suïci-
daal was. In 2003 werd Van der V.
aangehouden met een luchtdrukwa-
pen. Een kennis had daarmee een an-
der in de voet geschoten. De zaak
werd geseponeerd. Van der V. kreeg
ondanks deze belastende feiten in
2007 vergunning voor vijf wapens.

In het winkelcentrum zijn drie
wapens aangetroffen, waarvoor Van
der V. een vergunning had. Verschil-
lende media toonden een foto van
een van de gevonden wapens. Deze
Smith & Wesson MP-1522 is een se-
mi-automatisch wapen, waarvoor in
Nederland een vergunning verkre-
gen kan worden. Voor ieder schot
moet de trekker worden overge-
haald. Dit wapen kan volgens Duis-
terhof niet het ratelende geluid heb-
ben gemaakt waar ooggetuigen over
spraken. Het is volgens hem onmo-

gelijk om de MP-1522 om te bouwen
tot een automatisch wapen. Recher-
cheonderzoek heeft uitgewezen dat
Van der V. in een paar minuten ruim
honderd schoten heeft gelost.

Duisterhof is er geen voorstander
van om wapens voortaan alleen op de
schietvereniging te bewaren, zoals
sommige Kamerleden bepleiten.
„Dan krijg je een concentratie van
honderden wapens op verenigingen.
Dat is een groot inbraakrisico.” Hij is
ook sceptisch over een mogelijke psy-
chologische test voor verlofhouders.
„We moeten oppassen dat niet ieder-
een die psychische hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld bij een scheiding, on-
middellijk als ongeleid projectiel
wordt gezien. In Finland leidt zo’n
test tot schijnveiligheid. Je moet op de
computer enkele vragen invullen. Als
me gevraagd wordt of ik labiel ben,
weet ik wel wat ik zou antwoorden.”

Een paar weken en dan wordt het
weer gewoon: pagina 6 en 7
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A d v e rt e n t i e

IJzervreter leidt
nationale politie

Door onze redacteur
Marcel Haenen
Den Haag, 12 april. Van motor-
agent bij de Rotterdamse politie in
de jaren 70 tot chef van de nationale
politie in 2012. Als kwartiermaker
van het nieuw te vormen landelijke
politiekorps zet de 58-jarige Gerard
Bouman een nieuwe kroon op zijn
loopbaan. Gisteren maakte minister
Opstelten (Veiligheid en Justitie,
VVD) zijn aanstelling bekend.

Aan Bouman, sinds 2007 hoofd
van de veiligheidsdienst AIVD, de
taak om 25 regionale korpsen en de
landelijke politiediensten nog dit
jaar aaneen te smeden tot één natio-
naal korps. Na voltooiing van die
klus wordt hij beloond met de func-
tie van eerste nationale korpschef.

„De vorming van de nationale po-
litie is een middel om Nederland vei-
liger te maken”, schreef Opstelten
twee weken geleden aan de Tweede
Kamer. „De daadkracht, flexibiliteit
en de uniformiteit in het optreden
van de politie” moeten volgens hem
worden vergroot door de nogal zelf-
standig opererende regiokorpsen sa-
men te voegen. Het topmanagement
van honderd politiecommissarissen
wordt teruggebracht tot een dertig-
tal leidinggevenden, die onder bevel
van Opstelten en Bouman in tien re-
gionale eenheden gaan werken.

„Het poldersysteem waarbij regio-
nale korpschefs het nationale veilig-
heidsbeleid bepalen, is definitief
v o o r b ij ”, zegt een hooggeplaatste
politiechef. „Bouman is door de mi-
nister ingehuurd als harde manager.
Net als Opstelten is hij een doordou-
wer die de reorganisatie van de poli-
tie met straffe hand zal leiden. Voor
hem is de beste verbinding tussen
twee punten altijd een rechte lijn.”

Bouman begon zijn loopbaan bij
de politie, maar stapte na een avond-
studie rechten over naar het Open-
baar Ministerie (OM) in Rotterdam.
Daar bestreed hij de zware criminali-
teit. Hij was daarna onder meer
hoofdofficier van justitie in Middel-
burg en Den Haag. Bij justitie viel hij
op door zijn directe en niet altijd

AIVD-chef Gerard Bouman
(58) gaat de nationale politie
leiden. Het landelijke korps
moet hij dit jaar vormen. Dat
zal naar verwachting hard en
rechtlijnig gebeuren. Eind
van het poldersysteem.

M/V in het nieuws Gerard Bouman

IMF voorziet blijvend herstel
voor de wereldeconomie

even magistratelijke optreden. Het
personeelsblad van het OM, Oppor-
tuun, omschreef hem in 1999 als
„een calculerende belhamel”. Het
bevreemdde sommige aanklagers
dat Bouman op de omslag in spijker-
broek poseerde, leunend tegen zijn
rode Chevrolet Corvette. Bouman
deed het naar eigen zeggen om justi-
tie een smoel te geven en aan te to-
nen dat het OM geen „stoffige en in-
gedutte organisatie” i s.

De nieuwe nationale korpschef
„heeft een ontwapenende brutali-
teit” en een ruw soort Rotterdamse
humor, zegt een magistraat die met
Bouman deel uitmaakte van het be-
raad van hoofdofficieren van justi-
tie. Hij was erbij toen Bouman geïn-
stalleerd werd als hoofd van het
Haagse parket. „Bouman baarde er
opzien door te zeggen: de wetboe-
ken gooi ik aan de kant. Ik ben een
manager”, aldus de voormalige col-
lega. „Bouman is een no-nonsensefi-
guur. Geen intellectueel met grote
strategische beschouwingen, maar
iemand die een klus uitvoert zonder
al te veel fratsen. Zijn bazen zijn ge-
charmeerd door de basale eenvoud
waarmee hij problemen aanpakt en
ook voor de mensen onder hem is hij
herkenbaar. Bouman loopt bij ieder-
een binnen en gaat dan op de rand
van het bureau zitten.”

Naast Gerard Bouman gold Erik
Akerboom als belangrijke kandidaat
voor de post van nationale politie-
baas. Ook hij was eerder korpschef
en werkte bij de AIVD. Akerboom
werd twee jaar geleden aangesteld
als Nationaal coördinator terroris-
mebestrijding en is pas 49 jaar. Daar-
door maakt hij een goede kans over
een paar jaar Bouman op te volgen.
Die heeft dan genoeg tijd gehad om
de heilige huisjes te slopen en het
politieapparaat definitief te hervor-
men.

Parijs en Londen: NAVO doet
niet genoeg in strijd Libië
Door een onzer redacteuren
rotterdam, 12 april. De Franse
minister van Buitenlandse Zaken,
Alain Juppé, vindt dat de NAVO met
haar militaire operaties boven Libië
„niet genoeg” doet. De gevechts-
vliegtuigen van het bondgenoot-
schap zouden meer moeten doen om
zware wapens uit te schakelen die
burgers bedreigen in de belegerde
stad Misrata.

Juppé zei dat vanochtend op het
radiostation France-Info. „De NAVO
wilde het militaire commando over
de operaties hebben, en dat hebben
we geaccepteerd. Ze moet voorko-
men dat de troepen van Gaddafi zwa-
re wapens gebruiken om burgers te
bombarderen.” Ook de Britse minis-
ter van Buitenlandse Zaken, William
Hague, zei vandaag dat de NAVO
haar inspanningen moet opvoeren.

Hague zei dit in Luxemburg, waar

hij deelneemt aan een bijeenkomst
van EU-ministers van Buitenlandse
Zaken. Ze zullen daar onder meer
spreken over een mogelijke humani-
tair-militaire EU-missie naar Libië.

Voordat daadwerkelijk militairen
beschikbaar worden gesteld voor
zo’n hulpactie moet volgens diplo-
maten nog een uitvoerige procedure
doorlopen worden. Voorop staat dat
de noodhulpafdeling van de Verenig-
de Naties, OCHA, eerst een officieel
verzoek moet indienen.

In afwachting daarvan worden wel
voorbereidingen getroffen. Zo heeft
de EU besloten dat de actie gecoördi-
neerd wordt vanuit Rome. De Itali-
aanse admiraal Claudio Gaudiosi
moet de operatie gaan leiden.

Naar verwachting zal het militair
comité van de EU morgen in Brussel
verder praten over de mogelijke aan-
pak. Dan komen ook concept-opera-

tieplannen aan de orde. Die worden
opgesteld los van de vraag welke lan-
den militairen beschikbaar stellen.
Dit gebeurt op basis van vrijwillig-
heid. De zogeheten ‘force generati-
on’, waarbij landen militairen en ma-
terieel aanbieden, komt op gang als
het verzoek van de VN binnen is.

Dan zal ook gekeken worden naar
de EU-battlegroups die in 2007 spe-
ciaal voor dit soort operaties in het
leven zijn geroepen. Er zijn steeds
twee van deze snelle interventie-
machten, bestaande uit militairen
van verschillende landen, paraat.
Sinds 1 januari heeft Nederland voor
een half jaar de leiding over één zo’n
battlegroup van 2.350 militairen.
Hiervoor zijn 1200 Nederlandse mi-
litairen beschikbaar. De andere deel-
nemende landen aan deze groep zijn
Duitsland, Oostenrijk, Finland en Li-
touwen.

Door onze financiële redactie
Washington, 12 april. Het herstel
van de wereldeconomie verloopt re-
delijk voorspoedig, maar de oneven-
wichtigheden tussen de belangrijke
landen blijven bestaan. Dat stelt het
Internationale Monetaire Fonds
(IMF) in zijn halfjaarlijkse World
Economic Outlook.

Volgens het IMF groeit de wereld-
economie in 2011 en 2012 met rond
4,4 procent. Daarmee is het gevaar
geweken van een nieuwe recessie,
een zogenoemde dubbele dip. Er blij-
ven volgens het IMF wel risico’s. Een
daarvan is dat de werkloosheid in de
industrielanden niet snel afneemt.
Een ander risico vormen de grond-
stoffenmarkten waar de prijzen sterk
zijn gestegen. De inflatie die daar-
door kan oplopen, roept volgens
IMF-topeconoom Olivier Blanchard
het spook op van de jaren zeventig,
toen inflatie en economische stagna-

tie samen leidden tot wat destijds
‘stagflatie’ werd genoemd. Blan-
chard zei echter dat de stijgende
grondstoffenprijzen ditmaal het eco-
nomische herstel waarschijnlijk niet
zullen frustreren.

De economische groei blijft onge-
lijk verdeeld, met een percentage van
rond 2,5 procent voor de gevestigde
industrielanden, en 6,5 procent voor
de opkomende landen. Het IMF
waarschuwt voor economische over-
verhitting in die laatste groep. Dat
komt niet alleen door de stijgende
grondstoffenprijzen, maar ook door
een te grote toevloed van buiten-
lands kapitaal uit met name de Vere-
nigde Staten.

Het IMF ziet voor Nederland in
2011 en 2012 de economie groeien
met 1,5 procent. De inflatie komt op
respectievelijk 2,3 procent en 2,2
procent terwijl de werkloosheid sta-
biel blijft op 4,4 procent.

Regering Japan: ‘Fukushima’ is
ramp van de hoogste categorie

met verder strekkende gevolgen’. Ca-
tegorie 7 staat voor een ‘groot onge-
va l ’ met ernstige gevolgen voor mili-
eu en volksgezondheid.

„We hebben het niveau verhoogd
omdat de gevolgen van de radioactie-
ve lekken wijd verbreid zijn, van de
lucht tot groente en van leidingwater
tot de oceaan”, aldus NISA-mede-
werker Minuru Oogoda.

De Japanse regering heeft intussen
de evacuatiezone rond de centrale
uitgebreid. De bewoners van enkele
plaatsen buiten de eerder vastgestel-
de zone binnen een straal van twin-
tig kilometer rond de centrale zullen
wegens stralingsgevaar eveneens
moeten vertrekken, voor zover ze dat
al niet eerder hadden gedaan.

De exploitant van de centrale, Tep-
co, verontschuldigde zich vanmor-
gen weer bij de bevolking dat hij nog
altijd niet in staat is het radioactieve
lek bij de reactoren onder controle te
krijgen. Een woordvoerder sloot
zelfs niet uit dat de totale uitstoot
van radioactiviteit bij Fukushima
Dai’ichi die van Tsjernobyl zou kun-
nen overtreffen. (Reuters, AP, BBC)

Debat over wapenbezit na drama in Alphen aan den Rijn
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Beatrix in Duitsland voor vierdaags staatsbezoek

Berlijn, 12 april. Koningin Beatrix arriveerde vanochtend in Berlijn voor een vierdaags staatsbezoek aan
Duitsland. Ze werd ontvangen door de Duitse bondspresident Christian Wulff. Aansluitend had er een lunch plaats
met bondskanselier Angela Merkel. Beatrix wordt vergezeld door kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima
(op de foto met wapperende shawl). Rechts staat Bettina Wulff, de vrouw van de bondspresident. Foto Reuters
Duitsers zijn blij met bezoek van de koningin: pagina 6

Tokio, 12 april. De ramp met de
zwaar beschadigde kerncentrale Fu-
kushima Dai’ichi moet volgens de Ja-
panse autoriteiten alsnog moet wor-
den gerekend tot de hoogste catego-
rie op een internationaal aanvaarde
schaal. Tot nu toe behoorde alleen de
ramp met de centrale in Tsjernobyl
van 1986 tot categorie 7 op de Inter-
nationale Schaal voor Nucleaire Ge-
beurtenissen (INES).

Functionarissen van de Japanse
toezichthouder op de veiligheid
rond kerncentrales NISA zeiden ech-
ter dat een nadere analyse van de ge-
meten hoeveelheid radioactieve stra-
ling in de lucht de nieuwe kwalifica-
tie rechtvaardigt. Tegelijk onder-
streepten ze dat de totale hoeveel-
heid radioactiviteit die door ‘Ts j e r -
nobyl’ vrijkwam in de lucht tien keer
zo omvangrijk was. Ook benadruk-
ten ze dat de toestand door de hogere
schaal niet plotseling is verergerd.

Tot vandaag viel ‘Fukushima’, op
11 maart getroffen door een zware
aardbeving en een tsunami, volgens
de Japanse autoriteiten in schaal 5,
die wordt aangeduid als ´ongeluk
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Ouattara krijgt het moeilijk
D e Franse regering ontkent het glashard. Ex-president Laurent

Gbagbo van Ivoorkust en zijn echtgenote Simone zijn gisteren in
de bunker onder hun paleis níét door Franse ‘blauwhelmen’ opgepakt,
maar door soldaten van de wettig gekozen president Alassane Ouattara.

Precies zoals het hoorde, gelet op het VN-mandaat voor de buiten-
landse interventiemacht. De Franse troepen waren immers alleen in
Ivoorkust om te voorkomen dat er zware wapens tegen burgers zouden
worden ingezet, benadrukt Parijs.

Deze officiële verklaring is niet erg overtuigend. Wellicht zijn de
Gbagbo’s gisteren inderdaad opgebracht door de Forces républicaines de
Côte d'Ivoire (FRCI) van Ouattara. Maar zonder actieve militaire steun
van Frankrijk, dat op zijn beurt zegt te hebben gehandeld op expliciet
verzoek van secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties,
zou de strijd in Abidjan vermoedelijk niet zo zijn beslist.

Op de Franse interventie valt weinig af
te dingen. Ze heeft zich voltrokken met
een volkenrechtelijk mandaat om de pat-
stelling na de verkiezingen te doorbreken.

De econoom Ouattara (69), die functies
heeft vervuld bij de Centrale Bank van
West-Afrikaanse Staten en het IMF, is on-
getwijfeld het legitieme staatshoofd van
Ivoorkust. Hij won eind november de

tweede ronde van de presidentsverkiezingen met volgens de Kiescom-
missie 54,1 procent van de stemmen. Gbagbo erkende die uitslag niet en
zette het resultaat vervolgens met een truc naar zijn hand.

Maar dat wil niet zeggen dat de sociale orde nu is hersteld. Met 45,9
procent van de stemmen heeft Gbagbo een serieuze aanhang. Omdat de
tegenstellingen in Ivoorkust langs lijnen van stammen, clans, gods-
dienst en etniciteit lopen, kan het geweld zo weer opflakkeren.

Ouattara staat dus voor de taak om mensen en groepen te verzoenen
die niet alleen afgelopen maanden, maar ook tussen 2002 en 2007 een
burgeroorlog uitvochten. De Europese Unie wil de president daarbij
helpen door de eerder afgekondigde sancties zo snel mogelijk op te hef-
fen. Dat zou betekenen dat de cacaohandel, een van de belangrijkste ex-
portproducten van Ivoorkust, weer op gang kan komen.

Ouattara heeft, naar Zuid-Afrikaanse analogie, een waarheidscom-
missie aangekondigd, die een bijltjesdag moet voorkomen. Dat is iets,
mede omdat er aanwijzingen zijn dat zijn milities ook veel geweld tegen
burgers hebben gebruikt bij de mars op Abidjan.

Maar oplevende handel en vreedzame woorden zijn vermoedelijk
niet genoeg om in Ivoorkust een vreedzame samenleving te bouwen.

De paradox van Ivoorkust is ingewikkeld. De Fransen blijven nog
even de arbitrerende gendarmerie. Maar juist die rol kan leiden tot
weerzin tegen buitenlandse machten en dus tot nieuw geweld.

Commentaar

Rare asielsprongen van Leers
D e scholiere Sahar Hbrahim Gel (14) uit Sint Annaparochie wordt

niet uitgezet naar Afghanistan. Maar is deze terechte beslissing van
minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) ook een versoepeling
van het asielbeleid? En is er een nieuwe toelatingscriterium geformu-
leerd? Deze vraag is pikant omdat de PVV het kabinet steunt juist om
het asielbeleid strenger te kunnen maken. Niet om het te versoepelen.
‘Sahar’ is behalve een politieke symboolkwestie ook voor het migratie-
recht belangrijk. Hier wordt jurisprudentie geschreven. De aanleiding
is eenvoudig. Asielbeleid wordt aangepast als de omstandigheden ver-
anderen. De beleidsvrijheid binnen het Vluchtelingenverdrag is nu een-
maal klein. Mensenrechten gaan in principe voor.

Maar wie legt dit de PVV uit? Leers kiest ervoor deze ongemakkelijke
waarheid te verstoppen in een vernuftige, maar ook doorzichtige brief
aan de Tweede Kamer. Dat is politiek begrijpelijk, maar ook bedrog. Hij

schrijft: in „individuele gevallen kan om
klemmende redenen van humanitaire aard
van verwesterde meisjes onder bepaalde
omstandigheden niet worden verlangd”
dat ze Friesland voor Kabul verruilen.

Let op alle inperkingen, bedoeld om de
kier in de deur zo krap mogelijk te hou-
den. De minister schrijft ook wat het pro-
bleem is. „Ook als verwesterde meisjes erin

slagen hun gedrag en attitude aan te passen aan de heersende normen,
zijn zij niet anoniem.” En dan is Afghanistan voor hen een uiterst ris-
kant en vrijwel onleefbaar land, zo blijkt uit een ambtsbericht van Bui-
tenlandse Zaken. Deze meisjes kunnen dus niet uitgezet worden. Maar
dit mag van Leers politiek niet worden opgevat als een beleidswijziging
voor de hele groep. Het principiële uitzettingsbeleid moet blijven staan,
tenminste als decor. Wie hier een westerse levensstijl heeft ‘aangeno-
men’, moet die na uitzetting zien weg te doen. Dat mag ook van hen
worden verwacht. De uitgezette meisjes zullen problemen krijgen,
maar die zijn niet zo ernstig dat in principe het verbod op onmenselijke
behandeling wordt geschonden. Behalve dus in die individuele gevallen
onder een bepaald ‘samenstel’ van omstandigheden. Die overigens pre-
cies lijken op de algemene omstandigheden voor de gehele groep ver-
westerde schoolmeisjes. Wie zou hier in trappen?

Een minister in het nauw maakt rare sprongen. In dit geval om de
PVV politieke dekking te verschaffen. Intussen kunnen alle verwesterde
Afghaanse meisjes boven de tien die hier langer dan acht jaar zijn, opge-
lucht ademhalen. Als zij in voldoende mate zijn ‘verwesterd’, mogen ze
blijven. Een iets humaner beleid en een nieuw toelatingscriterium dus.
Dat nog helemaal ingevuld moet worden. Precies zoals het hoort, dus.

Legitieme orde
is hersteld in
Ivoorkust maar
vrede ver weg

Sahar zorgt voor
nieuwe criteria
bij toelaten van
a s i e l - s ch o l i e r e n

Door een onzer redacteuren
Den Haag, 12 april. Tristan van
der V. had nooit een wapenvergun-
ning mogen krijgen, aangezien de
politie wist dat hij gedwongen opge-
nomen is geweest in een psychiatri-
sche instelling. Dat zegt Sander
Duisterhof, directeur van de Konink-
lijke Nederlandse Schutters Associa-
tie. „In de wapenwet staat een bepa-
ling dat het verlof kan worden inge-
trokken bij twijfel over de psychische
gesteldheid van de verlofhouder.”

De Rijksrecherche doet onderzoek
naar de verstrekking van een wapen-
vergunning aan de dader van de
schietpartij in Alphen aan den Rijn.
De Utrechtse korpschef Willem
Woelders bepleitte gisteren, namens
de Raad van Hoofdcommissarissen,
in de actualiteitenrubriek Eén van-
daag aanpassing van de wapenwet.
De politie wil voortaan vooraf geïn-
formeerd worden over de geestelijke
gezondheid van de aanvrager van
een wapenvergunning.

De 24-jarige Tristan van der V., die
zaterdag in Alphen aan den Rijn zes
mensen doodschoot en zelfmoord
pleegde, zat in 2006 in een psychia-
trische inrichting omdat hij suïci-
daal was. In 2003 werd Van der V.
aangehouden met een luchtdrukwa-
pen. Een kennis had daarmee een an-
der in de voet geschoten. De zaak
werd geseponeerd. Van der V. kreeg
ondanks deze belastende feiten in
2007 vergunning voor vijf wapens.

In het winkelcentrum zijn drie
wapens aangetroffen, waarvoor Van
der V. een vergunning had. Verschil-
lende media toonden een foto van
een van de gevonden wapens. Deze
Smith & Wesson MP-1522 is een se-
mi-automatisch wapen, waarvoor in
Nederland een vergunning verkre-
gen kan worden. Voor ieder schot
moet de trekker worden overge-
haald. Dit wapen kan volgens Duis-
terhof niet het ratelende geluid heb-
ben gemaakt waar ooggetuigen over
spraken. Het is volgens hem onmo-

gelijk om de MP-1522 om te bouwen
tot een automatisch wapen. Recher-
cheonderzoek heeft uitgewezen dat
Van der V. in een paar minuten ruim
honderd schoten heeft gelost.

Duisterhof is er geen voorstander
van om wapens voortaan alleen op de
schietvereniging te bewaren, zoals
sommige Kamerleden bepleiten.
„Dan krijg je een concentratie van
honderden wapens op verenigingen.
Dat is een groot inbraakrisico.” Hij is
ook sceptisch over een mogelijke psy-
chologische test voor verlofhouders.
„We moeten oppassen dat niet ieder-
een die psychische hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld bij een scheiding, on-
middellijk als ongeleid projectiel
wordt gezien. In Finland leidt zo’n
test tot schijnveiligheid. Je moet op de
computer enkele vragen invullen. Als
me gevraagd wordt of ik labiel ben,
weet ik wel wat ik zou antwoorden.”

Een paar weken en dan wordt het
weer gewoon: pagina 6 en 7
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IJzervreter leidt
nationale politie

Door onze redacteur
Marcel Haenen
Den Haag, 12 april. Van motor-
agent bij de Rotterdamse politie in
de jaren 70 tot chef van de nationale
politie in 2012. Als kwartiermaker
van het nieuw te vormen landelijke
politiekorps zet de 58-jarige Gerard
Bouman een nieuwe kroon op zijn
loopbaan. Gisteren maakte minister
Opstelten (Veiligheid en Justitie,
VVD) zijn aanstelling bekend.

Aan Bouman, sinds 2007 hoofd
van de veiligheidsdienst AIVD, de
taak om 25 regionale korpsen en de
landelijke politiediensten nog dit
jaar aaneen te smeden tot één natio-
naal korps. Na voltooiing van die
klus wordt hij beloond met de func-
tie van eerste nationale korpschef.

„De vorming van de nationale po-
litie is een middel om Nederland vei-
liger te maken”, schreef Opstelten
twee weken geleden aan de Tweede
Kamer. „De daadkracht, flexibiliteit
en de uniformiteit in het optreden
van de politie” moeten volgens hem
worden vergroot door de nogal zelf-
standig opererende regiokorpsen sa-
men te voegen. Het topmanagement
van honderd politiecommissarissen
wordt teruggebracht tot een dertig-
tal leidinggevenden, die onder bevel
van Opstelten en Bouman in tien re-
gionale eenheden gaan werken.

„Het poldersysteem waarbij regio-
nale korpschefs het nationale veilig-
heidsbeleid bepalen, is definitief
v o o r b ij ”, zegt een hooggeplaatste
politiechef. „Bouman is door de mi-
nister ingehuurd als harde manager.
Net als Opstelten is hij een doordou-
wer die de reorganisatie van de poli-
tie met straffe hand zal leiden. Voor
hem is de beste verbinding tussen
twee punten altijd een rechte lijn.”

Bouman begon zijn loopbaan bij
de politie, maar stapte na een avond-
studie rechten over naar het Open-
baar Ministerie (OM) in Rotterdam.
Daar bestreed hij de zware criminali-
teit. Hij was daarna onder meer
hoofdofficier van justitie in Middel-
burg en Den Haag. Bij justitie viel hij
op door zijn directe en niet altijd

AIVD-chef Gerard Bouman
(58) gaat de nationale politie
leiden. Het landelijke korps
moet hij dit jaar vormen. Dat
zal naar verwachting hard en
rechtlijnig gebeuren. Eind
van het poldersysteem.

M/V in het nieuws Gerard Bouman

IMF voorziet blijvend herstel
voor de wereldeconomie

even magistratelijke optreden. Het
personeelsblad van het OM, Oppor-
tuun, omschreef hem in 1999 als
„een calculerende belhamel”. Het
bevreemdde sommige aanklagers
dat Bouman op de omslag in spijker-
broek poseerde, leunend tegen zijn
rode Chevrolet Corvette. Bouman
deed het naar eigen zeggen om justi-
tie een smoel te geven en aan te to-
nen dat het OM geen „stoffige en in-
gedutte organisatie” i s.

De nieuwe nationale korpschef
„heeft een ontwapenende brutali-
teit” en een ruw soort Rotterdamse
humor, zegt een magistraat die met
Bouman deel uitmaakte van het be-
raad van hoofdofficieren van justi-
tie. Hij was erbij toen Bouman geïn-
stalleerd werd als hoofd van het
Haagse parket. „Bouman baarde er
opzien door te zeggen: de wetboe-
ken gooi ik aan de kant. Ik ben een
manager”, aldus de voormalige col-
lega. „Bouman is een no-nonsensefi-
guur. Geen intellectueel met grote
strategische beschouwingen, maar
iemand die een klus uitvoert zonder
al te veel fratsen. Zijn bazen zijn ge-
charmeerd door de basale eenvoud
waarmee hij problemen aanpakt en
ook voor de mensen onder hem is hij
herkenbaar. Bouman loopt bij ieder-
een binnen en gaat dan op de rand
van het bureau zitten.”

Naast Gerard Bouman gold Erik
Akerboom als belangrijke kandidaat
voor de post van nationale politie-
baas. Ook hij was eerder korpschef
en werkte bij de AIVD. Akerboom
werd twee jaar geleden aangesteld
als Nationaal coördinator terroris-
mebestrijding en is pas 49 jaar. Daar-
door maakt hij een goede kans over
een paar jaar Bouman op te volgen.
Die heeft dan genoeg tijd gehad om
de heilige huisjes te slopen en het
politieapparaat definitief te hervor-
men.

Parijs en Londen: NAVO doet
niet genoeg in strijd Libië
Door een onzer redacteuren
rotterdam, 12 april. De Franse
minister van Buitenlandse Zaken,
Alain Juppé, vindt dat de NAVO met
haar militaire operaties boven Libië
„niet genoeg” doet. De gevechts-
vliegtuigen van het bondgenoot-
schap zouden meer moeten doen om
zware wapens uit te schakelen die
burgers bedreigen in de belegerde
stad Misrata.

Juppé zei dat vanochtend op het
radiostation France-Info. „De NAVO
wilde het militaire commando over
de operaties hebben, en dat hebben
we geaccepteerd. Ze moet voorko-
men dat de troepen van Gaddafi zwa-
re wapens gebruiken om burgers te
bombarderen.” Ook de Britse minis-
ter van Buitenlandse Zaken, William
Hague, zei vandaag dat de NAVO
haar inspanningen moet opvoeren.

Hague zei dit in Luxemburg, waar

hij deelneemt aan een bijeenkomst
van EU-ministers van Buitenlandse
Zaken. Ze zullen daar onder meer
spreken over een mogelijke humani-
tair-militaire EU-missie naar Libië.

Voordat daadwerkelijk militairen
beschikbaar worden gesteld voor
zo’n hulpactie moet volgens diplo-
maten nog een uitvoerige procedure
doorlopen worden. Voorop staat dat
de noodhulpafdeling van de Verenig-
de Naties, OCHA, eerst een officieel
verzoek moet indienen.

In afwachting daarvan worden wel
voorbereidingen getroffen. Zo heeft
de EU besloten dat de actie gecoördi-
neerd wordt vanuit Rome. De Itali-
aanse admiraal Claudio Gaudiosi
moet de operatie gaan leiden.

Naar verwachting zal het militair
comité van de EU morgen in Brussel
verder praten over de mogelijke aan-
pak. Dan komen ook concept-opera-

tieplannen aan de orde. Die worden
opgesteld los van de vraag welke lan-
den militairen beschikbaar stellen.
Dit gebeurt op basis van vrijwillig-
heid. De zogeheten ‘force generati-
on’, waarbij landen militairen en ma-
terieel aanbieden, komt op gang als
het verzoek van de VN binnen is.

Dan zal ook gekeken worden naar
de EU-battlegroups die in 2007 spe-
ciaal voor dit soort operaties in het
leven zijn geroepen. Er zijn steeds
twee van deze snelle interventie-
machten, bestaande uit militairen
van verschillende landen, paraat.
Sinds 1 januari heeft Nederland voor
een half jaar de leiding over één zo’n
battlegroup van 2.350 militairen.
Hiervoor zijn 1200 Nederlandse mi-
litairen beschikbaar. De andere deel-
nemende landen aan deze groep zijn
Duitsland, Oostenrijk, Finland en Li-
touwen.

Door onze financiële redactie
Washington, 12 april. Het herstel
van de wereldeconomie verloopt re-
delijk voorspoedig, maar de oneven-
wichtigheden tussen de belangrijke
landen blijven bestaan. Dat stelt het
Internationale Monetaire Fonds
(IMF) in zijn halfjaarlijkse World
Economic Outlook.

Volgens het IMF groeit de wereld-
economie in 2011 en 2012 met rond
4,4 procent. Daarmee is het gevaar
geweken van een nieuwe recessie,
een zogenoemde dubbele dip. Er blij-
ven volgens het IMF wel risico’s. Een
daarvan is dat de werkloosheid in de
industrielanden niet snel afneemt.
Een ander risico vormen de grond-
stoffenmarkten waar de prijzen sterk
zijn gestegen. De inflatie die daar-
door kan oplopen, roept volgens
IMF-topeconoom Olivier Blanchard
het spook op van de jaren zeventig,
toen inflatie en economische stagna-

tie samen leidden tot wat destijds
‘stagflatie’ werd genoemd. Blan-
chard zei echter dat de stijgende
grondstoffenprijzen ditmaal het eco-
nomische herstel waarschijnlijk niet
zullen frustreren.

De economische groei blijft onge-
lijk verdeeld, met een percentage van
rond 2,5 procent voor de gevestigde
industrielanden, en 6,5 procent voor
de opkomende landen. Het IMF
waarschuwt voor economische over-
verhitting in die laatste groep. Dat
komt niet alleen door de stijgende
grondstoffenprijzen, maar ook door
een te grote toevloed van buiten-
lands kapitaal uit met name de Vere-
nigde Staten.

Het IMF ziet voor Nederland in
2011 en 2012 de economie groeien
met 1,5 procent. De inflatie komt op
respectievelijk 2,3 procent en 2,2
procent terwijl de werkloosheid sta-
biel blijft op 4,4 procent.

Regering Japan: ‘Fukushima’ is
ramp van de hoogste categorie

met verder strekkende gevolgen’. Ca-
tegorie 7 staat voor een ‘groot onge-
va l ’ met ernstige gevolgen voor mili-
eu en volksgezondheid.

„We hebben het niveau verhoogd
omdat de gevolgen van de radioactie-
ve lekken wijd verbreid zijn, van de
lucht tot groente en van leidingwater
tot de oceaan”, aldus NISA-mede-
werker Minuru Oogoda.

De Japanse regering heeft intussen
de evacuatiezone rond de centrale
uitgebreid. De bewoners van enkele
plaatsen buiten de eerder vastgestel-
de zone binnen een straal van twin-
tig kilometer rond de centrale zullen
wegens stralingsgevaar eveneens
moeten vertrekken, voor zover ze dat
al niet eerder hadden gedaan.

De exploitant van de centrale, Tep-
co, verontschuldigde zich vanmor-
gen weer bij de bevolking dat hij nog
altijd niet in staat is het radioactieve
lek bij de reactoren onder controle te
krijgen. Een woordvoerder sloot
zelfs niet uit dat de totale uitstoot
van radioactiviteit bij Fukushima
Dai’ichi die van Tsjernobyl zou kun-
nen overtreffen. (Reuters, AP, BBC)

Debat over wapenbezit na drama in Alphen aan den Rijn
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Beatrix in Duitsland voor vierdaags staatsbezoek

Berlijn, 12 april. Koningin Beatrix arriveerde vanochtend in Berlijn voor een vierdaags staatsbezoek aan
Duitsland. Ze werd ontvangen door de Duitse bondspresident Christian Wulff. Aansluitend had er een lunch plaats
met bondskanselier Angela Merkel. Beatrix wordt vergezeld door kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima
(op de foto met wapperende shawl). Rechts staat Bettina Wulff, de vrouw van de bondspresident. Foto Reuters
Duitsers zijn blij met bezoek van de koningin: pagina 6

Tokio, 12 april. De ramp met de
zwaar beschadigde kerncentrale Fu-
kushima Dai’ichi moet volgens de Ja-
panse autoriteiten alsnog moet wor-
den gerekend tot de hoogste catego-
rie op een internationaal aanvaarde
schaal. Tot nu toe behoorde alleen de
ramp met de centrale in Tsjernobyl
van 1986 tot categorie 7 op de Inter-
nationale Schaal voor Nucleaire Ge-
beurtenissen (INES).

Functionarissen van de Japanse
toezichthouder op de veiligheid
rond kerncentrales NISA zeiden ech-
ter dat een nadere analyse van de ge-
meten hoeveelheid radioactieve stra-
ling in de lucht de nieuwe kwalifica-
tie rechtvaardigt. Tegelijk onder-
streepten ze dat de totale hoeveel-
heid radioactiviteit die door ‘Ts j e r -
nobyl’ vrijkwam in de lucht tien keer
zo omvangrijk was. Ook benadruk-
ten ze dat de toestand door de hogere
schaal niet plotseling is verergerd.

Tot vandaag viel ‘Fukushima’, op
11 maart getroffen door een zware
aardbeving en een tsunami, volgens
de Japanse autoriteiten in schaal 5,
die wordt aangeduid als ´ongeluk
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© renske

‘Flogging the dolphin’, Pakistan? Echt?

© next question

Elkaar tegelijk bellen, en toch geen match?
Je wilt elkaar spreken, dus je belt.
Allebei op hetzelfde moment. De
een hoort dat de ander in gesprek
is. De ander hoort dat de een in
gesprek is. „Als je pech hebt pro-
beer je elkaar zo minutenlang te
bereiken”, zegt Martin Swinkels
uit Middelharnis. Kunnen provi-
ders dat niet oplossen? Ze zien
toch wie wie er belt?

Langs elkaar heen bellen, het gebeurt
iedereen. Erwin van der Zande,
hoofdredacteur van lifestylemedia-
merk Bright, beschreef zo’n situatie
al eens op bright.nl. „Vanmiddag heb
ik een nieuw record ‘langs elkaar
heen bellen’ gevestigd met fotograaf
Frank Ruiter. Hij belt mij en ik ben
net te laat. Nog voordat ik bericht
krijg dat ik voicemail heb, bel ik hem
terug. Maar hij is blijkbaar mijn
voicemail nog aan het inspreken,
waarop ik een bericht achterlaat. Ter-
wijl ik dat doe belt hij mij alweer te-

v© De rubriek next question
beantwoordt alledaagse
vragen. Ook een vraag?
Mail naar vraag@nrc.nl

rug. Dus als ik heb opgehangen krijg
ik twee berichten: een dat ik een voi-
cemail heb en een dat hij mij gebeld
heeft en geen voicemail heeft achter-
gelaten, over overbodige berichten
gesproken. En dat gaat zo tot vier
keer door.”

Jan Willem te Gussinklo van provi-
der Tele2 onderkent het probleem.
Maar ook al zijn we veel verder dan
die ouderwetse vaste lijn van vroeger,
„de hele structuur van telefonie is zo
ingericht dat er altijd een beller en
een gebelde moet zijn”.

Volgens Te Gussinklo is het tech-
nisch gezien absoluut mogelijk om,
in het geval van twee synchrone, we-
derzijdse bellers, de twee lijnen te la-
ten matchen. Alleen is dan de vraag:
wie draait er op voor de kosten?

„Als je belt, ben je ook degene die
de kosten maakt. Jij bent degene
waar de telefoontikken gaan lopen”,
zegt Te Gussinklo. Maar bij een
match van twee bellers moet de pro-

vider een keuze maken wie er verant-
woordelijk is voor de kosten. „En dat
kan niet”, zegt hij.

Zelf belde Te Gussinklo ook wel-
eens ‘langs iemand heen’. „Maar
sinds een vriend mij er op attendeer-
de dat er voor dit probleem een stille
afspraak bestaat, gebeurt het me bij-
na niet meer”, vertelt Te Gussinklo.
„Namelijk: degene die als eerste belt,
moet altijd de persoon zijn die terug-
belt.”

Op die manier voorkom je dat je al-
lebei zit te wachten en er niets ge-
beurt. Of dat je juist minutenlang te-
gen elkaar in belt.

Lindsay Mossink

Zeker vier doden bij
betoging op Tahrirplein
Kairo. Het Egyptische leger en de politie hebben zondag
gezamenlijk de aanval geopend op demonstranten op het
Tahrir-plein in Kairo. Honderden soldaten en agenten wer-
den ingezet om de duizenden betogers te verjagen. Het ge-
weld kostte aan zeker vier personen het leven, zeiden art-
sen. Het leger slaagde erin het grootste gedeelte van het
plein schoon te vegen. Kort na zonsondergang togen hon-
derden demonstranten echter alweer naar het plein. Onder
hen waren zowel seculieren als aanhangers van de gematig-
de moslimbroeders, maar ook salafisten: radicale moslims.
Aanleiding voor de protesten zijn de plannen van het mili-
taire regime om ook na parlementsverkiezingen, die vol-
gende week beginnen, structureel greep op de macht te
houden. ‘Ons land Egypte is geen legerkamp’, zo luidde een
van de leuzen. Het leger heeft gisteren die politieke eisen af-
gezwakt. Of dat genoeg zal zijn om de straat de bedaren zal
de komende dagen moeten blijken. (AP/N RC)

Agenten op non-actief na
peppersprayincident
Rotterdam. Twee Amerikaanse agenten die betrokken
waren bij een peppersprayincident tijdens een Occupy-pro-
test zijn gister op non-actief gesteld. Bij de demonstratie, af-
gelopen vrijdag op de campus van de Californische universi-
teit UC Davis, spoot de politie van dichtbij pepperspray in
de gezichten van zittende studenten. Een filmpje van het
incident leidde tot felle reacties. De universiteit stelde een
onderzoek in naar het gebruik van pepperspray. Naar aan-
leiding van het incident hielden ongeveer duizend studen-
ten van de UC Davis vrijdagavond een stilteprotest. De Ame-
rikaanse cultschrijver Douglas Coupland was zwaar onder
de indruk van de stille demonstratie; hij noemde het film-
pje ervan gister op Twitter de „spookiest, creepiest, most game-
change-revealing political video in years”. Ook in Seattle en Port-
land zorgde pepperspraygebruik bij Occupy-protesten vori-
ge week voor ophef. In Seattle werd donderdag een 84-jari-
ge activiste getroffen. (AP)

Egyptische naaktblogger
krijgt Israëlische steun
Rotterdam. Zo’n veertig Israëlische vrouwen poseerden
zaterdag naakt als hommage aan de Egyptische blogger Ali-
aa el-Mahdy. Dat meldt de Israëlische krantensite Ynet-
news.com. De twintigjarige kunststudente El-Mahdy
plaatste vorige week een naaktfoto van zichzelf op haar
blog. Dat deed zij als protest tegen onder andere „geweld,
racisme, seksisme en seksuele intimidatie”. Er is inmiddels
een officiële klacht tegen haar ingediend, omdat zij de mo-
rele regels in Egypte zou hebben overtreden en haar lezers
zou hebben aangezet tot onfatsoenlijkheid. Zowel conser-
vatieven als liberalen veroordeelden haar actie. (AP/Reu-
ters/N RC)

Vissers en kanoërs beboet
voor varen in mist
Rotterdam. Tien schippers van kleine bootjes zijn zondag
bekeurd omdat ze door de dichte mist voeren zonder de
voorschriften in acht te nemen, meldt het Korps Landelijke
Politiediensten. Bij dichte mist mogen kleine schepen al-
leen op radar varen. Op de Waal bij Tiel werden vijf schip-
pers van vissersbootjes beboet. Een groot duwstel had een
aanvaring met hen maar net kunnen voorkomen. De schip-
per van een klein jacht op het Amsterdam-Rijnkanaal kreeg
ook een prent omdat hij niet op radar voer. Op de Noord bij
Alblasserdam gingen vier kanoërs het water op in de dichte
mist. Ook werden hier vissers op de bon geslingerd. (No-
vum)

I n Pakistan heerst binnenkort
een sms-verbod voor een selectie

van 1.109 Engelse woorden en 586
woorden in het Urdu. De lijsten
zouden obscene en ‘a f s ch u w e l ij k e ’
woorden bevatten, die geweerd
moeten worden uit het dagelijks le-
ven van de Pakistani. Ook zou het
verbod spam-sms’jes moeten te-
gengaan.

Het is een lijst die onbedoeld een
vrij bijzonder beeld van Pakistan
schetst. Het interpreteren van deze
lijst werkt volgens mij op twee ma-
nieren.

1. De woorden die iets zeggen
over de Pakistaanse overheid:

In deze groep zou ik bijvoorbeeld
de semi-medische woorden scha-
ren. Om de een of andere reden
wordt de Pakistaanse overheid een
beetje misselijk als mensen sms’en
over tampons, poep, winderigheid
en voetschimmelinfecties – en ze
willen dat het nu eens afgelopen is.

Nu ben ik het met hen eens dat in
een perfecte wereld, een wereld
waar gekleurde eenhoorns grazen
en iedereen naar wasmiddel ruikt,
er niet te veel over winderigheid ge-
sms’t hoort te worden. In de wereld
waar we het mee moeten doen,
kunnen we echter concluderen dat
kanjepleasetamponsmeenemen-
sms’jes misschien wel tot de zin-
nigste soort behoren. En ook voet-
schimmellijders zouden niet méér

gestraft mogen worden: als je na
het sporten niet met de rest mag
douchen, of twijfelt of je ooit nog
bemind zal worden, wat kan je in
de tussentijd beter doen dan een
droef sms’je sturen?

2. De woorden die iets zeggen
over de Pakistani zelf:

Hierbij denk ik aan de meer ob-
scene woorden: die zijn namelijk zo
specifiek dat ze wel uit de krochten
van Islamabad geplukt móeten
zijn. Kijk: dat ‘intercourse’ en ‘gay’
op deze lijst voorkomen is nog wel
te verwachten, en ook ‘hole’ volgt
nog een zekere lijn (al wordt het
wel lastig om je vader per sms te
vragen of hij een gaatje in de muur
komt boren zodat je die ene inge-

lijste foto van de Ka’aba eindelijk
eens op kan hangen).

Maar waarom is in godsnaam het
woord ‘monkey crotch’ verboden?
Wat doen ze daar in Pakistan? Wat
voor duister seksspel moet dat wel
niet vertegenwoordigen? En wat
komt er allemaal kijken bij de on-
getwijfeld intens vunzige activiteit
‘Jack the Ripper’? En o ja: we zullen
ook voor altijd weten wat de gang-
bare erotische koosnaampjes voor
bepaalde lichaamsdelen en hande-
lingen zijn: ‘l o v e r o ck e t ’ staat op de
lijst, net als ‘flogging the dolphin’.

‘Flogging the dolphin’, Pakistan?
E ch t ?

Wat vooral duidelijk wordt: hoe
deze lijst zelf de onzinnigheid van
het verbod demonstreert. Als men-
sen in Rawalpindi zo creatief met
taal én in bed zijn dat woorden als
‘finger food’ en ‘creamy’ nu op de
verboden lijst staan, hoe kan je dan
ooit hun linguïstische liefdesspel
bijhouden? Ze zullen nu gewoon
overgaan op nieuwe woorden, zoals
‘carrot sticks’ en ‘succulent’. Taal is
vloeiend, en zeker als het gaat om
stoeitaal.

Ik verheug me al op sms’jes als:
„Pls can you bring me some time-
of-the-month corks? My boyfriend
is 2 busy lashing his fluffy bear
area.”

Renske de Greef

© kort nieuws

© weer

Hardnekkige laaghangende bewol-
king en mist. Vooral in het zuiden
ruimte voor zon. Daar 8 tot 12 gra-
den, elders kouder.

Still uit filmpje van de BBC
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Door de strengere eisen zullen waar-
schijnlijk meer leerlingen zakken. De
VO-raad, die schoolbesturen verte-
genwoordigt, nam de eindexamen-
uitslagen van het afgelopen school-
jaar en berekende het aantal leerlin-
gen dat volgens de nieuwe regels ex-
tra zou zijn gezakt: ruim 18.000 leer-
lingen. Niet 17.559 leerlingen moes-
ten hun eindexamen overdoen, maar
35.561. Bijna een verdubbeling dus.
Ruim 20 procent van alle eindexa-
menleerlingen zou zijn gezakt.

De kans dat er volgend jaar daad-
werkelijk zoveel leerlingen zakken, is
klein. Het kan goed zijn dat leerlingen
die er goed voor stonden na het
schoolonderzoek minder hun best de-
den tijdens het centraal schriftelijk,
omdat destijds nog het gemiddelde
cijfer telde. Dit jaar moet ook voor het
centraal schriftelijk gemiddeld een
voldoende worden gehaald.

Volgens dezelfde berekening van
de VO-raad zouden afgelopen jaar (in
afgeronde getallen) op het vmbo niet
6.200, maar 15.400 leerlingen zijn ge-
zakt. Op de havo zakten er afgelopen
jaar 7.200 leerlingen, met de nieuwe
eisen zouden dat er 12.200 zijn ge-
weest. Op het vwo zijn er 4.100 leer-
lingen gezakt. Met de nieuwe eisen
stijgt dat aantal naar 7.400. Een ge-
zakte leerling kost de overheid geld.
Voor iedere leerling krijgt een school
7.160 euro per jaar. Een kanttekening:
een leerling die slaagt en dan gaat stu-
deren, kost de overheid óók geld.

De VO-raad noemt de strengere ei-
sen „reëel”, maar hekelt het tempo
waarmee de maatregelen worden
doorgevoerd. Scholen zouden onvol-
doende de kans krijgen om het ni-
veau te verbeteren. De druk op do-
centen zou te groot worden. Werkge-
vers vrezen dat door de nieuwe maat-
regelen talent wordt verspild. Ie-
mand die een ster is in exacte vakken,
maar een 4 scoort voor Nederlands
zal opnieuw examen moeten doen, of
bijvoorbeeld naar de havo of het
vmbo moeten.
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v© Is er een kwestie in het nieuws die je graag in een bredere context geplaatst ziet? Tip dan de redactie via pa-
ginadrie@nrc.nl of twitter de hoofdredacteur via @robwijnberg

Wat zijn die
nieuwe eisen?

Waarom toch
strenger?

Wat zijn de
gevolgen?

Is dat zo erg
dan?

Slagen voor je eindexamen is vanaf
dit schooljaar moeilijker geworden.
Het eindexamen bestaat traditioneel
uit twee delen: het landelijke cen-
traal schriftelijk, dat voor alle scho-
len hetzelfde is, en het zogenoemde
schoolonderzoek, waarvan de invul-
ling en dus het niveau wordt bepaald
door scholen zelf. Tot afgelopen
schooljaar telde het gemiddelde cij-
fer van die beide componenten: je
kon onvoldoendes voor het centraal
schriftelijk eenvoudig compenseren
met voldoendes tijdens het schoolon-
derzoek. Dat kan nu niet meer. De
nieuwe regels op een rijtje:

. Vanaf dit schooljaar (2011-2012)
moeten alle eindexamenleerlingen
gemiddeld een voldoende halen
voor het centraal schriftelijk. Met cij-
fers voor het schoolonderzoek kun
je dus niet meer compenseren.

. Voor de zogenoemde basisbe-
roepsgerichte leerweg van het
vmbo wordt het cijfer voor het
schoolonderzoek niet langer dubbel
gerekend voor het eindcijfer. Het cij-
fer voor het centraal schriftelijk zal
daardoor veel zwaarder meewegen.

. Vanaf volgend schooljaar (2012-
2013) geldt voor havo- en vwo-scho-
lieren een aanvullende eis: zij mogen
niet meer dan één 5 halen voor de
vakken Nederlands, Engels en wis-
kunde. Een 4 halen voor die vakken
mag helemaal niet meer. Dit wordt in
jargon de kernvakkenregeling ge-
noemd. De cijfers van kernvakken
compenseren met die van bijvakken
kan ook niet langer.

. Twee andere maatregelen die er-
aan komen: scholen zullen in de toe-
komst worden afgerekend op te gro-
te verschillen tussen het schoolon-
derzoek en het centraal schriftelijk.
In het ergste geval kan dat ertoe lei-
den dat scholen geen diploma’s
meer mogen afgeven. Daarnaast
zijn er plannen voor een verplichte
extra rekentoets, die naast het cen-
traal schriftelijk wordt afgenomen.

In 2008 kondigde toenmalig staatsse-
cretaris Marja van Bijsterveldt van
Onderwijs aan de exameneisen te
zullen aanscherpen. Het doel: de re-
sultaten van het onderwijs verbete-
ren en de aansluiting met mbo, hbo
en universiteit verbeteren. Volgens
Van Bijsterveldt daagde de oude
eindexamenregeling leerlingen te
weinig uit. Er zou „een zesjescul-
tuur” zijn ontstaan.

Bovendien waren de verschillen
tussen het schoolonderzoek en het
centraal schriftelijk te groot gewor-
den. De examens die door scholen
zelf werden aangeleverd waren, sim-
pel gezegd, te gemakkelijk. Onder-
wijssocioloog Jaap Dronkers ontdek-
te al in 2006 dat de cijfers van school-
onderzoeken stegen, terwijl de resul-
taten voor centrale examens juist
daalden. Volgens Dronkers probeer-
den met name privéscholen hun leer-
lingen gemakkelijker te laten slagen
door het niveau van hun eigen exa-
mens te verlagen. „Duiken”, noemt
Dronkers dat fenomeen. „Diploma’s
konden zo in feite worden gekocht”,
zegt hij.

Een hoog slagingspercentage is
vooral van belang voor het oordeel
van de onderwijsinspectie. Een
school staat simpelweg beter aange-
schreven als er meer leerlingen in één
keer slagen. En een goede naam bete-
kent meer aanmeldingen. En meer
aanmeldingen betekent weer meer
geld, omdat elke school per leerling
een bijdrage ontvangt.

Om ook met de strengere examen-
eisen die vanaf nu gelden een hoog
slagingspercentage te behouden, is
een aantal scholen inmiddels al be-
gonnen met het geven van extra uren
Engels, Nederlands en Wiskunde.

Dronkers heeft geen hoge pet op van
de VO-raad. „Zij vertegenwoordigt
de werkgevers en die willen bij de
keuring van het vlees niet op de vin-
gers worden gekeken”, zegt de on-
derwijssocioloog .

Het vaak gehoorde argument dat
zittenblijvers geld kosten, vindt hij
onzalig. „Als we dat zo erg vinden,
kunnen we net zo goed gratis diplo-
ma’s weggeven.” Volgens Dronkers is
dat ook de hele crux van het pro-
bleem: er is te lang te veel nadruk ge-
legd op het halen van diploma’s, ter-
wijl het zou moeten gaan om het op-
doen van kennis, om het afleveren
van scholieren die ook echt wat we-
ten. De aanscherping van de examen-
eisen is volgens hem een belangrijke
stap in de goede richting.

Door de hervorming weegt het
centraal schriftelijk weer veel zwaar-
der mee. Daarmee komt een eind aan
een tendens die werd ingezet in de ja-
ren negentig, om scholen zelf verant-
woordelijker te maken voor exa-
mens. Schoolbestuurders kregen
daardoor meer invloed op de kwali-
teit van het onderwijs. „Het machts-
evenwicht in het onderwijs is nu
weer richting de overheid gescho-
ven”, zegt Dronkers. „De overheid
heeft zich als het ware teruggevoch-
ten.” Het centraal schriftelijk hing er
lang maar een beetje bij, nu is het –
volgens Dronkers terecht – weer de
hoeksteen van het eindexamen.

De door de VO-raad uitgesproken
vrees dat docenten „onder behoorlij-
ke druk” komen te staan door de
snelle invoering van strengere exa-
meneisen deelt Dronkers niet. „Het
helpt docenten juist. Zij kunnen de
druk op leerlingen opvoeren. Zo van:
we moeten nu serieus aan de slag.”
Zo bezien is hij wel blij met het on-
derzoek van de VO-raad, waaruit
blijkt dat meer scholieren zullen zak-
ken door de strengere eisen. Het is
een zeer welkome aansporing.

Meer eindexamenleed door
strengere eisen. Is dat erg?

Door Stéphane Alonso en Lineke Nieber

De zesjescultuur. We moeten er van af, vindt de rege-
ring. En daarom worden de eindexameneisen ver-
zwaard – voor een deel is dat zelfs al gebeurd. De VO-
raad, die schoolbesturen vertegenwoordigt, maakt
zich zorgen. Als de nieuwe regels in het afgelopen

examenjaar al waren toegepast, zouden ruim 18.000
scholieren extra zijn gezakt voor hun examen, waar-
schuwde de raad eerder deze week. Moeten scholie-
ren daar wakker van liggen? Of moeten ze gewoon
maar wat beter hun best doen?

Veel leerlingen zouden met strengere eisen hun eindexamen niet hebben gehaald
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Door de strengere eisen zullen waar-
schijnlijk meer leerlingen zakken. De
VO-raad, die schoolbesturen verte-
genwoordigt, nam de eindexamen-
uitslagen van het afgelopen school-
jaar en berekende het aantal leerlin-
gen dat volgens de nieuwe regels ex-
tra zou zijn gezakt: ruim 18.000 leer-
lingen. Niet 17.559 leerlingen moes-
ten hun eindexamen overdoen, maar
35.561. Bijna een verdubbeling dus.
Ruim 20 procent van alle eindexa-
menleerlingen zou zijn gezakt.

De kans dat er volgend jaar daad-
werkelijk zoveel leerlingen zakken, is
klein. Het kan goed zijn dat leerlingen
die er goed voor stonden na het
schoolonderzoek minder hun best de-
den tijdens het centraal schriftelijk,
omdat destijds nog het gemiddelde
cijfer telde. Dit jaar moet ook voor het
centraal schriftelijk gemiddeld een
voldoende worden gehaald.

Volgens dezelfde berekening van
de VO-raad zouden afgelopen jaar (in
afgeronde getallen) op het vmbo niet
6.200, maar 15.400 leerlingen zijn ge-
zakt. Op de havo zakten er afgelopen
jaar 7.200 leerlingen, met de nieuwe
eisen zouden dat er 12.200 zijn ge-
weest. Op het vwo zijn er 4.100 leer-
lingen gezakt. Met de nieuwe eisen
stijgt dat aantal naar 7.400. Een ge-
zakte leerling kost de overheid geld.
Voor iedere leerling krijgt een school
7.160 euro per jaar. Een kanttekening:
een leerling die slaagt en dan gaat stu-
deren, kost de overheid óók geld.

De VO-raad noemt de strengere ei-
sen „reëel”, maar hekelt het tempo
waarmee de maatregelen worden
doorgevoerd. Scholen zouden onvol-
doende de kans krijgen om het ni-
veau te verbeteren. De druk op do-
centen zou te groot worden. Werkge-
vers vrezen dat door de nieuwe maat-
regelen talent wordt verspild. Ie-
mand die een ster is in exacte vakken,
maar een 4 scoort voor Nederlands
zal opnieuw examen moeten doen, of
bijvoorbeeld naar de havo of het
vmbo moeten.
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Wat zijn die
nieuwe eisen?

Waarom toch
strenger?

Wat zijn de
gevolgen?

Is dat zo erg
dan?

Slagen voor je eindexamen is vanaf
dit schooljaar moeilijker geworden.
Het eindexamen bestaat traditioneel
uit twee delen: het landelijke cen-
traal schriftelijk, dat voor alle scho-
len hetzelfde is, en het zogenoemde
schoolonderzoek, waarvan de invul-
ling en dus het niveau wordt bepaald
door scholen zelf. Tot afgelopen
schooljaar telde het gemiddelde cij-
fer van die beide componenten: je
kon onvoldoendes voor het centraal
schriftelijk eenvoudig compenseren
met voldoendes tijdens het schoolon-
derzoek. Dat kan nu niet meer. De
nieuwe regels op een rijtje:

. Vanaf dit schooljaar (2011-2012)
moeten alle eindexamenleerlingen
gemiddeld een voldoende halen
voor het centraal schriftelijk. Met cij-
fers voor het schoolonderzoek kun
je dus niet meer compenseren.

. Voor de zogenoemde basisbe-
roepsgerichte leerweg van het
vmbo wordt het cijfer voor het
schoolonderzoek niet langer dubbel
gerekend voor het eindcijfer. Het cij-
fer voor het centraal schriftelijk zal
daardoor veel zwaarder meewegen.

. Vanaf volgend schooljaar (2012-
2013) geldt voor havo- en vwo-scho-
lieren een aanvullende eis: zij mogen
niet meer dan één 5 halen voor de
vakken Nederlands, Engels en wis-
kunde. Een 4 halen voor die vakken
mag helemaal niet meer. Dit wordt in
jargon de kernvakkenregeling ge-
noemd. De cijfers van kernvakken
compenseren met die van bijvakken
kan ook niet langer.

. Twee andere maatregelen die er-
aan komen: scholen zullen in de toe-
komst worden afgerekend op te gro-
te verschillen tussen het schoolon-
derzoek en het centraal schriftelijk.
In het ergste geval kan dat ertoe lei-
den dat scholen geen diploma’s
meer mogen afgeven. Daarnaast
zijn er plannen voor een verplichte
extra rekentoets, die naast het cen-
traal schriftelijk wordt afgenomen.

In 2008 kondigde toenmalig staatsse-
cretaris Marja van Bijsterveldt van
Onderwijs aan de exameneisen te
zullen aanscherpen. Het doel: de re-
sultaten van het onderwijs verbete-
ren en de aansluiting met mbo, hbo
en universiteit verbeteren. Volgens
Van Bijsterveldt daagde de oude
eindexamenregeling leerlingen te
weinig uit. Er zou „een zesjescul-
tuur” zijn ontstaan.

Bovendien waren de verschillen
tussen het schoolonderzoek en het
centraal schriftelijk te groot gewor-
den. De examens die door scholen
zelf werden aangeleverd waren, sim-
pel gezegd, te gemakkelijk. Onder-
wijssocioloog Jaap Dronkers ontdek-
te al in 2006 dat de cijfers van school-
onderzoeken stegen, terwijl de resul-
taten voor centrale examens juist
daalden. Volgens Dronkers probeer-
den met name privéscholen hun leer-
lingen gemakkelijker te laten slagen
door het niveau van hun eigen exa-
mens te verlagen. „Duiken”, noemt
Dronkers dat fenomeen. „Diploma’s
konden zo in feite worden gekocht”,
zegt hij.

Een hoog slagingspercentage is
vooral van belang voor het oordeel
van de onderwijsinspectie. Een
school staat simpelweg beter aange-
schreven als er meer leerlingen in één
keer slagen. En een goede naam bete-
kent meer aanmeldingen. En meer
aanmeldingen betekent weer meer
geld, omdat elke school per leerling
een bijdrage ontvangt.

Om ook met de strengere examen-
eisen die vanaf nu gelden een hoog
slagingspercentage te behouden, is
een aantal scholen inmiddels al be-
gonnen met het geven van extra uren
Engels, Nederlands en Wiskunde.

Dronkers heeft geen hoge pet op van
de VO-raad. „Zij vertegenwoordigt
de werkgevers en die willen bij de
keuring van het vlees niet op de vin-
gers worden gekeken”, zegt de on-
derwijssocioloog .

Het vaak gehoorde argument dat
zittenblijvers geld kosten, vindt hij
onzalig. „Als we dat zo erg vinden,
kunnen we net zo goed gratis diplo-
ma’s weggeven.” Volgens Dronkers is
dat ook de hele crux van het pro-
bleem: er is te lang te veel nadruk ge-
legd op het halen van diploma’s, ter-
wijl het zou moeten gaan om het op-
doen van kennis, om het afleveren
van scholieren die ook echt wat we-
ten. De aanscherping van de examen-
eisen is volgens hem een belangrijke
stap in de goede richting.

Door de hervorming weegt het
centraal schriftelijk weer veel zwaar-
der mee. Daarmee komt een eind aan
een tendens die werd ingezet in de ja-
ren negentig, om scholen zelf verant-
woordelijker te maken voor exa-
mens. Schoolbestuurders kregen
daardoor meer invloed op de kwali-
teit van het onderwijs. „Het machts-
evenwicht in het onderwijs is nu
weer richting de overheid gescho-
ven”, zegt Dronkers. „De overheid
heeft zich als het ware teruggevoch-
ten.” Het centraal schriftelijk hing er
lang maar een beetje bij, nu is het –
volgens Dronkers terecht – weer de
hoeksteen van het eindexamen.

De door de VO-raad uitgesproken
vrees dat docenten „onder behoorlij-
ke druk” komen te staan door de
snelle invoering van strengere exa-
meneisen deelt Dronkers niet. „Het
helpt docenten juist. Zij kunnen de
druk op leerlingen opvoeren. Zo van:
we moeten nu serieus aan de slag.”
Zo bezien is hij wel blij met het on-
derzoek van de VO-raad, waaruit
blijkt dat meer scholieren zullen zak-
ken door de strengere eisen. Het is
een zeer welkome aansporing.

Meer eindexamenleed door
strengere eisen. Is dat erg?

Door Stéphane Alonso en Lineke Nieber

De zesjescultuur. We moeten er van af, vindt de rege-
ring. En daarom worden de eindexameneisen ver-
zwaard – voor een deel is dat zelfs al gebeurd. De VO-
raad, die schoolbesturen vertegenwoordigt, maakt
zich zorgen. Als de nieuwe regels in het afgelopen

examenjaar al waren toegepast, zouden ruim 18.000
scholieren extra zijn gezakt voor hun examen, waar-
schuwde de raad eerder deze week. Moeten scholie-
ren daar wakker van liggen? Of moeten ze gewoon
maar wat beter hun best doen?

Veel leerlingen zouden met strengere eisen hun eindexamen niet hebben gehaald
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Dood Bin Laden maakt eind aan
Amerikaans gevoel van onmacht
In een bliksemactie hebben Amerikaanse elitetroepen in Pakistan de schuilplaats van Osama bin Laden bestormd en de
terroristenleider gedood. Maar deze symbolisch belangrijke slag heeft Amerika en wereld niet opeens veiliger gemaakt.
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Door onze redacteur
Juurd Eijsvoogel
rotterdam. Met het doden van Osama bin
Laden heeft Amerika niet alleen de terreuraan-
slagen van 9/11 vergolden. Het land heeft hier-
mee tegelijk een belangrijke impuls gegeven
aan het herstel van zijn zelfvertrouwen, dat zo
zwaar beschadigd raakte op die zonnige en tra-
gische septemberochtend, nu bijna tien jaar ge-
leden.

De wereld leerde op die dag niet alleen de in-
drukwekkende kracht en reikwijdte van het in-
ternationaal terrorisme kennen, belichaamd
door het islamitisch extremisme van Bin La-
dens organisatie Al-Qaeda. Van de ene dag op
andere ondergingen de Verenigde Staten een
gedaanteverandering: supermacht Amerika
was opeens een ernstig gewonde reus, die zich
onveilig voelde in de wereld.

De hele Amerikaanse buitenlandse politiek,
en een flink deel van de binnenlandse, werd on-
dergeschikt gemaakt aan de bestrijding van
terrorisme, The Global War on Terror zoals de re-
gering van George W. Bush het noemde. Bin La-
den was daarbij niet alleen de vijand, die Ame-
rika op eigen grondgebied zo hard had weten te
treffen en daarvoor dus zwaar zou moeten boe-
ten. Hij was ook de verpersoonlijking van de
aanhoudende terreurdreiging die de Amerika-
nen nog jaren later grote angst bleef inboeze-
men.

Zijn dood maakt geen einde aan de ter-
reurdreiging. Maar het betekent wel een breuk
met het Amerikaanse gevoel van onmacht. Met
hoeveel militaire en politieke macht de Vere-
nigde Staten zich het afgelopen decennium
ook lieten gelden, het besef bleef knagen dat al-
le instrumenten van Amerikaanse macht bij el-
kaar niet voldoende waren om de meest ge-
zochte man ter wereld te pakken te krijgen.

Gisteren lukte dat eindelijk wel. In een tv-
toespraak van negen minuten kon president
Obama zijn landgenoten die nog op waren op
zondagavond om half twaalf (Washingtonse
tijd) laten weten dat de Verenigde Staten in Pa-
kistan „een operatie hebben uitgevoerd die een
einde heeft gemaakt aan het leven van Osama
bin Laden, een terrorist verantwoordelijk voor
de dood van duizenden onschuldige mannen,
vrouwen en kinderen. Er is recht gedaan.”

Kort daarvoor had hij zijn voorganger in het
Witte Huis op de hoogte gesteld. George W.
Bush had meteen na 9/11 al gezworen dat Ame-
rika Bin Laden „dood of levend” te pakken zou
krijgen. Maar zijn regering was dat in de zeven
daarop volgende jaren niet gelukt, ondanks
grote inspanningen.

Of de Amerikaanse militairen die de operatie
gisteren uitvoerden geprobeerd hebben Bin La-
den levend te pakken te krijgen, is niet bekend.
In zijn verkiezingscampagne in 2008 zei presi-
dentskandidaat Obama: „We zullen Bin Laden
doden.” Maar in februari zei CIA-directeur Pa-
netta nog in de Senaat dat de regering Bin La-
den naar de gevangenis op Guantánamo Bay
zou sturen als ze hem in handen zou krijgen.

Ondanks het late uur verzamelden zich van-
nacht uitbundig juichende Amerikanen met
vlaggen voor het Witte Huis, op Times Square
en bij Ground Zero, waar het World Trade Cen-
ter op 11 september 2001 verwoest werd toen
twee door Al-Qaeda gekaapte vliegtuigen er te-
genaan vlogen om zo Bin Laden zijn grootste
wapenfeit te bezorgen.

Elitetroepen van de Amerikaanse marine
(Navy Seals) waren zondagochtend in vier heli-
kopters naar het huis gevlogen waar Bin Laden
zich bleek schuil te houden. Hij bevond zich
dus niet in de primitieve tribale gebieden in het
noorden van Pakistan, bij de grens met Afgha-

nistan, zoals lang vermoed was, maar in de re-
latief welvarende stad Abbottabad, slechts en-
kele tientallen kilometers ten noorden van de
hoofdstad Islamabad.

Jaren geleden al zou de CIA op het spoor van
Bin Laden zijn gezet. Uit ondervragingen van
terreurverdachten leerden de Amerikanen over
het bestaan van een man die als een soort koe-
rier voor Bin Laden werkte en zijn vertrouwen
genoot. Vier jaar geleden slaagde CIA erin zijn
naam te achterhalen, twee jaar geleden ontdek-
te men uit welk deel van Pakistan hij, samen
met zijn broer, opereerde. Beide mannen ver-
plaatsten zich met opmerkelijk veel voorzorgs-
maatregelen. Ze bleken te wonen in een uitzon-
derlijk groot huis, omgeven met muren van
vier tot zes meter hoog, waarop ook nog prik-
keldraad was aangebracht.

Op het terrein binnen de muren bevonden
zich nog weer andere muren. De twee toe-
gangspoorten werden zwaar bewaakt, er bleek
geen telefoon of internet in het huis te zijn (uit-
zonderlijk voor zo’n groot huis) en de bewo-
ners zetten nooit hun vuilnis buiten, dat ver-
brandden ze liever. Dit alles versterkte de ver-
moedens dat Bin Laden zich er ophield. Het
huis, met een geschatte waarde van een miljoen
dollar, was in 2005 gebouwd.

Vrijdag nam Obama het definitieve besluit
om de militaire operatie in gang te zetten. De
ontknoping kostte volgens Amerikaanse func-
tionarissen niet meer dan veertig minuten: een
vuurgevecht, volgens Washington, waarbij Bin
Laden (54) door het hoofd geschoten werd. De
Amerikaanse militairen namen zijn lijk mee.
Volgens Washington is het stoffelijk overschot
behandeld in overeenstemming met de islami-
tische traditie, wat met zich mee brengt dat de
begrafenis snel plaats moet vinden. Op zee zou
Bin Laden inmiddels zijn laatste rustplaats

hebben gevonden, Zo voorkomen de Amerika-
nen dat zijn graf een bedevaartsoord kan wor-
den voor volgelingen van Al-Qaeda. Bij de ope-
ratie zijn volgens de eerste berichten nog vier
andere mensen gedood, onder wie een zoon
van Bin Laden. Alle Amerikanen bleven onge-
deerd.

CIA-directeur Panetta, die aan de andere
kant van de wereld de leiding had over de ope-
ratie, volgde de gebeurtenissen met zijn mede-
werkers van minuut tot minuut in het CIA-
hoofdkwartier in Virginia. Rond hun vergader-
tafel steeg gejuich op toen het nieuws kwam
met de bevestiging van Bin Ladens dood.

En het is ook een belangrijke, zij het late,
overwinning voor de Verenigde Staten. Maar de
waarde van deze zege is vooral symbolisch.
Want het is onwaarschijnlijk dat Bin Laden de
afgelopen jaren in de praktijk nog leiding gaf
aan de terreuracties van Al-Qaeda en zijn af-
splitsingen verspreid over de wereld. Bin La-
dens rechterhand Zawahiri heeft de leiding
vermoedelijk al lang overgenomen, waar hij
zich bevindt is het volgende raadsel.

Het terrorisme van Bin Laden ging over sym-
bolen. Voor hem was symboliek de kern van de
zaak. De klap van ‘9/11’ was niet alleen zo groot
omdat er meer dan 3.000 slachtoffers bij vielen,
maar vooral omdat de Twin Towers en het Pen-
tagon, iconen van Amerikaanse macht, getrof-
fen werden en voor het oog van wereld de
kwetsbaarheid van Amerika verbeeldden.

Voor de strijd tegen terreur is symboliek veel
minder belangrijk. Na de grote symbolische
slag die de Amerikanen vandaag vieren, zijn
Amerika en de wereld niet opeens veiliger ge-
worden. Het voorkomen en bestrijden van ter-
reur blijft nodig en gaat dan ook gewoon door.
Maar nu in de wetenschap dat er voor de groot-
ste terrorist geen straffeloosheid is.

Volg de nieuwe dag in de VS via n rc . n l met
alle v i d e o b o o d s ch a p p e n van Osama van de
afgelopen tien jaar, fo to s e ri e s over zijn
leven en alle ontwikkelingen in een l i ve b l o g

Amerika juicht pag. 2 en 3; Osama’s leven
pag. 4 en 5; re c o n s t ru c t i e pag. 6 en 7;
Pakistan en Afghanistan pag. 8 en 9;
rede Obama pag. 10 en re a c t i e s pag. 11

Brandweerlieden op Times Square in New York volgen enthousiast het nieuws over de dood van Osama bin Laden. Foto Michael Appleton / New York Times
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4 5Dood Osama bin Laden Onder islamitische burgers was Bin Laden steeds
minder relevant geworden.

Amerikaanse militairen gaven Bin Laden na een tussenstop in Afghanistan een zeemansgraf.
De VS wilden voorkomen dat zijn graf een bedevaartsoord werd.

Anders Fogh
Rasmussen, NAVO:

„Dit is een succes
[...] voor alle

landen die met
ons samenwerken

om een einde te
maken aan de

gesel van
w e r e l d t e r r e u r. ”

Britse premier
David Cameron:
„Dit maakt nog
geen einde aan de
dreiging van
e x t r e m i s t i s ch e
wereldterreur. We
zullen nu juist
extra waakzaam
moeten zijn.”

Osama bin Laden was een mythe en zal dat na zijn dood blijven
Osama bin Laden was „razend” toen ongelovige Russen in
1979 Afghanistan bezetten. Hij vertrok naar het land om
tegen de Russen te strijden. Maar zijn belangrijkste oorlog
werd die tegen de „k r u i s va a r d e r s ” in Washington.

A d v e rt e n t i e
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Bin Laden gaat 
economie en 
bedrijfskunde 
studeren aan de 
Koning Abdul Aziz 
Universiteit in Jeddah. 

Bin Laden reist naar 
Groot-Brittannië en 
de VS, waar hij een 
ontmoeting heeft met 
Abdullah Azzam. 
Azzam probeert 
strijders te ronselen 
voor de jihad. Bin 
Laden zou dan al 
gepassioneerd zijn 
geraakt voor de jihad. 
Azzam wordt gezien 
als Bin Ladens eerste 
mentor.

De Sovjet-Unie valt 
Afghanistan binnen.

Bin Laden spreekt 
van een invasie van 
„goddeloze 
communisten”. Hij 
begint, met steun van 
Azzam, geld in te 
zamelen om de 
Afghaanse 
mujahedeen in hun 
strijd tegen de 
Sovjets te steunen. 
Zijn eigen familie 
wordt een belangrijke 
financier. Hij krijgt 
steun van het 
Saoedische regime.

Bin Laden beëindigt, 
met nog een 
semester te gaan, zijn 
studie wegens zijn 
jihadactiviteiten.

Bin Laden trouwt met 
zijn tweede vrouw, 
Khadija Sharif.

Bin Laden raakt 
steeds nauwer 
betrokken bij de 
oorlog in Afghanistan. 
In Pakistan helpt hij 
Azzam met het 
oprichten van een 
‘supportbureau’ dat 
soldaten ronselt in 
Arabische landen 
voor de strijd in 
Afghanistan, en hun 
inzet ter plaatse 
coördineert. 
Bin Laden richt later 
ook zelf trainingskam-
pen op in Pakistan, 
langs de grens met 
Afghanistan.

Bin Laden trouwt met 
zijn derde vrouw, 
Khairiah Sabar, en 
met zijn vierde vrouw, 
Siham.

Bin Laden richt 
Al-Qaeda op. 
Hij is op dat moment 
zo populair dat hij 
gemakkelijk strijders 
vindt voor zijn 
organisatie. 
Osama gaat zelf 
strijders trainen in zijn 
kampen.

De Sovjets trekken 
zich terug uit 
Afghanistan. 
Bin Laden keert terug 
naar Saoedi-Arabië 
en neemt een aantal 
van zijn strijders mee. 
Azzam wordt bij een 
aanslag geliquideerd 
en vanaf dat moment 
is Bin Laden leider 
van de Arabische 
strijders.

Onder internationale druk 
zet Soedan Bin Laden het 
land uit. Bin Laden vlucht 
naar Afghanistan en 
vaardigt een fatwa uit 
waarin hij oproept tot het 
doden van Amerikaanse 
militairen. De Amerika-
nen noemen 
Bin Laden als hoofdver-
dachte van twee bom- 
aanslagen in Saoedi-
Arabië, waarbij 24 Ame- 
rikaanse militairen en 
twee Indiërs omkwamen. 
De Amerikaanse 
president Bill Clinton 
geeft in het geheim de 
CIA opdracht om Bin 
Laden en zijn organisatie 
te “vernietigen”.

Bij aanslagen op de 
Amerikaanse 
ambassades in 
Nairobi en Dar Es 
Salaam komen 224 
mensen om, onder 
wie 12 Amerikanen. 
De VS houden Bin 
Laden verantwoorde-
lijk. Clinton geeft het 
bevel om Al-Qaeda-
kampen te 
bombarderen.

Al-Qaeda valt de USS 
Cole aan in de haven 
van Aden, Jemen. 
Negentien matrozen 
komen om.

Gekaapte vliegtuigen 
boren zich in de 
Twin Towers in New 
York en het Pentagon. 
Een vierde toestel 
stort neer bij 
Pennsylvania. 
Bijna drieduizend 
mensen komen bij 
de aanslagen om. 
Bin Laden verklaart in 
een videoboodschap 
dat de aanslagen zijn 
verwachtingen 
overtroffen. 

President Bush eist 
dat Bin Laden wordt 
gepakt, „dood of 
levend”.

De VS beginnen een 
oorlog tegen de 
Talibaan in Afghani-
stan, die Bin Laden en 
Al-Qaeda onderdak 
zouden bieden. 
Bin Ladens 
schuilplaats in 
Tora Bora wordt 
ingenomen. 
Bin Laden blijft 
onvindbaar.

Bin Laden laat 
sporadisch van zich 
horen in videobood-
schappen. 
Bush zweert dat 
„Amerika je te pakken 
zal krijgen”.

Bin Laden roept 
moslims op om de 
Israëlische blokkade 
van Gaza te door- 
breken en vraagt hun 
de strijd aan te 
binden met Arabische 
regimes die banden 
onderhouden met 
Israël.

Bin Laden dreigt in 
een geluidsopname 
dat Al-Qaeda 
Amerikanen gaat 
doden als het 
vermoedelijke brein 
achter de aanslagen 
van 9/11 ter dood 
wordt gebracht.

Bin Laden zegt in 
een geluidsop-
name dat Franse 
gijzelaars van 
Al-Qaeda in Niger 
pas worden 
vrijgelaten als 
Franse soldaten 
zich terugtrekken 
uit islamitische 
landen.

Bin Laden wordt 
gedood in 
Pakistan.

Saddam Hussein valt 
Koeweit binnen en de 
Saoedische regering 
staat de Amerikanen 
toe om troepen naar 
Saoedisch grondge-
bied te sturen. 
Bin Laden is woedend 
op de regering 
wegens de 
aanwezigheid van 
„ongelovigen” op 
heilige islamitische 
grond en begint het 
regime openlijk te 
bekritiseren. 
Riad gebiedt hem het 
land niet meer te 
verlaten.

Bin Laden verlaat 
Saoedi-Arabië toch 
en vestigt zich in 
Soedan.

In Somalië wordt een 
humanitaire missie 
van de VS aangeval-
len. Achttien 
Amerikaanse 
militairen worden 
gedood. Bin Laden 
geeft toe dat enkele 
van zijn strijders 
betrokken waren bij 
de actie en steekt de 
draak met Washing-
ton, dat na de aanslag 
zijn missie beëindigt. 

Bin Ladens familie 
royeert hem als 
aandeelhouder van 
het bouwbedrijf van 
zijn vader. Zijn 
tweede vrouw vraagt 
om een echtschei-
ding. Die krijgt ze.

De Saoedische 
regering ontneemt 
Bin Laden zijn 
burgerschap wegens 
zijn aanhoudende 
kritiek op de 
autoriteiten en zijn 
voortdurende 
jihadactiviteiten 
vanuit Soedan.

Osama bin Moham-
med bin Awad bin 
Laden wordt geboren 
in Riad, Saoedi-
Arabië. Hij is een van 
de meer dan vijftig 
kinderen van een 
schatrijke en 
machtige zakenman 
uit de Saoedische 
bouwsector.

Bin Ladens ouders 
scheiden. Zijn moeder 
krijgt de voogdij over 
hem maar Bin Laden 
blijft deel uitmaken 
van de familie van zijn 
vader. Zijn moeder 
hertrouwt. 

Osama wordt 
aangemeld op de 
Al-Thager 
Modelschool in 
Jeddah, een van de 
meest progressieve 
lagere scholen van 
Saoedi-Arabië.

Osama’s vader komt 
om bij een vliegtuig-
ongeluk.

Bin Laden, dan 
zeventien jaar, trouwt 
met zijn eerste vrouw, 
Najwa Ghanem, het 
vijftienjarige nichtje 
van zijn moeder.
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2008

NRC 020511 / FG, CH / Bon: Reuters, Growing up Bin Laden: Osama’s wife and son take us inside their secret world

Een zeemansgraf voor een dode, die geen trekpleister mocht worden
Osama bin Laden is dood, maar
wat te doen met zijn stoffelijk over-
schot? Dat was een dilemma waar-
voor de Amerikanen stonden. Ze
wilden voorkomen dat zijn graf
een bedevaartsoord zou worden
voor extremisten. De vraag was
ook welk land bereid zou zijn hem
een laatste rustplaats te bieden.
Amerikaanse functionarissen lie-
ten al snel weten dat het lijk in
overeenstemming met islamiti-
sche tradities zou worden behan-
deld. Daaraan lijkt echter maar ten
dele te zijn voldaan. Vanmorgen
bleek dat het lijk van Bin Laden, na
een korte tussenstop op een mili-
taire basis in Afghanistan, boven
zee was uitgeworpen. Details over

de plaats en de wijze waarop dit is
gegaan, zijn niet verstrekt. Een be-
grafenis op zee zal bij veel mos-
lims kritische vragen oproepen,
omdat Bin Laden niet op zee is ge-
storven, maar diep landinwaarts in
de Pakistaanse plaats Abbottabad.
Hoewel de tradities door de islami-
tische wereld heen verschillen, be-
staat er consensus dat een lijk, als
het even kan, zo snel mogelijk op
het land wordt begraven. Zeebe-
grafenissen worden alleen uitge-
voerd als het te lang duurt om het
land te bereiken, maar zelfs men-
sen die op zee zijn overleden, wor-
den bij voorkeur op land begra-
ven. Gewoonlijk wordt het lijk van
een man door andere moslim-

mannen gewassen en vervolgens
in een eenvoudige doek, veelal
van wit katoen, gewikkeld. Daarna
volgt een begrafenis, vaak al bij
het volgende gebed. De dode
wordt niet in een kist begraven en
moet met het gezicht naar Mekka
liggen.
Veel wahabieten, een orthodoxe
stroming binnen de sunnitische is-
lam waartoe Bin Laden behoorde,
laten zich in een ongemarkeerd
graf begraven. Grafmonumenten
en zelfs een eenvoudige grafsteen
zijn voor hen uit den boze. Ook de
Saoedische koning Fahd liet zich in
2005 in zo’n sober graf begraven.

Floris van Straaten

Pe r s s te m m e n

Door onze redacteur
carolien Roelants

Osama bin Laden was levend al een my-
the en zijn dood brengt daar geen ver-
andering in. Hij blijft voortleven als in-

spiratiebron voor moslimextremisten waar
ook in de wereld.

Operationeel betekende hij allang niet zo-
veel meer. De aanslagen van 11 september 2001
in New York en Washington vormden voor
hem een hoogtepunt. „Niemand kon zijn
vreugde op”, zegt hij in een video van eind de-
cember 2001. Maar ze betekenden tegelijk het
einde van zijn vrijheid om grote terreuropera-
ties te organiseren. Hij verloor zijn vrijhaven

in Afghanistan en was sindsdien permanent
doelwit van een Amerikaanse jacht. Uit zijn
schuilplaatsen kwamen alleen nog, spora-
disch, video- en audioboodschappen. Belang-
rijke medewerkers werden geliquideerd of op-
gepakt en niet meer vervangen.

Afdelingen elders in de islamitische wereld
verzelfstandigden zich en namen het operatio-
nele werk over. De Amerikaanse autoriteiten
betitelden Al-Qaeda in Jemen vorig jaar als ge-
vaarlijkste bedreiging – niet meer de centrale
organisatie die zich in Pakistan verschool. Of
Bin Laden nu dood is of levend, de bijkantoren
gaan door.

Bin Laden was onder islamitische burgers –
uitgezonderd extremisten, die per definitie

een kleine minderheid vormen – steeds min-
der relevant geworden. Direct na de aanslagen
van ‘9/11’ meldden internationale peilingen
een vrij grote populariteit van de Al-Qaedalei-
der in islamitische landen, van Pakistan tot en
met Egypte. Hij werd bejubeld als de man die
tegen het arrogante Amerika ten strijde trok.
De laatste paar jaar was die populariteit tot een
minimum gereduceerd, afgezien van, om on-
duidelijke reden, Nigeria. De burgers hadden
geen boodschap aan de terreur die hunzelf
aanzienlijk meer trof dan westerlingen. De
laatste grote aanslagen in naam van Bin Laden
in het Westen – in Madrid in 2004 en Londen
in 2005 – kostten in totaal 250 mensen het le-
ven. Maar in Afghanistan, Pakistan, Irak en Sa-
oedi-Arabië vielen duizenden doden.

Hoe kon hij die islamitische doden recht-
vaardigen? Zij werden geofferd aan een hoger
doel: herstel van de ware islam waar nu een na-
maak-islam heerst, waar de wet van de mensen
boven die van de islam is gesteld en het zuive-
ren van islamitisch land van niet-islamitische
bezetters. Is dat een misdaad? Het antwoord
van Bin Laden: „Laat de geschiedenis er dan

van getuigen dat ik een misdadiger ben.”

Osama bin Mohammed bin Awad bin
Abud bin Laden, 15 februari 1957 in
Saoedi-Arabië geboren als achttiende

van de 52 kinderen van een superrijke aanne-
mer, was van jongs af aan zeer serieus in zijn
geloof. Zijn eerste vrouw (van in totaal zes,
maar conform islamitische voorschriften nooit
meer dan vier tegelijk) Najwa, moeder van elf
van zijn ongeveer twintig kinderen, getuigt er-
van in haar in 2009 verschenen boek over haar
leven met Bin Laden: sobere bruiloft in 1974,
sober leven, geen ijskast, geen televisie, geen
air conditioning – had de profeet Mohammed
soms elektriciteit? Overigens wel dure auto’s;
hoe dat kon is nooit uitgelegd.

De kiemen voor zijn latere gewelddadige
loopbaan werden op de Koning Abdul Aziz-
universiteit van Jeddah gelegd, waar in die tijd
in het algemeen een sfeer van islamitische her-
bezinning heerste. Hij volgde daarin zijn be-
langrijkste leermeester, de Palestijn dr. Abdul-
lah Azzam, die in Jeddah zijn docent islamiti-
sche studies was. Azzam, een van de grondleg-

gers van de Palestijnse fundamentalistische or-
ganisatie Hamas, predikte de gewelddadige ji-
had, heilige oorlog, tot de ware islam in alle is-
lamitische landen zou heersen, „jihad om onze
waardigheid te beschermen en onze bezette
landen te bevrijden”.

Bin Laden en Azzam ontmoetten elkaar
weer in Afghanistan, na de Sovjet-invasie van
1979. De bezetting van islamitisch Afghani-
stan door de ongelovige Russen had een door-
slaggevende invloed op Bin Ladens denken.
„Ik was razend”, zei hij in een later interview.
„Ik ging er meteen naar toe”.

Met de hulp van Bin Laden en diens massaal
toegestroomde Arabische strijders – én de CIA
– brachten de Afghaanse mujahedeen het
machtige Sovjet-leger een desastreuze neder-
laag toe. Maar achter de schermen van deze
‘vergeten oorlog’ werd aan de volgende heilige
oorlog gewerkt, die tegen de „k r u i s va a r d e r s ”
in Washington.

Azzam werd opgeblazen, maar Bin Laden
vond er een nieuwe inspiratiebron, de Egypte-
naar Ayman al-Zawahiri, zelf een volgeling van
Sayyed Qutb, van wie de gedachte stamde dat

moslims verplicht waren tot de gewapende ji-
had tegen hun regimes. Qutb, die in 1966 door
de toenmalige Egyptische president Nasser
werd opgehangen, zag samenzweringen tus-
sen de Midden-Oosterse regimes van die tijd en
het Westen, dat uit was op de vernietiging van
de islam.

De bezetting van Koeweit door de Iraak-
se leider Saddam Hussein in 1990 en
de daaropvolgende uitnodiging door

het Saoedische koningshuis aan de Verenigde
Staten om troepen te stationeren in Saoedi-
Arabië kwamen voor Bin Laden als het ultieme
bewijs van Qutbs theorie. Bin Laden had zelf
troepen aan koning Fahd aangeboden om te
helpen Saoedi-Arabië te verdedigen en Irak uit
Koeweit weg te slaan, maar dat aanbod was af-
geslagen. In een van zijn belangrijkste verkla-
ringen, de ‘Oorlogsverklaring aan de Amerika-
nen die het Land van de Twee Heilige Mos-
keeën bezetten’ van 1996 zei Bin Laden: „Isla-
mieten branden van woede [..] Er is geen be-
langrijker plicht dan de Amerikanen uit het
heilige land te verdrijven.”

Al-Qaeda, Arabisch voor ‘de basis’, had hij al
eind 1988/begin 1989 in Afghanistan opge-
richt. In februari 1998 fuseerde hij dit Arabi-
sche oudstrijderslegioen met een aantal andere
extremistengroepen, waaronder Zawahiri’s Ji-
had, verantwoordelijk voor de moord op presi-
dent Sadat in 1981.

In een begeleidende verklaring stelde hij
Amerika’s „bezetting” van Saoedi-Arabië aan
de kaak en daaruit voortvloeiende „m i s d r ij -
ven” ten dienste van „de kleine staat van de Jo-
den”. Daarom „geven we de volgende fatwa
aan alle moslims uit: de opdracht om Amerika-
nen en hun bondgenoten, zowel militairen als
burgers, te doden is een individuele plicht voor
iedere moslim in elk land”. In augustus 1998
bliezen terroristen namens Al-Qaeda de Ame-
rikaanse ambassades in Kenia en Tanzania op.
Het is niet zijn eerste aanslag, maar wel de eer-
ste met de typische Al-Qaeda-handtekening:
gecoördineerde, meervoudige aanslagen op
symbolische doelen.

Bin Laden zat toen allang weer in Afghani-
stan. Hij was in 1989 naar Saoedi-Arabië terug-
gekeerd, maar werd door de Saoedische rege-

ring wegens zijn aanhoudende kritiek op de
koninklijke familie steeds verder aan banden
gelegd. Eind 1991 week hij met vrouwen en
kinderen uit naar Soedan, waar hij met een
klein aantal Arabische strijders boerderijen en
bedrijven opzette, en op de achtergrond ter-
reurzaken deed. De familie Bin Laden deed
hem in 1994 in de ban. In hetzelfde jaar trok de
Saoedische regering zijn staatsburgerschap in.

In 1996 moest ook de Soedanese regering
hem niet meer. Hij vluchtte naar Afghani-
stan, aanvankelijk met een zoon. Een paar

maanden later liet hij zijn gezin overkomen. In
haar boek beschrijft echtgenote Najwa hilari-
sche beelden. Zwanger van haar tiende kind
klautert ze, geheel gesluierd, de bergen van de
Tora Bora op naar een paar stenen hutten zon-
der stromend water of stroom. Najwa verliet
Afghanistan en Bin Laden in 2001, vlak voor
9/11. Zes weken later lanceerden de Verenigde
Staten vernietigende luchtaanvallen op Al-
Qaeda in Afghanistan en vluchtten Bin Laden
en Zawahiri naar Pakistan. Waar Zawahiri nu
is, is niet bekend.

„De daden van deze man en zijn vol-
gers hebben moslims en hun volge-
lingen in de wereld en speciaal in Pa-
kistan in een precaire situatie ge-
bracht. Er is geen twijfel dat de dood
van Osama bin Laden een belangrijk
succes is voor de „oorlog tegen ter-
reur”. Aan de andere kant roept de
manier waarop Osama is gedood en
de plaats waar hij uiteindelijk werd
ontdekt veel pijnlijke vragen op voor
Pa k i s t a n . ”
Dawn, Pakistaans dagblad

„Dit is een van de momenten dat er
geen rode staten zijn of blauwe, al-
leen de Verenigde Staten; geen Mo-
veOn-progressieven of Tea Party-
conservatieven, slechts Amerikanen.
Triomfalisme en onverbloemd pa-

triottisme zijn aan de orde. We heb-
ben hem gepakt. In de komende da-
gen wordt het tijd om de gevolgen
van de dood van Osama bin Laden
onder de handen van de CIA nader te
beschouwen. Zal anti-Amerikaanse
woede de situatie in het instabiele
Pakistan uit de hand laten lopen? In
een paar dagen of weken zou me dat
iets kunnen schelen. Nu niet.”
Eugene Robinson, Washington Post

„Toen Osama bin Laden de oorlog
verklaarde aan de Verenigde Staten
in de jaren negentig, zei hij dat Ame-
rika zich zou terugtrekken als de
moslimterroristen hard genoeg toe-
sloegen. De ononderbroken achter-
volging die leidde tot Bin Ladens
dood afgelopen zondag bewees dat

dit verhaal van Amerikaanse zwakte
fout was.(...) Al-Qaeda heeft allang
zijn momentum verloren voor de
dood van zijn leider.”
David Ignatius, Washington Post

„Ik verhuisde een jaar na de val van
de Twin Towers naar Washington
DC en de mensen gedroegen zich
toen een beetje als in Londen gedu-
rende de luchtaanvallen. We namen
aan dat het een kwestie van tijd was
tot Al-Qaeda weer zou toeslaan. Tien
jaar later wachten we nog steeds. Er
zijn veel complotten geweest, zeker,
onschadelijk gemaakt door goed
werk van politie en inlichtingen-
diensten of door geluk. Nu is de man
dood. Dit is niet de triomf die het
zou hebben geleken als Bin Laden

tien jaar geleden was gepakt, omdat
die tien jaar ons hebben geleerd dat
we hem en zijn geraaskal niet zo
hoefden te vrezen als we deden, tij-
delijk maar intens, in de week toen
ground zero nog rookte.”
Russell Douthat, The New York Times

„Bin Laden was slechts een deel van
Al-Qaeda, hetgeen slechts een deel is
van de islamitisch terroristische on-
derneming, hetgeen slechts een deel
is van de islamistische beweging –
dus de aankondiging van zijn dood
door de Amerikaanse overheid
maakt weinig verschil. De oorlog te-
gen de terreur is niet veranderd, laat
staan gewonnen.”
Daniel Pipes, van conservatief weekblad
National Review

1989. Bin Laden met Afghanen bij Jalalabad. Foto AFP 2001. Schiettraining op Al-Qaeda basis in Afghanistan. Foto AFP 2001. Vliegtuigen vliegen de Twin Towers binnen. Foto Reuters2001. Televisie-opname op een onbekende locatie. Foto AP 1998. Verwoesting na aanslag in Nairobi. Foto AP 2002. Verwoesting na de aanslag op Bali. Foto Reuters
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6 In het nieuws6 Dood Osama bin Laden Het gebouw waar Bin Laden zat werd wellicht al
sinds augustus in de gaten gehouden.

Militaire actie in Pakistan is het grootste succes tot nu toe van de eenheid die in 1962 werd
opgericht door John F. Kennedy.

7

Door Menno Steketee
Rotterdam. Enkele tientallen mi-
litairen van een speciale elite-een-
heid zijn gisteravond om half elf (lo-
kale tijd) het gebouw binnengedron-
gen waar Osama bin Laden zich
schuilhield. Bij een hevig vuurge-
vecht schoten ze hem dood, evenals
een paar van zijn handlangers en fa-
milieleden. De Amerikaanse militai-
ren waren met helikopters ingevlo-
gen.

Het lichaam namen ze als bewijs
mee en gaven dat, volgens Ameri-
kaanse media, een graf in zee, waar-
schijnlijk om te voorkomen dat een
graf een pelgrimsoord zou worden.

Een volledige reconstructie maken
van de ultrageheime actie is nog
moeizaam. Maar aan de hand van in-
formatie die in de loop van de och-
tend vrijkwam, komt er iets meer
d u i d e l ij k h e i d .

De operatie zou nauwelijks veertig
minuten hebben geduurd. Er zou-
den onder de Amerikaanse militai-
ren geen doden of gewonden zijn ge-
vallen, wel is een helikopter neerge-
stort die door de bemanning zelf zou
zijn vernietigd om te verhinderen
dat geheime apparatuur in verkeerde
handen valt. Pakistaanse kranten
melden dat enkele burgers gewond
zijn geraakt.

Commando’s invliegen, vuurge-
vecht, lichaam meenemen, wegvlie-

gen. De operatie om Bin Laden uit te
schakelen had alles weg van een blik-
semactie. De voorbereidingen moe-
ten omvangrijk zijn geweest. Vol-
gens de laatste berichten zouden
Amerikaanse inlichtingendiensten
in augustus een zeer serieuze tip
hebben gekregen over zijn verblijf-
p l a a t s.

Het gebouw moet daarna continu
in de gaten zijn gehouden, door spi-
onnen op de grond, mogelijk ook
door surveillance vanuit de lucht –
de VS vliegen vanaf de basis Kanda-
har in het zuiden van Afghanistan
met Sentinel-robotverkenners die
extreem lastig waarneembaar zijn
voor radar en andere sensoren.

Dat het complex op slechts 800
meter afstand lag van de Pakistaanse
Militaire Academie, zal de inlichtin-
genoperatie hebben bemoeilijkt. Dat
suggereert de aanwezigheid van veel
Pakistaanse militairen, die bijvoor-
beeld alert moeten zijn op aanslagen
van extremisten – met nota bene Al-
Qaeda-sympathieën.

Toch lijkt het vrijwel ondenkbaar
dat de Pakistanen totaal onwetend
zijn geweest van de Amerikaanse mi-
litaire operatie. In de regio rond de
hoofdstad Islamabad wemelt het van
militaire bases en van installaties van
het Pakistaanse atoom- en raketpro-
gramma. Aangezien de Amerikaanse
militairen per helikopter naar Ab-

bottabad, niet ver van Islamabad,
zijn gevlogen, moeten er afspraken
zijn gemaakt met de Pakistaanse
l u ch t a f w e e r.

Dat maakt het aannemelijk dat re-
levante Pakistaanse autoriteiten op
de hoogte waren van de Amerikaanse
actie, evenals van de maandenlange
inlichtingenoperatie op Pakistaans
grondgebied. Waarom en hoe Bin La-
den in dat, voor hem toch ook riskan-
te gebied, terecht is gekomen, blijft
een curieuze kwestie.

Het gebouw waar Bin Laden ver-
scholen zat, was volgens Amerikaan-
se inlichtingenfunctionarissen haast
op maat gesneden om mensen in te
verstoppen. „De fysieke veiligheids-
maatregelen waren buitengewoon”,
aldus een van hen tegen de Ameri-
kaanse media.

Het complex was omringd door
een hoge muur met prikkeldraad,
waarachter een onderkomen van drie
verdiepingen schuilging. Vanaf de
weg was niet naar binnen te kijken.
De ‘compound’, die niet beschikte
over een telefoonverbinding noch in-
ternetaansluiting, had twee afge-
grendelde ingangen.

Ook dit verraadt de complexiteit
van de inlichtingenoperatie. Door de
onmogelijkheid naar binnen te kij-
ken, is het ook lastig na te gaan hoe-
veel mensen zich binnen bevinden
en over welke wapens zij beschikken.
Mochten de handlangers van Bin La-
den over bijvoorbeeld zware mitrail-
leurs beschikken, dan zou dit kun-
nen verhinderen dat helikopters in
de nabijheid of op het dak van de
schuilplaats zouden kunnen landen.

Het aantal helikopters waarvan de
Amerikaanse commando’s gebruik-
maakten, is ook een belangrijk as-
pect en geeft aan dat de operatie
nauwkeurig is voorbereid. Er moes-
ten er niet te veel zijn, om niet op te
vallen. Maar het moesten er ook niet

In 2009 suggereerden de Verenigde Staten
nog dat het spoor naar Bin Laden ‘koud’ wa s
geworden. Maar gisteravond werd hij
doodgeschoten, in een operatie die een
bliksemactie lijkt.

Complexe inlichtingenoperatie

Door Menno Steketee
Rotterdam. Het doden van Al-Qae-
da’s topman is misschien wel de
grootste trofee in het bijna vijftigja-
rige bestaan van de Amerikaanse Na-
vy SEAL’s, de eenheid van marine-
commando’s die complexe militaire
operaties moet uitvoeren op zee, van-
uit de lucht én op het land. En van-
daar: SEa, Air Land: SEAL. Volgens
Amerikaanse media waren het de Na-

vy SEAL’s die de schuilplaats van Bin
Laden midden in Pakistan bestorm-
den en de meest gezochte man van de
VS doodschoten.

Het was de Amerikaanse president
John F. Kennedy die op 1 januari
1962 de Navy SEAl’s oprichtte, door
een aantal aan elkaar verwante sabo-
tage- en verkenningseenheden van
de marine samen te voegen. Het gaat
in totaal om ongeveer zesduizend
man, van wie tweederde een onder-
steunende taak heeft. Ze zijn in zoge-
heten SEAL Teams ingedeeld, die
verspreid over de wereld zijn gestati-
oneerd. Behalve voor verkennings-
opdrachten in vijandelijk gebied zijn
ze het afgelopen decennium vooral
in een contraterreurrol actief ge-
weest.

De Navy SEAL’s hebben een my-
thisch martiaal imago van extreme
fitness, moedig en uitgerust met het
beste materieel. Berucht is de selec-
tieprocedure op de SEAL-thuisbasis
Coronado in Californië. Tachtig pro-
cent van de aanmelders valt af, ter-
wijl alleen al dienende militairen
zich mogen aanmelden. Het klap-
stuk van de training is Hell Week,
waarbij de kandidaten nauwelijks
mogen slapen, maar fysiek en men-
taal worden afgebeuld.

De reputatie van de SEAL’s is dus
formidabel, maar dat betekent niet
dat in de historie nooit iets mis ging.
Tijdens de invasie van Grenada in
1983 was de communicatie van de
verschillende speciale eenheden zo
slecht georganiseerd dat een com-
mando in een lokale telefooncel met
zijn creditcard moest betalen om
contact te leggen met het hoofd-
kwartier. Het grootste debacle had
drie jaar daarvoor plaats, toen een
complete taakgroep van speciale een-

Doden Osama grootste
‘trofee’ van Navy SEAL’s
Commando’s zijn voor
bliksemacties belangrijk. De
Amerikaanse Navy SEAL’s
worden gezien als het neusje
van de zalm. Zij waren het die
de meest gezochte man ter
wereld doodden.

Franse president
Nicolas Sarkozy:
„Dit is nog niet
het einde van Al-
Qaeda. De strijd
tegen deze
misdadigers moet
zonder schroom
worden
voortgezet [...].”

Herman Van Rompuy,
Europese Unie:

„Met zijn dood is
de wereld veiliger

geworden. Het
laat zien dat zulke

misdaden niet
onbestraft zullen

b l ij v e n . ”

Televisiebeelden van het brandende gebouw waar Osama bin Laden zou zijn gedood. Daaronder een Pakistaanse sol-
daat die het gebouw doorzoekt na het vuurgevecht. Fo t o ’s AP en Reuters

heden waaronder SEAL’s Ameri-
kaanse gijzelaars in Teheran trachtte
te bevrijden. Op een geheime lan-
dingsstrip in de woestijn kwam een
helikopter in botsing met een trans-
portvliegtuig. Ook operaties in Af-
ghanistan tegen de Taliban en Al-
Qaeda-strijders verliepen niet alle-
maal even gladjes.

Goed getrainde commando’s zijn
voor bliksemacties belangrijk, maar
minstens even cruciaal is de helikop-
tereenheid van de commando’s: de
160ste Special Operations Aviation Regi-
ment. Deze helikoptereenheid voert
missies uit onder het motto: ‘de dood
ligt in het duister op de loer’ . Dat is
letterlijk te nemen: de helikopters
vliegen het liefst ’s nachts aangezien
dit vijandelijke luchtafweer bemoei-
l ij k t .

De eenheid bestaat uit minder dan
tweeduizend man, inclusief onder-
steunend personeel. Ze zijn uitge-
rust met tientallen helikopters va-
riërend van de MH-6 Little Bird, een
kleine, wendbare en licht bewapende
helikopter die plaats biedt aan twee
vliegers, tot de zware MH-47G Chi-
nook, die plaats biedt aan twee dozijn
zwaar bewapende militairen. Alle
helikopters zijn uitgerust met de
nieuwste elektronica, sensoren en
bewapening. De grotere helikopters
kunnen in de lucht worden bijge-
tankt. Het is overigens aannemelijk
dat ook militairen van andere elite-
eenheden bij de actie tegen Bin La-
den waren betrokken. Er bestaat bin-
nen het Special Operations Sommand
een druk uitwisselingsprogram tus-
sen bijvoorbeeld de contraterreur-
eenheid Delta Force en de Groene Ba-
retten van de landmacht, en de ver-
kenningseenheden van de Ameri-
kaanse luchtmacht.

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. De schuilplaats van
Osama bin Laden was geen primitie-
ve grot in de Afghaanse bergen. De
leider van Al-Qaeda verbleef in een
versterkt huis van drie verdiepingen
in Abbottabad, een toeristische trek-
pleister enkele tientallen kilometers
boven Islamabad in Pakistan. Hij
woonde er met zijn jongste vrouw,
een broer en hun gezinnen en een on-
bekende derde familie, vlakbij de mi-
litaire academie in Kakul waar Pakis-
taanse officieren worden getraind.

Een Pakistaanse tv-zender toonde
gisteravond beelden van het bran-
dende ‘fort’. Bin Laden was toen ver-
moedelijk al in het hoofd geschoten
en op weg naar een (nog onbekende)
zee, via Bagram in Afghanistan. Een
van zijn zoons, een onbekende
vrouw en twee mannen – geïdentifi-
ceerd als zijn broer en de koerier die
Amerikaanse inlichtingendiensten
op het spoor zette – werden ook ge-
dood. Amerikaanse regeringsfuncti-
onaris waren „g e s ch o k t ” toen ze het
complex uit 2005 voor het eerst za-
gen. Ze spraken van een „o p va l l e n d e ,
unieke compound”. Het heeft een
geschatte waarde van circa 670.000
euro – maar geen telefoon- of inter-
netverbinding .

Bij de bouw lag het pand nog rela-
tief geïsoleerd aan de rand van het
centrum van de stad, bereikbaar via
een onverharde weg. In de loop der
jaren zijn meer huizen in de buurt
gekomen. Waarschijnlijk vermeden
de bewoners van het huis ieder con-
tact met de buren. In tegenstelling

tot de rest van de buurt liet Bin Laden
het huisvuil altijd verbranden in
plaats van ophalen.

Het complex zou ongeveer acht
keer zo groot zijn als omliggende
woningen. Het was omringd door
muren met prikkeldraad van 3,5 tot
5,5 meter hoog en had twee toe-
gangspoorten. Ook op het binnen-
terrein waren muren gebouwd die
secties van het complex van elkaar
scheidden. Er zaten weinig ramen
aan de buitenkant van het gebouw.
Het complex had wel een terras, goed
afgeschermd door een muur van 2
meter hoog .

„Het is geen wonder dat Bin Laden
gepakt is in een stedelijk centrum”,
zei Sajjan Gohel van de Asia Pacific
Foundation in Londen, een denk-
tank voor contra-terrorisme. „Ve e l
ervaren leiders van Al-Qaeda zijn op-
gepakt in Pakistaanse steden. Het
was een mythe dat de leiding van Al-
Qaeda zich schuilhield in grotten in
tribale regio’s. ”

De aanval op het complex werd
mogelijk voor het eerst op Twitter
gemeld door Sohaib Athar, een 33-ja-
rige computerprogrammeur die van-
uit Lahore voor zijn rust naar Abbot-
tabad was verhuisd. Hij beschreef
een overvliegende helikopter, ge-
volgd door een enorm lawaai – ver-
moedelijk het neerstorten van de
Amerikaanse legerhelikopter.

Toen het wereldnieuws losbarstte
en Athar zijn naam op websites zag,
twitterde hij: „Uh oh, now I’m the guy
who liveblogged the Osama raid without
knowing it.”

Osama verschool
zich in versterkt
huis Abbottabad

te weinig zijn, om uitval door techni-
sche tegenslag of door vijandelijk
vuur te kunnen opvangen.

Veel meer moet van tevoren in
kaart zijn gebracht. De stevigheid
van de toegangen bijvoorbeeld: zijn
ze met reguliere explosieve ladingen
open te blazen? En dat gaat nog voor-
bij aan het cruciale gegeven dat Bin
Laden op het moment van de inval
‘thuis’ moest zijn.

Volgens de jongste en uitdrukke-
lijk onbevestigde berichtgeving wa-
ren bij de actie vier helikopters be-
trokken, drie Amerikaanse en één
Pakistaanse. De Amerikaanse heli-
kopters zouden zijn gestationeerd
op de Pakistaanse vliegbasis bij Gha-
zi. Daar waren al Amerikaanse heli-
kopters gestationeerd die humani-
taire hulpvluchten uitvoerden tij-
dens de overstromingen die het land
vorig jaar troffen.

Dat Bin Laden niet in een grot zat,
kan niemand verbazen. Meteen na-
dat hij in december 2001 met een
paar volgelingen was ontsnapt uit
Tora Bora in het oosten van Afghani-
stan, analyseerde de voormalige Brit-
se commando Tom Carew dat de Al-
Qaedabaas tijdens de Sovjetbezet-
ting van dat land maanden had door-
gebracht in het grensgebied met Pa-
kistan. Daar had hij ervaren dat de
onderaardse onderkomens wemel-
den van het ongedierte. Een lang ver-
blijf was onmogelijk. Bin Laden zag
er in zijn schaarse video-optredens
met zijn schone gewaden ook niet uit
als iemand die in de natuur bivak-
keerde.

De geslaagde actie rondt bijna tien
jaar van vruchteloos speuren af naar
het ideologische brein achter de aan-
slagen van 11 september 2001 en zijn
tweede man, de Egyptenaar Ayman
Al-Zawahiri. In december 2001 blun-
derden Amerikaanse bevelhebbers in
Afghanistan door Afghaanse milities

de verantwoordelijkheid te geven
over het afsluiten van een waar-
schijnlijke vluchtroute van Bin La-
den en een aantal volgelingen naar
Pa k i s t a n .

De Al-Qaeda-leider betaalde zijn
vrije doorgang met baar geld en een
beroep op religieuze solidariteit.
Daarna doken geregeld geruchten op
over de verblijfplaats van de meest
gezochte man van de VS.

De Amerikaanse minister van De-
fensie Robert Gates zei eind 2009
nog dat het spoor van Bin Laden
„koud” was geworden. Aan dergelij-
ke opmerkingen is hoe dan ook wei-
nig waarde te hechten aangezien de-
ze ook kunnen zijn bedoeld om te-
genstanders op het verkeerde been te
zetten. Maar ook als Gates zijn pessi-
misme meende, illustreert de succes-
volle actie van gisteravond tegen Bin
Laden dat inlichtingendiensten
nooit de handdoek in de ring moeten
gooien.

Het voor Osama bin Laden opgetrokken complex in een buitenwijk van het Pakistaanse Abbottabad. Foto Reuters
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8 In het nieuws8 9Dood Osama bin Laden Als de Amerikanen op eigen houtje handelden,
doet dat de relatie met Pakistan geen goed.

‘De meerderheid van de Afghanen zou blij zijn als Osama bin Laden inderdaad dood was.’
In Afghanistan is vol ongeloof gereageerd op de dood van de terroristenleide r.

Hans Hillen,
minister van Defensie:

„Voor Al-Qaeda
betekent het dat

zij een
ch a r i s m a t i s ch e

leider kwijt is. Zij
zal proberen te

laten zien dat ze
niet verslagen is.”

Premier Mark Rutte:
„Het is goed dat
deze
v e r s ch r i k k e l ij k e
man nu is
opgepakt. Het zou
mooier zijn
geweest als hij
levend was
opgepakt.”

Door onze correspondent
Wim Brummelman
New Delhi/Islamabad. Pa k i s t a n
hapt naar adem, na het nieuws over
de dood van Osama bin Laden gister-
avond bij een geheime Amerikaanse
operatie in Abbottabad, zo’n twee
uur rijden ten noorden van de hoofd-
stad Islamabad. Een doelgerichte
aanval volgens het script van een
spannende Hollywoodfilm. Maar
waar in godsnaam figureren de Pa-
kistaanse inlichtingendienst ISI en
Pakistaanse special forces, vragen de
media zich vertwijfeld af.

Er zijn twee mogelijke scenario’s.
Het eerste is dat de Amerikanen Bin
Laden op eigen houtje hebben uitge-
schakeld, afgaande op ‘eigen’ i n l i ch -
tingen, verzameld door Amerikaanse
geheim agenten. De verklaring gis-
teravond van de Amerikaanse presi-
dent Obama wijst in die richting.

Obama sprak over uitputtende in-
spanningen van „onze inlichtingen-
g e m e e n s ch a p ” en over „een klein
team Amerikanen” dat de operatie
uitvoerde. Hij ging amper in op as-
sistentie van Pakistan als bondge-
noot in de strijd tegen terrorisme.

Als dit scenario klopt, ziet het er
niet best uit voor de relatie tussen de
Verenigde Staten en Pakistan, die
volgens veel analisten toch al op een
dieptepunt verkeert na de recente
schietpartij van de Amerikaanse CIA-
agent Raymond Davis in Lahore, met
de groeiende protesten tegen de
Amerikaanse drone-aanvallen in het

Pakistaanse grensgebied met Afgha-
nistan en na de recente, openlijke
uitvallen van Amerikaanse topfunc-
tionarissen over de (vermeende) Pa-
kistaanse weigering achter de Af-
ghaanse Talibaan aan te gaan. Zo lij-
ken de VS en Pakistan eerder elkaars
tegenstander dan bondgenoot.

Nu komt daar plotseling het beeld
bij van een land met een zwakke bur-
gerregering in combinatie met een
sterk militair apparaat en een domi-
nante inlichtingendienst (ISI), dat
Bin Laden jarenlang onderdak heeft
geboden – niet op een afgelegen, on-
herbergzame plek ver weg, maar in
de omgeving van de Pakistaanse Mi-
litaire Academie in Abbottabad.

Als ‘gastvrijheid bieden’ te sterk is
uitgedrukt, dan geldt toch in elk ge-
val dat een oogje werd toegeknepen
voor Bin Ladens aanwezigheid. Aan
die gedoogsteun hebben de VS nu
met chirurgische precisie een eind
gemaakt – en Pakistan opnieuw als
onbetrouwbare partner te kijk gezet.

Maar zo hoeft het niet te zijn ge-
gaan. Er is ook een scenario denkbaar
waarin agenten van de Pakistaanse
ISI nauw hebben samengewerkt met
hun collega’s van de CIA. Daarin zou
dan gezamenlijk besloten zijn tot het
elimineren van Bin Laden en de ope-
ratie gezamenlijk zijn uitgevoerd.
Eerder gisteren werd bekend dat een
Pakistaanse legerhelikopter was
neergestort bij Abbottabad en dat er
sprake was van vuurgevechten. Bij-
zonderheden werden niet gegeven.

Dat president Obama in zijn korte
toespraak geen bijzonderheden gaf
over Pakistans rol, kan als reden heb-
ben dat de Amerikanen wel en veel
Pakistanen niet staan te juichen bij
Bin Ladens dood. Voor de Amerika-
nen was hij de belichaming van het
absolute kwaad; voor veel Pakistanen
– niet alleen de extremistische orga-
nisaties – was hij het symbool van
verzet tegen Amerikaanse arrogantie
en de, in hun ogen, westerse kruis-
tocht tegen de islam.

Misschien wilde Obama zijn Paki-
staanse partners uit de wind houden.
Misschien daarom ook dat de Paki-
staanse autoriteiten vanochtend niet
meteen klaarstonden om hun even-
tuele aandeel in het succes op te ei-
sen. De relatie met de VS vergt soms
tactische discretie.

Maar juist op dat laatste vlak ging
het de afgelopen maanden helemaal
mis – wat duidt op cruciale verwijde-
ring en niet op groeiende samenwer-
king. De publiekelijke Amerikaanse
verwijten over Pakistaanse inertie in
de strijd tegen terrorisme en eerder
de spraakmakende affaire rond CIA-
agent Raymond Davis hebben breuk-
lijnen blootgelegd in „een verstands-
huwelijk dat op de klippen dreigt te
lopen”, zoals een analist in Islama-
bad het formuleert.

Volgens de gerespecteerde Paki-
staanse veiligheidsanalist Talat Ma-
sood zijn er in het verleden wel vaker
strubbelingen geweest in de relatie
tussen de VS en Pakistan, maar doen

die niets af aan het feit dat nu sprake
is van „een serieuze vertrouwenscri-
sis” tussen Pakistan en de VS. „Zeer
teleurstellend”, zei Masood vorige
week in een gesprek in Islamabad.
„In plaats van te proberen hun beleid
op elkaar af te stemmen, bekritiseert
men elkaar in de openbaarheid. Dat
is niet erg constructief.”

Masood en andere analisten bren-
gen de oplopende spanningen vooral
in verband met de aangekondigde
Amerikaanse troepenvermindering
in buurland Afghanistan. Net als
Washington bereidt Islamabad zich
voor op „het Amerikaanse eindspel”
in Afghanistan, zeggen ze.

De VS voeren de druk op om de Af-
ghaanse Talibaan in het Pakistaanse
grensgebied, het zogeheten Haqqa-
ni-netwerk, aan te vallen. Maar Paki-
stan weigert dat. De Afghaanse Tali-
baan plegen geen aanslagen in Paki-
stan, wij hebben de handen al vol aan
het bestrijden van de Pakistaanse ter-
reurgroepen, is een argument.

Het andere: eerder vroeger dan la-
ter zullen de Talibaan in Afghanistan
worden betrokken bij regeringsvor-
ming, en daarom is het niet in ons
belang de Pakistaanse Talibaan tegen
ons in het harnas te jagen.

En de overheersende, achterlig-
gende strategische overweging: Pa-
kistan kan het zich niet veroorloven
India vrij baan te geven in Afghani-
stan, want dan staat zijn aartsrivaal
straks aan beide kanten van het land
aan de grens.

„We zijn boos, we zijn gefrus-
treerd om telkens weer te horen dat
Pakistan niet genoeg doet in de strijd
tegen terrorisme. Onze economie is
volledig stil komen te liggen, Paki-
stan is overspoeld door terreuraan-
slagen, de oorlog heeft zoveel men-
senlevens gekocht. Wat wil Amerika
van dit land? Totale disintegratie om
te laten zien dat het genoeg doet om

aan de Amerikaanse wensen tege-
moet te komen”, zegt directeur Imti-
az Gul van het Centre for Research
and Security Studies in Islamabad.

Hoe past de dood van Osama bin
Laden in dit schaakspel? De afgelo-
pen tijd is het protest tegen de Ame-
rikaanse drone-aanvallen in het
grensgebied met Afghanistan sterk
toegenomen. Maar lang niet alles in
Pakistan is, wat het lijkt te zijn. Feit
is dat regering en leger de drone-aan-
vallen sinds de zomer van 2007 heb-
ben toegestaan, en er, met inlichtin-
gen op de grond, aan meewerken.

Feit is ook dat Bin Laden opmerke-
lijk genoeg niet het slachtoffer is ge-
worden van een raketaanval met een
ombemand vliegtuigje dichtbij de
grens. Hij werd uitgeschakeld in een
vuurgevecht met Amerikaanse com-
mando’s, diep in Pakistan. Voor
Amerika is de opluchting groot.
Maar de twijfels over Pakistan blij-
ven voorlopig.

Vooral vragen over rol Pakistan
Waarom repte de Amerikaanse president Obama na de uitschakeling
van Osama bin Laden amper over Pakistan? Handelden de Amerikanen
op eigen houtje of verzweeg hij Pakistaanse hulp? Analisten spreken
van een ‘serieuze vertrouwenscrisis’.

Door onze correspondent
Bette Dam
Kabul. Het duurt even voordat de
imam, Abdul Bashir, zijn moskee in
het centrum van Kabul uitkomt. Hij
lacht verlegen en zijn stem is zacht.
Hij gaf koranles aan een jongetje van
een rijke familie toen hij het nieuws
over de aanval op Bin Laden in het
buurland Pakistan vanochtend hoor-
de, vertelt hij terwijl we naast een
open riool staan.

Gevraagd naar zijn reactie over de
dood van Osama bin Laden, de man
die er met zijn aanslagen op de Twin
Towers bijna tien jaar geleden ver-

antwoordelijk voor was dat de Ame-
rikanen Afghanistan binnentrok-
ken, zegt Bashir dat hij er niet zo op-
gewonden van is. „Integendeel, ik
ben niet overtuigd door de berichten
en weet niet of die wel kloppen.” Te
midden van alle opwinding over het
laatste nieuws over de dood van de
meest gezochte, roept hij op tot rust
zoals ook anderen doen die we van-
ochtend hebben gesproken. „Ve r g e e f
me het antwoord, deze oorlog duurt
al tien jaar, en er worden hier spel-
letjes gespeeld. Mijn ervaring met de
Amerikanen is dat ze vaak liegen.”

Vlak achter zijn moskee zit de
twintiger Nuur Akha voor zijn tele-
foonwinkeltje. Uit een smoezelige
speaker op de balie knalt het laatste
nieuws, en een klein computer-
scherm biedt het korrelige beeld met
het ‘breaking news’ van een Indiase
nieuwszender. Akha kan amper een
interview geven, zo is hij aan het
beeld gekluisterd. „Ik wil foto’s zien,
ik wil foto’s zien”, zegt de jongen die
denkt dat de eventuele dood van Osa-

ma goed is voor Afghanistan.
„Maar als dit waar is ben ik heel

b l ij ”, roept hij. „Osama steunde de
Talibaan en allerlei andere groepen
hier in Afghanistan. Het zou mooi
zijn wanneer dit nu zou stoppen.”

Ook taxichauffeur Mohammed Sa-
lim reageert opgetogen als hij de
vraag krijgt over de dood van Osama
bin Laden. „Denken ze in het Westen

dat wij terroristen steunen? Dat is
niet zo. De meerderheid zou blij zijn
als Osama wordt uitgeschakeld.”
Volgens hem zal Bin Laden in Afgha-
nistan waar duizenden westerse
troepen de oorlog tegen het terroris-
me startten geen martelaar worden
aan wie Afghanen met eerbied den-

ken. „Misschien een paar mannen in
het zuiden en het oosten van het
land. De meerderheid hier vindt dat
hij ons land kapot heeft gemaakt.”

Mohammed Siddiq, de directeur
van een school uit de noordelijke
provincie Baghlan, denkt er ook zo
over. De docent is echter nog niet zo
gerust over de toekomst van zijn
land, zegt hij terwijl hij in de bazaar
medicijnen koopt voor zijn jonge
zoon. „Ik ben blij dat Osama is uitge-
schakeld, maar daarmee is het spel
voor Pakistan nog niet uit”, zegt hij.
Volgens hem doet Pakistan nu alsof
het blij is met de vangst van de terro-
ristenleider, maar menen ze dat niet.
„Ze willen Afghanistan controleren
om India geen supermacht te laten
worden. Ze steunden Osama, gaven
hem onderdak, en lieten hem hier
mensen voor zelfmoordacties naar-
toe sturen. Dat zullen ze blijven doen
via andere groepen, zoals de Tali-
baan.”

Volgens Marshal Luftula die in de
jaren negentig als journalist Osama

Afghanen rouwen niet om Bin Laden
In Afghanistan reageert men
vol ongeloof op de dood van
Osama bin Laden. Anderen
gaan er echter van uit dat de
berichten kloppen en zijn
opgelucht. „Hij heeft ons de
oorlog ingetrokken.”

Amerikaanse mariniers in een kamp in Afghanistan luisteren naar president Obama. Foto AFP

bin Laden ontmoette, zullen de groe-
pen die gesteund worden door Paki-
stan inderdaad van zich laten horen.
„Er zijn groepen die hier munt uit
willen slaan en onder het mom van
zijn dood meer aanslagen willen ple-
gen.”

In de Paspoortstraat in hartje Ka-
bul staat politieagent Mustapha Nas-
rat. Hij wacht voor het huis waar ooit
Osama bin Laden en een van zijn
vrouwen woonden. Nu heeft de Eu-
ropese Unie er een gastenverblijf.
Osama was er niet altijd, maar kwam
af en toe langs, weet Mustapha, die
zelf een zoon kwijtraakte toen zijn
huis in 2001 door de invallende Ame-
rikanen werd gebombardeerd. „Ooit
onthaalden we hem zo gastvrij, om-
dat we dat gewend zijn”, memoreert
hij terwijl hij naar de villa wijst.

Maar van dat onthaal van de Bin
Ladens in Afghanistan heeft Musta-
pha spijt. „We hebben een fout ge-
maakt door dat te doen. Al-Qaeda en
Osama hebben Afghanistan de oor-
log ingezogen.”

In het ontoegankelijke grottencomplex van Tora Bora was Bin Laden de Amerikanen te vlug af

Ook in een theehuis in de Afghaanse hoofdstad Kabul wordt kennisgenomen van de dood van Osama bin Laden. Foto AFP

Als er afgezien van Ground Zero
één plaats is waarmee de naam
van Osama bin Laden voor altijd
geassocieerd zal worden is dat het
grottencomplex Tora Bora in het
ontoegankelijke oosten van Afgha-
nistan. In dit complex, dat door de
mujahedeen tijdens hun strijd te-
gen de Russen in de jaren ’80 was
omgebouwd tot een eenvoudige
vesting, verschool de leider van Al
Qaeda zich nadat zijn strijders in
september 2001 met dodelijke pre-
cisie hun aanvallen in New York en
Washington hadden uitgevoerd.
Het was de Amerikanen en hun Af-
ghaanse bondgenoten uit rappor-

ten van inlichtingendiensten be-
kend dat Bin Laden hier naar toe
was getrokken. Wekenlang werd
het complex eind 2001 door de
Amerikanen vanuit de lucht ge-
bombardeerd. Het werk op de
grond lieten ze echter grotendeels
over aan hun Afghaanse bondge-
noten. Achteraf bezien betreurden
de Amerikanen dat, al zou het voor
hen ook lastig zijn geweest. Tanks
en andere voertuigen zouden het
gebied niet in kunnen. Alleen steile
voetpaden leiden er naar toe.
Over het grottencomplex circuleer-
den al snel de meest uiteenlopen-
de verhalen. Er zouden zich on-

kwetsbare bunkers in bevinden en
het zou voortreffelijk zijn uitgerust,
als een ondergronds hotel voor
duizend ‘ga s t e n ’. Anderen zeiden
dat zelfs de meest elementaire
voorzieningen er ontbraken. Later
bleken er bunkers noch luxe te zijn
geweest.
De hoop van de Amerikanen Bin
Laden toen al uit te schakelen ging
uiteindelijk in rook op. Maanden la-
ter, in april 2002, meldden mede-
werkers van de inlichtingendien-
sten over sterke aanwijzingen te
beschikken dat Bin Laden had we-
ten te ontkomen, mogelijk per
muilezel. Op 3 december zou hij

zijn medestanders die zich fel
hadden verzet tegen pogingen
het complex in te nemen nog toe-
gesproken en kort daarna zou hij
tijdens een gevechtspauze ver-
trokken zijn. Op 17 december
werd de laatste grot ingenomen.
Na de Amerikaanse inspanningen
hem te pakken te krijgen gold het
feit dat Bin Laden wist te ontko-
men al als een zege. De Ameri-
kaanse generaal Tommy Franks,
destijds bevelvoerder, bekende
jaren later dat de Amerikanen
zelfs nooit zeker hebben geweten
of hij toen wel in Tora Bora had
g e ze t e n .

‘Osama heeft ons de
oorlog ingezogen’
Politieagent Mustapha Nasrat
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10 In het nieuws10 11Dood Osama bin Laden President Barack Obama sprak vannacht het
Amerikaanse volk toe. Hier de letterlijke tekst.

De blijdschap is groot bij de bondgenoten van de VS, maar tegelijkertijd waarschuwen veel
landen voor nieuwe aanslagen.

Het Kremlin:
„Wraak wacht alle
terroristen. Alleen
een gezamenlijke

strijd tegen
terreur [...] kan
succes hebben.

Rusland is bereid
de samenwerking

uit te breiden.”

Benjamin Netanyahu,
premier van Israël:
„Dit is een
overweldigende
overwinning voor
g e r e ch t i g h e i d ,
vrijheid en voor
de waarden die de
d e m o c r a t i s ch e
landen delen [...].”

President Obama maakt de dood van Osama bin Laden bekend. Foto Reuters

‘We moeten waakzaam blijven’

Door een onzer redacteuren
Rotterdam. Een van de eersten die
reageerde op het nieuws van de dood
van Bin Laden was George W. Bush,
die president was op het moment dat
Al-Qaeda de Verenigde Staten aan-
viel. „De strijd tegen terreur gaat
door”, stelt de Republikein Bush,
„maar Amerika heeft een boodschap
afgegeven die niets aan duidelijk-
heid te wensen overlaat: hoe lang het
ook duurt, gerechtigheid zal zege-
vieren.” Ook John McCain, de tegen-
kandidaat van Obama bij de laatste

presidentsverkiezingen, liet de poli-
tieke tegenstellingen in Washington
achter zich. „Ik kan mijn geluk niet
op, eindelijk hebben we de grootste
terrorist van de wereld gevangen.”

De NAVO noemt de Amerikaanse
actie, in een verklaring van secreta-
ris-generaal Rasmussen „een belang-
rijk succes voor de NAVO-bondgeno-
ten en voor alle landen die samen-
werken om een einde te maken aan
de gesel van wereldterreur”.

In Europa kwamen de Europese
Commissie en EU-voorzitter Van
Rompuy met een gezamenlijke ver-
klaring waarin ze de wereld met de
dood van Bin Laden „veiliger” noe-
men. „De Europese Unie blijft schou-
der aan schouder vechten met de Ver-
enigde Staten, onze internationale
partners en onze vrienden in de mos-
limwereld, tegen de gesel van extre-
misme in de wereld en voor een we-
reld van vrede, veiligheid en welva-
rendheid voor iedereen.”

Vanavond kan ik het Amerikaanse volk
en de hele wereld melden dat de Ver-
enigde Staten een operatie hebben uit-

gevoerd die een einde heeft gemaakt aan het le-
ven van Osama bin Laden, de leider van Al-
Qaeda, een terrorist verantwoordelijk voor de
dood van duizenden onschuldige mannen,
vrouwen en kinderen.

Bijna tien jaar geleden veranderde de ergste
aanval ooit op het Amerikaanse volk een stra-
lende septemberdag in duisternis. De beelden
van 9/11 staan in ons nationale geheugen ge-
grift. Gekaapte vliegtuigen die door een wol-
kenloze septemberlucht snijden. De Twin To-
wers die in elkaar zakken. Dikke zwarte rook-
wolken uit het Pentagon. De wrakstukken van
vlucht 93 in Shanskville, Pennsylvania, waar
heldhaftige burgers ingrepen en nog meer leed
en vernietiging wisten te voorkomen.

Maar de ergste beelden zijn de beelden die
de wereld niet te zien kreeg. De lege stoel aan
tafel. Kinderen die zonder moeder of vader
moeten opgroeien. Ouders die hun kinderen
niet meer in de armen kunnen sluiten. Bijna
drieduizend medeburgers die van ons zijn
weggerukt en een gapend gat in onze harten
hebben achtergelaten.

Op 11 september 2001 heeft verdriet het
Amerikaanse volk verenigd. Buren ston-

den elkaar bij, we gaven bloed voor de gewon-
den. We herbevestigden onze onderlinge band
en onze liefde voor onze samenleving en voor
ons land. Die dag waren we één grote Ameri-
kaanse familie, tot welke God we ook baden,
tot welk ras of etnische groep we ook hoorden.
We waren ook verenigd in onze vastberaden-
heid om ons volk te beschermen en de daders
van deze gemene aanval te berechten.

We kwamen er snel achter dat de aanvallen
van 9/11 waren uitgevoerd door Al-Qaeda, een
organisatie onder leiding van Osama bin La-
den, die de VS openlijk de oorlog had verklaard
en die erop uit was om onschuldige mensen te
doden, in ons land en over de hele wereld. En
daarom zijn we ten strijde getrokken tegen Al-
Qaeda, om onze burgers, onze vrienden en on-
ze bondgenoten te beschermen.

De afgelopen tien jaar hebben we, dankzij

het niet-aflatende en heldhaftige werk van on-
ze militaire- en terreurspecialisten, enorme
voortgang geboekt. We hebben terroristische
aanvallen weten te voorkomen en de binnen-
landse veiligheid weten te versterken.

In Afghanistan hebben we de Talibaan-re-
gering verjaagd die Bin Laden en Al-Qaeda
hielp en onderdak bood. Wereldwijd hebben
we samengewerkt met onze vrienden en
bondgenoten, zodat we talloze terroristen van
Al-Qaeda gevangen konden nemen of doden.
Onder hen ook terroristen die betrokken wa-
ren bij 9/11.

Maar Osama bin Laden wist te ontsnappen
en vluchtte de Afghaanse grens over naar Paki-
stan. Al-Qaeda bleef actief vanuit dat grensge-
bied en dankzij cellen over de hele wereld.

En daarom heb ik, kort nadat ik aantrad als
president, Leon Panetta, directeur van de

CIA, opdracht gegeven om het doden of ge-
vangennemen van Bin Laden topprioriteit te
maken in onze oorlog tegen Al-Qaeda. Tegelij-
kertijd bleven we ook bezig om zijn netwerk
te verstoren, te ontmantelen en te verslaan.

In augustus kreeg ik van onze inlichtingen-
diensten te horen dat ze, na jaren van nauwge-
zet speurwerk, een mogelijk spoor van Bin La-
den hadden opgepikt. Het was nog erg vaag en
het heeft maanden geduurd om de aanwijzin-
gen hard te maken. Ik heb herhaaldelijk over-
legd met mijn nationale veiligheidsteam,
naarmate meer informatie beschikbaar kwam
over de mogelijkheid dat Bin Laden zich
schuilhield in een compound diep in Pakistan.
Vorige week heb ik besloten dat we eindelijk
genoeg informatie hadden van onze veilig-
heidsdiensten en heb ik bevel gegeven Osama
bin Laden op te pakken en te berechten.

Vandaag hebben de VS, op mijn bevel, een
gerichte actie uitgevoerd tegen die compound
in Abbottabad, Pakistan. Een klein team van
Amerikanen heeft de actie uitgevoerd met bui-
tengewone moed en kundigheid. Er zijn geen
Amerikanen gewond geraakt. Ze hebben alles
in het werk gesteld om burgerslachtoffers te
voorkomen. Zij hebben Osama bin Laden ge-
dood in een vuurgevecht en zijn lijk meegeno-
men. [...]

De dood van Bin Laden is het grootste suc-
ces ooit in de strijd van ons volk tegen Al-

Qaeda.
Maar zijn dood betekent niet het eind van

die strijd. Al-Qaeda zal de strijd tegen ons zon-
der twijfel voortzetten. We moeten en zullen
waakzaam blijven, thuis en in het buitenland.

Tegelijkertijd wil ik nogmaals bevestigen
dat de Verenigde Staten niet in oorlog zijn met
de islam. Nu niet en nooit niet. Net als presi-
dent Bush kort na 9/11 heb ik duidelijk ge-
maakt dat onze oorlog niet tegen de islam is
gericht. Bin Laden was geen moslimleider. Hij
was een massamoordenaar van moslims. Al-
Qaeda heeft over de hele wereld talloze mos-
lims vermoord, ook in ons land. Daarom zou
iedereen die in vrede en menselijke waardig-
heid gelooft, zijn verscheiden moeten toejui-
chen. Door de jaren heen heb ik duidelijk ge-
maakt dat we zouden optreden in Pakistan als
we zouden weten waar Bin Laden was. [...]

Maar ik wil graag onderstrepen dat samen-
werking met de Pakistaanse inlichtingendien-
sten een rol heeft gespeeld bij het vinden van
Bin Laden en de compound waar hij zich
schuilhield. Bin Laden had tenslotte ook de
oorlog verklaard aan Pakistan en aanslagen be-
volen tegen het Pakistaanse volk.

Ik heb vanavond gebeld met president Zarda-
ri en mijn team heeft gesproken met Pakis-

taanse collega’s. Ook zij vinden dat dit een goe-
de en historische dag is voor onze beide volke-
ren. En in de toekomst blijft het van essentieel
belang dat Pakistan met ons blijft samenwer-
ken in de strijd tegen Al-Qaeda en zijn filialen.

Het Amerikaanse volk heeft deze strijd niet
gewild. Het is op onze weg gekomen na een
zinloze slachting onder onze burgers. Na bijna
tien jaar van militaire actie, strijd en opoffe-
ring, kennen we de kosten van oorlog maar al
te goed.

Ik voel de last van al die inspanningen, elke
keer als ik, als opperbevelhebber, mijn handte-
kening moet zetten onder een brief aan een ge-
zin dat een naaste heeft verloren, of een mili-
tair in de ogen zie die zwaargewond is geraakt.

Amerikanen begrijpen dus wat oorlog kost.
Toch zullen we als land nooit toestaan dat onze

veiligheid wordt bedreigd, en alleen maar toe-
kijken als onze mensen worden vermoord. Bij
de verdediging van onze burgers, vrienden en
bondgenoten zullen we meedogenloos zijn.
We zullen de waarden trouw blijven die ons
maken tot wie we zijn.

En op een avond als deze kunnen we de ge-
zinnen die naasten hebben verloren zeggen
dat recht is geschied.

Laat me ten slotte zeggen tegen de mensen
die naasten hebben verloren op 9/11 dat we

hun verlies nooit hebben vergeten en dat we
nooit hebben getwijfeld aan het belang om al-
les te doen om een nieuwe aanval op ons land
te voorkomen.

Laten we vanavond terugdenken aan het ge-
meenschapsgevoel van 9/11. Ik weet dat dat ge-
voel soms onder druk heeft gestaan. Maar het
succes van vandaag is een bewijs van de groots-
heid van ons land en de vastberadenheid van
het Amerikaanse volk.

De noodzaak om ons land te beveiligen is
nog niet voorbij, maar vanavond toont dat
Amerika alles kan als we daartoe besluiten. [...]

Door onze mediaredactie
Rotterdam. Graag had de Ameri-
kaanse president Obama het nieuws
zelf gebracht, maar website Twitter
was hem weer voor.

Reeds tijdens de aanval op terro-
ristenleider Osama bin Laden in het
Pakistaanse Abbottabad, twitterde
de IT’er Sohaib Athar vanuit die stad:
„Een enorme klap die de ramen doet
trillen, hier in Abbottabad. Hopelijk
niet het begin van iets naars.” To e n
eenmaal bleek dat hij het einde van
Bin Laden had gehoord, twitterde
hij: „O jee, nu ben ik de man die live
blogde over de aanval op Osama,

Twitter was president Obama voor
zonder dat hij het wist.”

In de Verenigde Staten, zo meldt
The New York Times, kwam de eerste
aankondigende tweet van Dan Pfeif-
fer, perschef van het Witte Huis, die
twitterde dat Obama zou spreken:
„Potus zal het volk toespreken om
22.30 uur.” Potus is de codenaam
voor de Amerikaanse president.
Journalisten kregen een sms van drie
woorden: „Aan het werk.”

Al snel vlogen de tweets met ge-
ruchten door de lucht. Terwijl Oba-
ma zijn toespraak uitstelde om er
nog wat aan te schaven, twitterde
Keith Urbahn, voormalig stafchef

van oud-minister Rumsfeld: „Ik heb
gehoord dat ze Osama bin Laden
hebben gedood. Hot damn!” En:
„Weet niet of het waar is, maar laten
we bidden van wel.”

Ondanks die slag om de arm werd
de tweet als een bevestiging be-
schouwd. Op gezag van bronnen bin-
nen het Congres onderbraken de gro-
te Amerikaanse tv-zenders om kwart
voor vijf Nederlandse tijd hun uit-
zending. Op Facebook verscheen
‘Osama bin Laden’ om vijf uur al
meer dan twaalf keer per seconde. De
website van The New York Post s ch r e e f :
„We Got Him!” The Huffington Post

overtrof die kop met: „Dead.”
Om vijf over half zes kwam Obama

eindelijk zelf met het nieuws.
Freudiaanse verspreking bij Fox

News, die per ongeluk meldde: „Pre-
sident Obama is in fact dead.” Meer
nieuwslezers verspraken zich. Astrid
Kersseboom deed het in het NOS Jour-
naal twee keer.

Toen de Iraans-Nederlandse tv-
maker Bahram Sadeghi feestend
Amerika op tv zag, meldde hij:
„Goed om te zien dat de Amerikanen
zich aan de gebruiken uit het Mid-
den-Oosten hebben aangepast en de
dood uitbundig vieren.”

De Europese hoofdsteden kwa-
men met afzonderlijke reacties. De
Britse premier Cameron noemde de
dood van Bin Laden een „enorme
stap voorwaarts”, maar riep zijn
landgenoten op juist nu extra waak-
zaam te zijn. „Dit maakt natuurlijk
nog geen einde aan de dreiging van
extremistische terreur. We zullen de
komende weken juist extreem waak-
zaam moeten zijn.” Eerder had hij al
gezegd dat de dood van de leider van
Al-Qaeda „een grote opluchting is
voor de hele wereld”.

Ook de Franse president Sarkozy
waarschuwt voor nieuwe aanslagen:
„De gesel van terreur is een histori-
sche nederlaag toegebracht, maar dit
is niet het einde van Al-Qaeda. De
strijd tegen deze misdadigers moet
zonder schroom worden voortgezet
en alle landen verenigen die het
slachtoffer zijn van deze misdaden.”
Een woordvoerder van Angela Mer-
kel liet weten dat de bondskanselier

„o p g e l u ch t ” is, maar dat ook zij op-
roept tot waakzaamheid.

De Nederlandse premier Mark
Rutte zei voor de NOS: „Het is goed
dat deze verschrikkelijke man nu is
opgepakt. Hij heeft ongelooflijke
schade toegebracht, niet alleen in de
regio, maar aan de hele wereld.” De
Nederlandse premier zei verder: „We
hebben geen aanwijzingen dat we
het slachtoffer kunnen worden van
aanslagen. Overigens mag dat nooit
reden zijn om dit soort verschrikke-
lijke mensen niet op te pakken.” De
premier stelde dat het mooier zou
zijn geweest als „Bin Laden levend
was opgepakt”.

Hans Hillen (CDA), minister van
Defensie : „Het is een mooie dag voor
de wereld en de veiligheid. Maar de
strijd tegen terreur is nog niet over
en we moeten waakzaam blijven.”
Hij noemt het Amerikaanse succes
„een kleine, maar belangrijke” s t a p.
„Voor Al-Qaeda betekent het dat zo’n

organisatie een charismatisch leider
kwijt is. De organisatie zal proberen
te laten zien dat ze niet verslagen is.
Maar voor Nederland is dat geen ex-
tra reden om maatregelen te ne-
men.”

Rusland, dat jarenlang in Afghani-
stan tegen Bin Laden streed, liet we-
ten dat „wraak alle terroristen wacht
en dat het land bereid is intensiever
met andere landen samen te werken
in de strijd tegen terreur”.

In het Midden-Oosten lieten al-
leen Israël en Jemen zich vanochtend
horen. De Israëlische premier Netan-
yahu noemde de dood van Bin Laden
een „overweldigende overwinning
voor gerechtigheid, vrijheid en de-
mocratische waarden”. President Sa-
leh van Jemen, die zelf in een strijd
gewikkeld is met Al-Qaeda en die on-
der grote druk staat van de oppositie
om af te treden, zei te hopen dat de
dood van Osama bin Laden het begin
van het eind van het terrorisme is.

Bondgenoten van de VS juichen

Verwarring over foto dode Osama

Grote vreugde vandaag onder
de bondgenoten van de
Verenigde Staten. Maar veel
landen waarschuwen ook
voor nieuwe aanslagen. Extra
waakzaamheid is geboden, is
de boodschap.

Door onze redacteur
Rosan Hollak
Rotterdam. Bin Laden dood? Dat
moet je zien om het te kunnen gelo-
ven. Kort nadat vanochtend bekend
werd gemaakt dat Bin Laden was ge-
dood, verspreidde het Pakistaanse
Express TV een fotostil van de dode
leider. Dit beeld van een verweerd
gezicht – waarvan mond, neus en
baard sterke overeenkomsten ver-
toonden met die van Bin Laden –
werd overgenomen door het pers-
bureau AP, kwam in de bestanden
van fotoredacties wereldwijd en ver-
scheen overal op het internet. Rond
elf uur stuurde AP het volgende be-
richt door: „Photo Kill. AP is niet in

staat om onafhankelijk te bevesti-
gen dat de persoon op de foto Osama
bin Laden is. De foto wordt niet
meer verstrekt.”

Intussen stond de bewuste foto al
op vele sites, waaronder die van de
Spaanse krant El Mundo. En niet al-
leen dat. Bijna hetzelfde beeld, af-
komstig van YFrog, een ondersteu-
nende site voor foto’s en videofrag-
menten op Twitter, verscheen veel-
vuldig op het internet. „Is dit de foto
van Osama’s dode hoofd?” twitterde
Josh Rogin, auteur van het Ameri-
kaanse blad Foreign Policy, rond
kwart over negen vanochtend. Op
deze foto was nu duidelijk te zien
dat iemand aan het verweerde ge-

zicht, van mogelijk een onbekende
dode, Osama’s neus, mond en zwar-
te baard heeft geplakt. Meteen
kwam er een discussie op gang. „He-
le, hele slechte Photoshop”, was de
reactie van een andere twitteraar. En
inderdaad: na enig gespeur blijkt
dat de baard, afkomstig van een foto
die op 26 mei 1998 werd gemaakt van
Bin Laden op een nieuwsconferentie
in Afghanistan, is gespiegeld en ver-
volgens geplakt aan de fotostill van
Express TV. Wie het beeld de wereld
in heeft gestuurd, is niet bekend.
Maar de persoon in kwestie had wel
even kunnen bedenken dat Bin La-
den, in 23 jaar, wat meer grijze
baardharen moet hebben gekregen.

Hierboven het beeld van Osama uit 1998, in het midden een close-up van de baard maar dan gespiegeld, rechts het gemanipuleerde beeld dat werd verspreid door YFrog.
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2 Vo o r a a n

Doden van Osama een
gerechtvaardigde actie

Ze hebben hem. Bijna tien jaar nadat vliegtuigen zich door
de Twin Towers in New York en het Pentagon nabij Wash-

ington boorden. Terreuraanslagen die de wereld, de Verenig-
de Staten in het bijzonder, op haar grondvesten deden schud-
den. Die de orde veranderden, de euforie beëindigden over
een overwonnen Koude Oorlog. Er was de wereld van vóór
9/11 en er is de wereld van ná 9/11.

The War on Terror werd, als reactie, in 2001 uitgeroepen door
president George W. Bush. De meest beruchte vijand sneuvel-
de gisteren in deze strijd: Osama bin Laden. Gedood, in Paki-
stan, door Amerikaanse militairen. Zijn voorspelling, ook van
tien jaar geleden, is uitgekomen: „Amerika zal mij niet levend
in handen krijgen.” Gelet op de actie die elitetroepen hebben
uitgevoerd, was dat ook niet meer echt de intentie van de Ver-
enigde Staten. De Amerikanen hebben Osama Bin laden na
een vuurgevecht gedood, liet president Barrack Obama de be-
volking gisteravond weten. Hij had de dood of de gevangen-
neming van de man die als leider van Al-Qaeda werd gezien, al
snel na zijn aantreden tot topprioriteit van de CIA verklaard.

De bange vraag die zich nu wel opdringt is of ook die ande-
re voorspelling van Bin Laden van destijds zal uitkomen: „Ik
kan worden geëlimineerd, maar mijn missie niet.” Dat de
Amerikanen vandaag in begrijpelijke vreugde uitbarstten,

was voor de president te-
recht geen reden om die rea-
liteit te negeren. Al-Qaeda,
de terreurbeweging waarvan
Bin Laden de leider of ver-
meende leider, maar in elk
geval het symbool was, zoals
Obama zei, zal doorgaan met

het voorbereiden van aanslagen, juist nu misschien wel in ver-
hevigde mate. Waakzaamheid blijft dus geboden, in de Vere-
nigde Staten en elders. De strijd tegen terreur is niet voorbij
zolang de terreur voortduurt.

Het elimineren van Osama Bin Laden kan worden gety-
peerd als ‘second best’. De koninklijke weg was gevangenne-
ming en berechting geweest. In beide gevallen zou Bin Laden,
hoewel waarschijnlijk niemand meer gedode moslims op zijn
naam heeft dan hij, in de ogen van moslimextremisten een
martelaar zijn geweest. Hij is wel de bekendste maar zeker
niet de eerste terroristenleider die op deze wijze zijn strijd
met de dood moet bekopen. En vast niet de laatste. De Ameri-
kanen opereren in Pakistan, Afghanistan en ook Libië met on-
bemande, op afstand bestuurbare vliegtuigjes, drones. Ze wor-
den gebruikt om doelgericht te doden.

Het effectief uitschakelen van de vijand is een strategie in
elke oorlog. Dus ook in de War on Terror. Hoe betreurens-
waardig ook, maar er zijn situaties waarin de beginselen van
een rechtsstaat niet steeds de hoogste prioriteit kunnen heb-
ben. Soms heiligt het doel de middelen, bijvoorbeeld als dat
doel is om (meer) terreur te voorkomen en daarmee de dood
van onschuldige slachtoffers. Zoals de 3.000 burgers uit de
Verenigde Staten en tientallen andere landen, die op 11 sep-
tember 2001 bij de aanslagen sneuvelden.
Wat de dood voor Osama bin Laden voor gevolgen heeft, is on-
zeker, maar het lijdt geen twijfel dat uit naam van een levende
Bin Laden meer bloedvergieten zou zijn gevolgd. De actie van
de Amerikaanse militairen, in opdracht van hun president,
mag daarom als gerechtvaardigd worden beschouwd.

Commentaar

2 3Dood Osama bin Laden VS zetten een punt achter een van
de zwaarste perioden uit hun historie.

Overal in Amerika kwamen mensen bijeen om de dood van Osama bin Laden te vieren. Bijna tien
jaar na ‘9/11’ klonk ook bij Ground Zero het volkslied en werd het V-teken gemaakt.

Onoverwinnelijk, voor even

Door onze correspondent
Tom-Jan Meeus
Los Angeles. De man die Amerika
in het begin van de nieuwe eeuw met
zichzelf confronteerde is niet meer.
De man die ’s werelds grootmacht tot
twee onwinbare en onbetaalbare oor-
logen aanzette. De man die spoor-
loos was sinds hij ontsnapte uit Tora
Bora. De man die de Verenigde Sta-
ten een trauma bezorgde dat tien
jaar na de aanslagen van 9/11 in het
hele land, van Seattle tot Miami, bij
de minste terreurdreiging nog altijd
tot paniekreacties leidt.

Nu die man door Amerikaanse
eenheden in zijn versterkte huis in
Pakistan is gedood, zetten de VS een
punt achter een van de zwaarste peri-
odes uit zijn moderne geschiedenis.
Een periode waarin het land zo hard
vocht tegen het kwaad van Osama
bin Laden dat het tegen de grenzen
van zijn politieke en financiële
macht aanliep. De zelfoverschatting
na de aanslagen in september 2001
zette zich om in twijfel, in nationaal
chagrijn, in een gevoel alsof er niet te
winnen viel.

Dat is na gisteren natuurlijk niet

voorbij. De oorlogen in Irak en Af-
ghanistan hebben tot nu toe 1.300
miljard dollar gekost; een kleine 10
procent van de nationale schuld. Ze
zijn geen van beide afgerond. En tien
jaar na 9/11 gunnen de VS terreur-
verdachten op Guantánamo Bay in
Cuba nog steeds geen strafproces.
Obama probeerde er verandering in
te brengen – maar het Congres, opge-
zweept door ongeruste burgers, wil-
de er niets van weten.

Zo zwaar raakte het trotse Ameri-
ka door Bin Laden getraumatiseerd
dat het zijn „eigen waarden ging ver-
l o o ch e n e n ’’, zoals dezelfde Obama in
de campagne van 2008 zei.

Paradoxaal genoeg nam Obama
daarna als president bijna het gehele
antiterreurbeleid van zijn voorgan-
ger Bush over. Ook hij werd gedreven
door de angst voor een nieuwe aan-
slag – en de vrees dat die hem zijn
herverkiezing zou kosten.

En zo bleef de CIA mensen zonder
dagvaarding ontvoeren (zogenoem-
de ‘renditions’) en op geheime locaties
‘verhoren’. Wat Bin Laden bij Bush
teweegbracht, dat bracht hij ook bij
Obama teweeg: de angst voor de Al-
Qaeda-leider was sterker dan het ge-
loof in de eigen waarden.

Intussen hadden Amerikanen de
afgelopen tien jaar nauwelijks iets
van terrorisme te duchten. Er waren
genoeg bijna-aanslagen met bijbeho-
rende taferelen van angst en paniek –
in New York, Detroit, Los Angeles.
Maar de grote klap waarop het land
zich voorbereidde, bleef uit. Die wer-
den uitgedeeld in Londen, Madrid,
Mumbai. Voor Amerikanen was het
voornaamste praktische gevolg van
de Oorlog tegen Terreur de groeien-
de populariteit van de veterloze
schoen – om de eindeloze veilig-

heidscontroles op vliegvelden zo
snel mogelijk te doorlopen.

Een vraag is of het land de komen-
de periode die grote klap alsnog te
verwerken krijgt – als vergelding
voor de actie van gisteren. Dat weet
natuurlijk (bijna) niemand. Maar
wat wel vaststaat is dat Amerika zich
hier de komende dagen zeer inten-
sief mee bezig gaat houden. Gisteren
waarschuwde het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken al voor reizen in
landen waar „door recente gebeurte-
nissen” minder gunstig over de Vere-
nigde Staten wordt gedacht. Er werd
vannacht ook in het binnenland al
opgeroepen tot extra waakzaam-
heid. Nog een blijvende erfenis van
Bin Laden.

Intussen is de dood van de Al-Qae-
da leider uiteraard goed nieuws voor
het nationale aanzien van Obama.

Wat Bush in acht jaar niet lukte, luk-
te hem in twee jaar wel. En dat is niet
alleen geluk: op initiatief van de pre-
sident kozen de VS voor een actievere
militaire rol in Pakistan, vooral via
de buitenlandse inlichtingdienst, de
CIA. Obama pleitte daar al voor in de
campagne, en hij kan in dat opzicht
nu zijn gelijk claimen.

Obama had tot nu toe bovendien
moeite zijn rol als bevelhebber van
de strijdkrachten waar te maken. Hij
zou slap zijn, hem zou het aan strijd-
lust ontbreken. Vooral in de besluit-
vorming over de oorlog in Afghani-
stan bleek dat hij niet tegen de gene-
raals op kon. De populaire generaal
David Petraeus legde hem zijn wil
hem. Hij dwong af dat tienduizen-
den extra manschappen naar Afgha-
nistan werden gestuurd, hoewel ach-
teraf is vast komen te staan dat de

president daarweinig voor voelde.
Door de vangst van Bin Laden is

het onwaarschijnlijk dat een derge-
lijke situatie zich nog eens voordoet.
Vanaf nu is Obama de onbetwiste be-
velhebber, en wordt het voor gene-
raals een stuk riskanter zich tegen
hem te keren. Het kan grote gevol-
gen hebben. Alles wijst erop dat de
president vanaf komend najaar wil
beginnen met substantiële troepen-
terugtrekkingen uit Afghanistan. En
daar zal geen generaal nu nog een
stokje voor kunnen steken.

Maar eerst mag Amerika zich nu
laven aan het overwinningsgevoel –
eindelijk, na al die jaren. Het nieuws
kwam gisteren zo laat op de Ameri-
kaanse avond dat de meeste Ameri-
kanen er vanmorgen (vanmiddag in
Nederland) mee wakker zullen wor-
den. Niemand moet verbaasd zijn als
de feestjes in Washington en New
York vandaag een grootschaliger ge-
volg krijgen. Amerika voelt zich be-
v r ij d .

De vraag is vervolgens hoe lang het
zal duren voordat de beelden van de
bebaarde Saddam Hussein worden
getoond, vlak na diens arrestatie in
2005. Die aanhouding („We got him”)
werd ook gevierd als grote Ameri-
kaanse overwinning, waarna het
land langzaam moest ontdekken dat
het in de Iraakse oorlog bar weinig
uitmaakte.

Het is lang niet uitgesloten dat de
VS in Afghanistan (en Pakistan) een
zelfde ervaring op zullen doen. Het
is de les die de Amerikanen, zij het
langzaam, hebben moeten leren van
hun avonturen in het Midden-Oos-
ten sinds 9/11: wat goed nieuws is
voor de Verenigde Staten, wordt in
de landen die zij willen bevrijden
lang niet altijd zo beleefd.

Osama bin Laden
confronteerde
Amerikanen met hun
zelfoverschatting .
Dat ongemakkelijke
gevoel is nu weg – al
is het maar even.

Barack Obama,
president van de

Verenigde Staten:
„De dood van

Bin Laden is het
grootste succes
ooit in de strijd

van ons volk tegen
Al- Qaeda.”

George W. Bush:
„Amerika heeft
een boodschap
afgegeven die
niets aan
duidelijkheid te
wensen overlaat:
hoe lang het ook
duurt, het recht
zal zegevieren.”

Ground Zero feest: ‘We hebben
de harige rotzak te pakken’

Door Mars van Grunsven
New York. Aan de inspiratie van de
zangers op Liberty Street, een zij-
straat van Ground Zero, ligt het niet.
Maar veel valser dan vannacht zal
Star Spangled Banner niet vaak hebben
geklonken. Het is vier uur ’s nachts,
uren na de bekendmaking van de
dood van Osama bin Laden, en hier
gaat het feest door.

Na het volkslied gaat de massa
over in korte, maar krachtige spreek-
koren: „USA! USA! USA!” Een kleine,
donkere man met een beest van een
stem, brult: „We hebben de harige
rotzak te pakken!”

De eerste geruchten over de dood
van Bin Laden begonnen rond half
elf uur ’s avonds lokale tijd rond te
zoemen. Tegen elf uur kwamen de
grote tv-zenders met het nieuws,
vooruitlopend op de officiële be-
kendmaking door president Obama
om half twaalf.

Op dat moment zocht Manuel Al-
bino, een overheidsfunctionaris die
op 9/11 vlakbij de Twin Towers
werkte, in zijn appartement in de
East Village op internet al naarstig
naar informatie over „het beste
nieuws sinds de val van de Muur in
B erlijn”. Toen hij hoorde dat de
brandweer in zijn buurt richting
Ground Zero toog om feest te vieren,
trok ook hij zijn jas aan.

Hij sloot zich aan bij honderden

‘We hebben hem. Laten we
feestvieren!’ staat op een bord
van een New Yorker.
Amerikanen vieren tot diep in
de nacht ‘het beste nieuws
sinds de val van de Muur’.

gelukkige mensen die zich verza-
meld hadden voor de ‘9/11’ Preview
Memorial Site, vertelt Albino. „Rond
middernacht hingen de mensen jui-
chend aan de lantaarnpalen”, vertelt
hij. „ Je kon niet met elkaar praten
zoals wij nu doen, door het lawaai.
Prachtig .”

De brandweer ging ook langs Ti-

mes Square, waar werd gefeest – de
plek waar precies een jaar geleden ho-
megrown terrorist Faisal Shahzad een
bomauto parkeerde die niet tot ont-
ploffing kwam.

Op Ground Zero worden onop-
houdelijk animaties vertoond van de
in aanbouw zijnde Freedom Tower,
de toren die het World Trade Center
vervangt. „By God, we gaan feestvie-
ren!” roept een vrouw, waarop een
man reageert: „Ach, houd je mond.”
Er wordt gelachen.

Als de massa overgaat tot het zin-
gen van We are the champions besluit
Manuel Albino, met een vergoelij-
kend lachje, dat het genoeg is ge-
weest. Hij gaat naar huis.

Even verderop, voor het hek van de
Trinity Church, laat de 26-jarige
Wendy Secula zich fotograferen
naast een man die een bord ophoudt,
waarop staat geschreven: „We ’ve got
him. Now let’s go celebrate!” Secula
maakt met haar linkerhand het V-te-
ken, met haar rechter heft ze een blik
Budweiser omhoog. De politie van
New York, waar drinken in het open-
baar streng verboden is, kijkt glimla-
chend toe.

Twee grote kerels van begin twin-
tig, gehuld in Amerikaanse vlaggen,
komen aanlopen. Ze noemen zich
‘The Brians’ –  omdat ze beiden Brian
heten – en hebben anderhalf uur
vanuit Smithtown op Long Island
naar Ground Zero gereden om Bin
Ladens dood te vieren.

„Dit is een belangrijk moment
voor onze natie”, zegt een Brian. En
meer komt er niet uit op dit uur. De
twee posteren zich in het midden van
de groep, pontificaal voor het
scherm, en beginnen te scanderen:
„USA, USA, USA!” Het wordt dank-
baar overgenomen.

De strijd tegen
het terrorisme
gaat door zolang
er terrorisme is Bij het Witte Huis bejubelden Amerikanen vannacht de dood van Bin Laden. Foto Reuters

Feest in Washington
Voor de hekken van het Witte
Huis in Washington had zich
vóór de persconferentie van
president Barack Obama gister-
avond al een grote menigte ver-
zameld. Rond middernacht
barstte in het centrum een volks-
feest los. Mensen zwaaiden met
vlaggen en droegen kaarsjes bij
zich. Er werd gedanst, gezongen
en gejuicht op straat. Automobi-
listen toeterden of knipperden
met hun koplampen.
Er kwamen opvallend veel stu-
denten op het feest af, die nog
kleine kinderen waren toen de
aanslagen op 11 september 2001
plaatshadden.
„We waren allemaal in onze
slaapkamers op de campus toen
ieders Facebook-pagina ontplof-
te”, zei de achttienjarige Jenni-
fer Raymond, gewikkeld in een
grote Amerikaanse vlag, tegen
een verslaggever van het Britse
persbureau Reuters. „Het was
als, ‘Oh my God, Osama bin La-
den is dood. Iedereen in de
slaapkamers was aan het
schreeuwen. We besloten alle-
maal om samen naar het Witte
Huis te gaan.”

Ook bij Ground Zero in New York verzamelden zich vannacht honderden Amerikanen na de toespraak waarin president Barack Obama de dood van Osama Bin Laden bekendmaakte. Foto AP
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Rotterdammers moeten er nog even
aan wennen: stadswachten die be-
keuringen uitdelen. Net als andere
steden heeft Rotterdam flink ingezet
op deze ‘oren en ogen van de politie’.
De stadswachten zijn blij met hun
nieuwe bevoegdheden. „Nu krijgen
we respect.”

Holland Casino heeft voor het eerst
in zijn 35-jarige geschiedenis een ver-
lies geleden. Het bedrijf ondervindt
veel last van illegale poker- en casino-
sites op internet en mag zelf online
niets aanbieden. „We zijn zo’n beetje
het laatste land waar online pokeren
nog gereguleerd moet worden.”

Vanavond speelt Barcelona de return
tegen Real Madrid in de Champions
League. In de wijk El Raval in Barcel-
ona hopen de Marokkaanse Barcelo-
na-fans op speelminuten voor Ibra-
him Afellay. De oud-PSV’er is popu-
lair bij de 700.000 Marokkaanse im-
migranten in de Catalaanse stad.

Er is altijd wat op 4 mei. Nu zou er
tijdens de dodenherdenking geen
plaats zijn voor het leed van NSB-
kinderen. Maar in zulk rumoer ligt
juist het ware herdenken besloten.
Het zou pas erg zijn als het stil was
rond 4 mei, meent historica Maud
van de Reijt.
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Nederland Economie Sport Opinie
S t a d s wa ch t e n
krijgen respect

Holland Casino
zoekt gokkers

Fanclub Afellay
in Barcelona

In herrie schuilt
ware herdenken

Debuutboek van James Worthy is
een hype. Hij is een lieve jongen met
harde grappen, zegt zijn oma.

© Uit: pagina 24 en 25

Al- Qaeda
viert
óók feest

Het Westen ziet
zijn dood als een
overwinning ,
maar eigenlijk
was Osama bin
Laden al lang
over zijn
hoogtepunt
heen. Als
martelaar heeft
Al-Qaeda meer
aan hem.
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Door Carolien Roelants
Rotterdam. Osama bin Laden was
bij leven al een mythe en ook dood zal
hij moslimextremisten waar ook ter
wereld inspireren. Sterker nog: zij
hebben mogelijk meer aan een dode
Bin Laden dan aan een levende, zeker
nu het martelaarschap het werk is van
de zo verfoeide Amerikanen. Ook het
Witte Huis lijkt dat te beseffen: van
triomfalisme, zoals bij de arrestatie
van Saddam Hussein in 2003, was gis-
teren beduidend minder te merken.

In het Westen werd de dood van
Bin Laden gisteren uitgelegd als de
afsluiting van een hoofdstuk, dat be-
gon met de aanslagen van 11 septem-
ber 2000. Maar eigenlijk was het al
min of meer gesloten: operationeel
betekende Bin Laden al langer niet zo
veel meer. De aanslagen in New York
en Washington waren voor hem een
hoogtepunt, maar tegelijk beteken-
den ze het einde van zijn vrijheid om
grote terreuroperaties te organiseren.
Hij verloor zijn vrijhaven in Afghani-
stan, werd permanent doelwit van
een Amerikaanse klopjacht. Belang-
rijke medewerkers werden geliqui-
deerd of opgepakt en konden niet
meer worden vervangen.

De bijkantoren van Al-Qaeda gin-
gen door. Afdelingen elders in de isla-
mitische wereld verzelfstandigden
zich en namen in Bin Ladens naam
het operationele werk over. Zozeer
zelfs dat de Amerikaanse autoriteiten
het filiaal in Jemen vorig jaar als ge-
vaarlijkste bedreiging bestempelden
– en niet meer de centrale organisatie
die zich in Pakistan verschool.

Bin Laden was ook voor islamiti-
sche burgers – uitgezonderd extre-
misten die per definitie een kleine
minderheid vormen – steeds minder
relevant geworden. Direct na de aan-
slagen in New York was de terroris-
tenleider volgens peilingen vrij po-
pulair in islamitische landen, van Pa-
kistan tot Egypte tot en met Maureta-
nië. Hij werd bejubeld als de man die
tegen het arrogante Amerika ten strij-
de trok. De laatste paar jaar ver-
schrompelde die populariteit bijna
overal, behalve, om onduidelijke re-
denen, in Nigeria.

De burgers vervloekten de terreur
die hunzelf aanzienlijk meer schade
berokkende dan westerlingen. De
laatste grote aanslagen uit naam van
Bin Laden in het Westen – in Madrid

in 2004 en Londen in 2005 – kostten
in totaal 250 mensen het leven. Maar
in Afghanistan, Pakistan, Irak en Sa-
oedi-Arabië vielen sinds 2001 duizen-
den doden bij aan Al-Qaeda toege-
schreven aanslagen. Ook in Irak, waar
Al-Qaeda een gruwelijk huishield, is
Bin Laden niet populair.

Eigenlijk was Bin Laden voor zijn
eigen organisatie een blok aan het
been geworden. Uit zijn schuilplaat-
sen kwamen alleen nog, sporadisch,

Hoe Bin Laden, steeds op de vlucht, een blok aan het been werd van zijn eigen terreurnetwerk

© De gisteren gedode Bin
Laden was als terrorist al lang
over zijn hoogtepunt heen.

© Sterker nog: Al-Qaeda heeft
meer aan een dode Bin Laden
dan aan een levende.

© In de islamitische
wereld boette Bin
Laden snel in
aan populariteit §

© Osama is dood, maar
zijn boodschap zal
nooit sterven §

jihadist op internet

Dood is Osama goedkoper dan levend Aartsvijand geklopt,
maar niet vernederd

Door Toon BeemsterBoer
Rotterdam. „Dames en heren, we
hebben hem”, zei de hoogste Ameri-
kaanse bestuurder in Irak, Paul Bre-
mer, triomfantelijk nadat Saddam
Hussein op 13 december 2003 was op-
gepakt. „De tiran is een gevangene.”

Het triomfalisme van Bremer staat
in schril contrast met de ingetogen
manier waarop de Amerikaanse auto-
riteiten de dood van Osama bin Laden
gisteren bekend maakten. Geen ‘we
got him’, geen vernederende foto’s,
geen opgetogen persconferentie waar
de president trots zijn laatste wapen-
feit deelt met de natie.

Je zou het een breuk kunnen noe-
men met een lange traditie, van de
scalpen van indianen tot het lijk van
Ernesto Che Guevara dat werd ge-
toond aan de internationale pers, na-
dat de linkse revolutionair met be-
hulp van de Amerikaanse CIA was ge-
vangengenomen door Boliviaanse
soldaten. Of neem de spectaculaire ar-
restatie van Manuel Noriega, die na
Amerikaanse invasie van Panama in
1989 naar de Vaticaanse ambassade
was gevlucht. Omdat de Amerikanen
de ambassade niet binnen mochten,
plaatsten ze er grote luidsprekers
voor, waaruit 24 uur per dag keiharde
rockmuziek kwam. Na tien dagen Pa -
nama van Van Halen en I Fought The
Law van The Clash gaf Noriega zich
over. Hij werd voor het oog van de ca-
mera vastgebonden in een vliegtuig-

De VS willen geen ‘Che’ maken van Bin Laden

© Washington bracht de dood
van Bin Laden gisteren zonder
uitbundig triomfalisme.

© Daarmee brak het met een
lange traditie: de vernedering
van aartsvijanden.

stoel en naar Miami gevlogen.
Ook Saddam Hussein bleef verne-

dering niet bespaard. Amerikaanse
militairen vonden de voormalige
Iraakse dictator bij een boerderij in de
buurt van een van zijn vroegere palei-
zen, bij de stad Tikrit. Hij had zich
verstopt in een gat in de grond, dat
net groot genoeg was voor één per-
soon, en was gewapend met een pi-
stool. In de buurt van de schuilplaats
werden twee kalasjnikovs en een kist
met 750.000 dollar gevonden. De
Iraakse leider verzette zich niet bij
zijn arrestatie.

Beelden die Paul Bremer tijdens
zijn persconferentie in Bagdad liet
zien, toonden een verslagen en ver-
wilderde man met een lange zwart-
grijze baard. Gedwee onderging Sad-
dam Hussein een medisch onderzoek

na zijn arrestatie. Hij werd voor het
oog van de camera onderworpen aan
een gebitsonderzoek en liet zijn haar
op luizen controleren. Van zijn imago
als strijdbaar leider was niets meer
o v e r.

Op de vertoning van de beelden
was veel kritiek, en niet alleen uit de
Arabische wereld. Volgens sommigen
hadden de Verenigde Staten gefaald
om Saddam te beschermen tegen pu-
blieke nieuwsgierigheid, een recht
van krijgsgevangenen dat is vastge-
legd in de Conventie van Genève. Een
hoge geestelijke van het Vaticaan
vond dat Saddam Hussein was „be-
handeld als een koe”. De Amerikaan-
se regering zei dat de beelden bedoeld
waren om de Irakezen te laten zien
dat ze niets meer te vrezen hadden
van de voormalige despoot.

video- en audioboodschappen die
weinig meer te maken hadden met
zijn grote strijd – de heilige oorlog te-
gen de westerse bezetting van islami-
tisch land. Zijn laatste verklaringen
gingen over de ontvoering van Franse
toeristen door het filiaal van Al-Qae-
da in de Maghreb. Zijn schuilplaats
en zijn bewaking kostten de muja-
hedeen intussen wel handenvol geld,
op te brengen uit donaties en crimi-
nele nevenactiviteiten, zoals ontvoe-
ringen voor losgeld. Bin Laden de
Martelaar is zo bezien aanzienlijk
goedkoper. Zijn boodschappen staan

op voorraad in computers en kunnen
met een druk op de knop de wereld in
worden gezonden.

Dat martelaarschap is ook waar-
voor de Amerikaanse regering be-
ducht is. Washington heeft gepro-
beerd hem onzichtbaar te maken, in
de hoop dat hij hiermee ook onscha-
delijk wordt: tot dusverre geen foto’s
van de dode Bin Laden om te bewij-
zen dat hij ook echt dood is, zoals al-
tijd de gewoonte was. En ook geen
graf dat een bedevaartsoord kan wor-
den. Bin Laden, afkomstig uit de Ara-
bische woestijnen, heeft een zee-
mansgraf gekregen. Daarbij zou-
den religieuze moslimritue-
len in acht zijn genomen, zo
lieten de Amerikanen
gisteren niet na te bena-
drukken.

Hoe anders ging dat
met Saddam Hussein
in 2003. Die werd uit-
gebreid aan de bui-
tenwereld getoond,
verwilderd en wel.
De publieke verne-
dering van de ster-
ke man van Irak
werkte averechts.
De arrestatie, die een
eind had moeten ma-
ken aan het geweld in
Irak tegen het nieuwe ge-
zag, joeg de opstand juist
aan. Maar werkt het niet to-
nen van foto’s en beelden wel
zoveel beter? „Hoe betrouwbaar
is het nieuws?”, luidde een van de
eerste vragen op jihadistische inter-
netfora.

De gemiddelde reactie onder jiha-
disten is echter verdriet en woede, ge-
koppeld aan de belofte van wraak.
„Osama is misschien gedood, maar
zijn boodschap van Jihad zal nooit
sterven. Broeders en zusters, wacht
maar af, zijn dood zal veel goeds ople-
veren”, zo luidde gisteren een com-
mentaar op internet.

Westerse autoriteiten vrezen daar
ook voor. Een hoge Amerikaanse
functionaris zei gisteren weliswaar
tegen de BBC dat Bin Ladens dood Al-
Qaeda „op een pad van neergang zal
zetten dat moeilijk is terug te draai-
en”. Maar Leon Panetta, de directeur
van Amerikaanse inlichtingendienst
CIA, zei wraakacties te verwachten.
De filialen van Al-Qaeda hebben geen
levende Bin Laden nodig om zich te
motiveren. Ze hebben eigen, welbe-
spraakte ideologen die op Bin Ladens
theorieën verder bouwen. Zou de Je-
menitische afdeling van Al-Qaeda Bin
Ladens instemming hebben gevraagd
voor de groep die in december 2009
de jonge Nigeriaan Umar Farouk Ab-
dulmutallab uitzond om boven De-
troit een Amerikaans passagiersvlieg-
tuig op te blazen? Vast niet.

Foto AFP, Hollandse Hoogte

Saddam Hussein in 2003.Foto Military.com / Polaris
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Amerika in overwinningsroes, even dan
Dood Bin Laden goed nieuws voor Obama: wat Bush in acht jaar niet lukte, lukte hem in twee jaar

© Osama bin Laden
confronteerde Amerikanen
met hun zelfoverschatting.

© Dat ongemakkelijke gevoel
is nu weg – al zal dat niet lang
duren.

Door Tom-Jan Meeus
Los Angeles. De man die Amerika
in het begin van de nieuwe eeuw met
zichzelf confronteerde is niet meer.
De man die ’s werelds grootmacht tot
twee niet te winnen en onbetaalbare
oorlogen aanzette. De man die spoor-
loos was sinds hij ontsnapte uit Tora
Bora. De man die de Verenigde Staten
een trauma bezorgde dat tien jaar na
de aanslagen van 9/11 in het hele
land, van Seattle tot Miami, bij de
minste terreurdreiging nog altijd tot
paniekreacties leidt.

Nu die man door Amerikaanse een-
heden in zijn versterkte huis in Paki-
stan is gedood, zetten de VS een punt
achter een van de zwaarste periodes
uit hun moderne geschiedenis. Het
was een periode waarin het land zo
hard vocht tegen het kwaad van Osa-
ma bin Laden dat het tegen de gren-
zen van zijn politieke en financiële
macht aanliep. De zelfoverschatting
na de aanslagen in september 2001
ontwikkelde zich tot twijfel, tot nati-
onaal chagrijn, tot een gevoel of er
niet te winnen viel.

Dat is na zondagnacht, waarin pre-
sident Obama even na half zes Neder-
landse tijd de dood van Osama bin La-
den bekendmaakte, natuurlijk niet
voorbij. De oorlogen in Irak en Afgha-
nistan hebben tot nu toe 1.300 mil-
jard dollar gekost; een kleine 10 pro-
cent van de nationale schuld. Ze zijn
geen van beide afgesloten. En tien
jaar na 9/11 gunnen de VS de terreur-

verdachten op Guantánamo Bay in
Cuba nog steeds geen strafproces.
Obama probeerde er verandering in
te brengen – maar het Congres, opge-
zweept door ongeruste burgers, wil-
de er niets van weten.

Zo zwaar raakte het trotse Amerika
door Bin Laden getraumatiseerd dat
het zijn „eigen waarden ging verloo-
ch e n e n ’’, zoals Obama in de campag-
ne van 2008 zei.

Paradoxaal genoeg nam Obama
daarna als president bijna het gehele
antiterreurbeleid van zijn voorgan-
ger Bush over. Ook hij werd gedreven
door de angst voor een nieuwe aan-
slag – en de vrees dat die hem zijn her-
verkiezing zou kosten.

En zo bleef de CIA mensen zonder
dagvaarding ontvoeren (zogenoemde
renditions) en op geheime locaties ‘ver-
horen’. Wat Bin Laden bij Bush te-
weegbracht, dat bracht hij ook bij
Obama teweeg: de angst voor de Al-
Qaeda-leider was sterker dan het ge-
loof in de eigen waarden.

Intussen hadden Amerikanen de
afgelopen tien jaar nauwelijks iets
van terrorisme te duchten. Er waren
genoeg bijna-aanslagen met bijbeho-
rende taferelen van angst en paniek –
in New York, Detroit, Los Angeles.
Maar de grote klap waarop het land
zich voorbereidde, bleef uit. Die werd
uitgedeeld in Londen, Madrid, Mum-
bai. Voor Amerikanen was het voor-
naamste praktische gevolg van de
Oorlog tegen Terreur de groeiende
populariteit van de veterloze schoen
– om de eindeloze veiligheidscontro-
les op vliegvelden zo snel mogelijk te
doorlopen.

Een vraag is of het land de komen-
de periode die grote klap alsnog te
verwerken krijgt – als vergelding
voor de actie van gisteren. Dat weet
natuurlijk (bijna) niemand. Maar wat
wel vaststaat is dat Amerika zich hier

de komende dagen zeer intensief mee
bezig gaat houden. Na de persconfe-
rentie van president Obama waar-
schuwde het ministerie van Buiten-
landse Zaken al voor reizen in landen
waar „door recente gebeurtenissen”
minder gunstig over de Verenigde
Staten wordt gedacht. Er werd ook in
het binnenland opgeroepen tot extra
waakzaamheid. Nog een blijvende er-
fenis van Bin Laden.

Intussen is de dood van de Al-Qae-
da-leider uiteraard goed nieuws voor
het nationale aanzien van Obama.
Wat Bush in acht jaar niet lukte, lukte

hem in twee jaar wel. En dat is niet al-
leen geluk: op initiatief van de presi-
dent kozen de VS voor een actievere
militaire rol in Pakistan, vooral via de
buitenlandse inlichtingdienst, de
CIA. Obama pleitte daar al voor in de
campagne, en hij kan in dat opzicht
nu zijn gelijk claimen.

Obama had tot nu toe moeite zijn
rol als bevelhebber van de strijd-
krachten waar te maken. Hij zou slap
zijn, het zou hem aan strijdlust ont-
breken. Vooral in de besluitvorming
over de oorlog in Afghanistan bleek
dat hij niet tegen de generaals op kon.
De populaire generaal David Petraeus
legde hem zijn wil op. Hij dwong af
dat tienduizenden extra manschap-

Amerikanen vieren feest: ‘We hebben hem!’

. Amerikanen vierden zondag tot
diep in de nacht feest. Ook maandag
stroomden groepen opgetogen
Amerikanen naar Ground Zero, het
Witte Huis en andere spontane
volksfeesten in het land. Ze droegen
Amerikaanse vlaggen mee, zongen
het volkslied en scandeerden over-
winningsleuzen. „We hebben hem.
Laten we feestvieren!”, stond op
een bord van een New Yorker.

. Op Ground Zero, waar ooit de
Twin Towers stonden, maakte voor
het eerst sinds de aanslagen van
2001 stemmige ernst plaats voor
fe e s t v re u g d e . „We hebben lang ge-
wacht op dit moment", zegt op
maandagochtend de New Yorkse Li-
sa Ramaci, wier echtgenoot, een
journalist, omkwam in der oorlog in
Irak. "Tien jaar frustratie heeft zich
opgebouwd. Tien jaar waarin we
wachtten op Osama’s dood. En nu is
hij dood. Je kan zien hoe gelukkig de

mensen daarover zijn.”

. Voor de hekken van het
Witte Huis in Washington
had zich vóór de persconfe-
rentie van president Barack
Obama zondagavond al
een grote menigte verza-
meld. Rond middernacht
barstte in het centrum een
volksfeest los. Mensen zwaai-
den met vlaggen en droegen
kaarsjes mee. Er werd gedanst, ge-
zongen en gejuicht.

. Ook in Dearborn, een overwe-
gend Arabische voorstad van De-
troit, stroomde het stadhuisplein
vol met vlaggende mensen. Claxon-
nerende auto’s reden door de stra-
ten. De bedrijfsleider van een van de
vele Arabisch-Amerikaans eethui-
zen ter plaatse verklaarde dat met
dit bericht Bin Ladens slachtoffers
eindelijk recht is gedaan.

Van rijkeluiskindje tot
sober levende terrorist
© Osama bin Laden was
„razend” toen de Russen in
1979 Afghanistan bezetten.

© Maar zijn belangrijkste
oorlog werd die tegen de
Amerikaanse „k r u i s va a r d e r s ”.

Door Carolien Roelants
Rotterdam. Osama bin Laden nam
zijn geloof van jongs af aan zeer seri-
eus. Zijn eerste vrouw (van de in to-
taal zes, maar conform islamitische
voorschriften nooit meer dan vier te-
gelijk) Najwa, moeder van elf van zijn
ongeveer twintig kinderen, getuigt
ervan in haar in 2009 verschenen
boek over haar leven met Bin Laden:
sobere bruiloft in 1974, sober leven,
geen ijskast, geen televisie, geen air
conditioning – had de profeet Mo-
hammed soms elektriciteit? Overi-
gens wel dure auto’s; hoe dat kon is
nooit uitgelegd.

Osama bin Mohammed bin Awad
bin Abud bin Laden werd op 15 fe-
bruari 1957 geboren in Saoedi-Arabië
als achttiende van de 52 kinderen van
een superrijke aannemer. De kiemen
voor zijn latere gewelddadige loop-
baan werden op de Koning Abdul
Aziz-universiteit van Jeddah gelegd,
waar in die tijd in het algemeen een
sfeer van islamitische herbezinning
heerste.

Hij volgde daarin zijn belangrijk-
ste leermeester, de Palestijn dr. Ab-
dullah Azzam, die in Jeddah zijn do-
cent islamitische studies was. Azzam,
een van de grondleggers van de Pales-
tijnse fundamentalistische organisa-
tie Hamas, predikte de gewelddadige
jihad, heilige oorlog, tot de ware is-
lam in alle islamitische landen zou
heersen, „jihad om onze waardigheid
te beschermen en onze bezette lan-
den te bevrijden”.

Bin Laden en Azzam ontmoetten
elkaar weer in Afghanistan, na de
Sovjet-invasie van 1979. De bezetting
van islamitisch Afghanistan door de
ongelovige Russen had een doorslag-
gevende invloed op Bin Ladens den-
ken. „Ik was razend”, zou hij later in
een interview zeggen. „Ik ging er
meteen naartoe.”

Met de hulp van Bin Laden en

diens massaal toegestroomde Arabi-
sche strijders – én de CIA – b r a ch t e n
de Afghaanse mujahedeen het mach-
tige Sovjet-leger een desastreuze ne-
derlaag toe. Maar achter de schermen
van deze ‘vergeten oorlog’ werd aan
de volgende heilige oorlog gewerkt,
die tegen de „k r u i s va a r d e r s ” in
Wa s h i n g t o n .

Azzam werd opgeblazen, maar Bin
Laden vond een nieuwe inspiratie-
bron, de Egyptenaar Ayman al-Za-
wahiri, zelf een volgeling van Sayyed
Qutb, van wie de gedachte kwam dat
moslims verplicht waren tot de gewa-
pende jihad tegen hun regimes.
Qutb, die in 1966 door de toenmalige
Egyptische president Nasser werd
opgehangen, zag samenzweringen
tussen de Midden-Oosterse regimes
van die tijd en het Westen, dat uit
was op de vernietiging van de islam.

De bezetting van Koeweit door de
Iraakse leider Saddam Hussein in
1990 en de daaropvolgende uitnodi-
ging door het Saoedische konings-
huis aan de Verenigde Staten om
troepen te stationeren in Saoedi-Ara-
bië, kwamen voor Bin Laden als het
ultieme bewijs van Qutbs theorie.
Bin Laden had zelf troepen aan ko-
ning Fahd aangeboden om te helpen
Saoedi-Arabië te verdedigen en Irak
uit Koeweit weg te slaan, maar dat
aanbod was afgeslagen. In een van
zijn belangrijkste verklaringen, de
‘Oorlogsverklaring aan de Amerika-
nen die het Land van de Twee Heilige
Moskeeën bezetten’ van 1996, zei Bin
Laden: „Islamieten branden van woe-
de [...] Er is geen belangrijker plicht
dan de Amerikanen uit het heilige
land te verdrijven.”

Al-Qaeda, Arabisch voor ‘de basis’,

had hij al eind 1988, begin 1989 in
Afghanistan opgericht. In februari
1998 fuseerde hij dit Arabische oud-
strijderslegioen met een aantal ande-
re extremistengroepen, waaronder
Z awa h i r i ’s Jihad, verantwoordelijk
voor de moord op president Sadat in
1981.

In een begeleidende verklaring
stelde hij Amerika’s „bezetting” va n
Saoedi-Arabië aan de kaak en daaruit
voortvloeiende „m i s d r ij v e n ” ten
dienste van „de kleine staat van de Jo-
den”. Daarom „geven we de volgende
fatwa aan alle moslims uit: de op-
dracht om Amerikanen en hun bond-
genoten, zowel militairen als bur-
gers, te doden is een individuele
plicht voor iedere moslim in elk
land”. In augustus 1998 bliezen ter-
roristen namens Al-Qaeda de Ameri-
kaanse ambassades in Kenia en Tan-
zania op. Het is niet zijn eerste aan-
slag, maar wel de eerste met de typi-
sche Al-Qaeda-handtekening: ge-
coördineerde, meervoudige aansla-
gen op symbolische doelen.

Bin Laden zat toen allang weer in
Afghanistan. Hij was in 1989 naar Sa-
oedi-Arabië teruggekeerd, maar
werd door de Saoedische regering
wegens zijn aanhoudende kritiek op
de koninklijke familie steeds verder
aan banden gelegd. Eind 1991 week
hij met vrouwen en kinderen uit naar
Soedan, waar hij met een klein aantal
Arabische strijders boerderijen en be-
drijven opzette, en op de achtergrond
terreurzaken deed. De familie Bin La-
den deed hem in 1994 in de ban. In
hetzelfde jaar trok de Saoedische re-
gering zijn staatsburgerschap in.

In 1996 moest ook de Soedanese
regering hem niet meer. Hij vluchtte
naar Afghanistan, aanvankelijk met
een zoon. Een paar maanden later
liet hij zijn gezin overkomen. In haar
boek beschrijft echtgenote Najwa hi-
larische beelden. Zwanger van haar
tiende kind klautert ze, geheel ge-
sluierd, de bergen van de Tora Bora
op naar een paar stenen hutten zon-
der stromend water of stroom. Najwa
verliet Afghanistan en Bin Laden in
2001, vlak voor 9/11. Zes weken later
lanceerden de Verenigde Staten ver-
nietigende luchtaanvallen op Al-Qae-
da in Afghanistan en vluchtten Bin
Laden en Zawahiri naar Pakistan.
Waar Zawahiri nu is, is niet bekend.

© De jonge Bin Laden
leefde sober, zonder
tv en ijskast; maar hij
had wel dure auto’s §

pen naar Afghanistan werden ge-
stuurd, hoewel achteraf is vast komen
te staan dat de president daar weinig
voor voelde.

Door de vangst van Bin Laden is het
onwaarschijnlijk dat een dergelijke
situatie zich nog eens voordoet. Vanaf
nu is Obama de onbetwiste bevelheb-
ber, en wordt het voor generaals een
stuk riskanter zich tegen hem te ke-
ren. Het kan grote gevolgen hebben.
Alles wijst erop dat de president vanaf
komend najaar wil beginnen met
substantiële troepenterugtrekkingen
uit Afghanistan. En daar zal geen ge-
neraal nu nog een stokje voor kunnen
steken.

Maar eerst mag Amerika zich nu la-
ven aan het overwinningsgevoel –
eindelijk, na al die jaren. Het nieuws
kwam zondag zo laat op de Ameri-
kaanse avond dat de meeste Amerika-
nen er maandagmorgen mee wakker
werden. Het hoeft niemand te verba-
zen dat de feestjes in Washington en
New York gisteren een grootschalig
gevolg kregen. Amerika voelt zich be-
v r ij d .

De vraag is vervolgens hoe lang het
zal duren voordat de beelden van de
bebaarde Saddam Hussein worden
getoond, vlak na diens arrestatie in
2005. Die aanhouding („We got him”)
werd ook gevierd als grote Ameri-
kaanse overwinning, waarna het land
langzaam moest ontdekken dat het in
de Iraakse oorlog bar weinig uit-
maakte.

Het is lang niet uitgesloten dat de
VS in Afghanistan (en Pakistan) een-
zelfde ervaring op zullen doen. Het is
de les die de Amerikanen, zij het lang-
zaam, hebben moeten leren van hun
avonturen in het Midden-Oosten
sinds 9/11: wat goed nieuws is voor de
Verenigde Staten, wordt in de landen
die zij willen bevrijden lang niet al-
tijd zo beleefd.
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In de Arabische media is
er ook ander nieuws

‘We hebben hem’ – maar dan
in ruim 1.300 woorden
Wat zei Obama eigenlijk in zijn toespraak over de dood van Osama?
© Ingetogen, indrukwekkend,
presidentieel. Zo kwam
Obama gister bij velen over.

© Maar taalanalyticus Jan
Ku i t e n b r o u w e r plaatst wat
kanttekeningen bij de speech.

V anavond kan ik het Amerikaanse
volk en de hele wereld melden

dat de Verenigde Staten een operatie
hebben uitgevoerd die een einde
heeft gemaakt aan het leven van Osa-
ma bin Laden, de leider van Al-Qaeda,
een terrorist verantwoordelijk voor
de dood van duizenden onschuldige
mannen, vrouwen en kinderen.

Bijna tien jaar geleden veranderde
de ergste aanval ooit op het Ameri-
kaanse volk een stralende september-
dag in duisternis. De beelden van
9/11 staan in ons nationale geheugen
gegrift. Gekaapte vliegtuigen die
door een wolkenloze septemberlucht
snijden. De Twin Towers die in elkaar
zakken. Dikke zwarte rookwolken uit
het Pentagon. De wrakstukken van
vlucht 93 in Shanksville, Pennsyl-
vania, waar heldhaftige burgers in-
grepen en nog meer leed en vernieti-
ging wisten te voorkomen.

Maar de ergste beelden zijn de
beelden die de wereld niet te zien
kreeg. De lege stoel aan tafel. Kinde-
ren die zonder moeder of vader moe-

ten opgroeien. Ouders die hun kinde-
ren niet meer in de armen kunnen
sluiten. Bijna drieduizend medebur-
gers die van ons zijn weggerukt en
een gapend gat in onze harten heb-
ben achtergelaten.

Op 11 september 2001 heeft verdriet
het Amerikaanse volk verenigd. Bu-
ren stonden elkaar bij, we gaven
bloed voor de gewonden. We herbe-
vestigden onze onderlinge band en
onze liefde voor onze samenleving en
voor ons land. Die dag waren we één
grote Amerikaanse familie, tot welke
God we ook baden, tot welk ras of et-
nische groep we ook hoorden. We wa-
ren ook verenigd in onze vastbera-
denheid om ons volk te beschermen
en de daders van deze gemene aanval
te berechten.

We kwamen er snel achter dat de
aanvallen van 9/11 waren uitgevoerd
door Al-Qaeda, een organisatie onder
leiding van Osama bin Laden, die de
VS openlijk de oorlog had verklaard
en die erop uit was om onschuldige
mensen te doden, in ons land en over
de hele wereld. En daarom zijn we ten
oorlog getrokken tegen Al-Qaeda, om
onze burgers, onze vrienden en onze
bondgenoten te beschermen.

De afgelopen tien jaar hebben we,
dankzij het niet-aflatende en held-
haftige werk van onze militaire- en
terreurspecialisten, enorme vooruit-
gang geboekt. We hebben terroristi-
sche aanvallen weten te voorkomen

en de binnenlandse veiligheid weten
te versterken.

In Afghanistan hebben we de Tali-
baan-regering verjaagd die Bin Laden
en Al-Qaeda hielp en onderdak bood.
Wereldwijd hebben we samenge-
werkt met onze vrienden en bondge-
noten, zodat we talloze terroristen
van Al-Qaeda gevangen konden ne-
men of doden. Onder hen ook terro-
risten die betrokken waren bij 9/11.

Maar Osama bin Laden wist te ont-
snappen en vluchtte de Afghaanse
grens over naar Pakistan. Al-Qaeda
bleef actief vanuit dat grensgebied en
dankzij cellen over de hele wereld.

En daarom heb ik, kort nadat ik aan-
trad als president, Leon Panetta, di-
recteur van de CIA, o p d r a ch t gegeven
om het doden of gevangennemen van
Bin Laden topprioriteit te maken in
onze oorlog tegen Al-Qaeda. Tegelij-
kertijd bleven we ook bezig om zijn
netwerk te verstoren, te ontmantelen
en te verslaan.

Vandaag hebben de VS, op mijn be-
vel, een gerichte actie uitgevoerd te-
gen die compound in Abbottabad, Pa-
kistan. Een klein team van Amerika-
nen heeft de actie uitgevoerd met bui-
tengewone moed en kundigheid. Er
zijn geen Amerikanen gewond ge-
raakt. Ze hebben alles in het werk ge-
steld om burgerslachtoffers te voor-
komen. Zij hebben Osama bin Laden
gedood na een vuurgevecht en zijn
lijk meegenomen. [...]

De dood van Bin Laden is het groot-
ste succes ooit in de strijd van ons
volk tegen Al-Qaeda.

Maar zijn dood betekent niet het
eind van die strijd. Al-Qaeda zal de
strijd tegen ons zonder twijfel voort-
zetten. We moeten en zullen waak-
zaam blijven, thuis en in het buiten-
land.

Tegelijkertijd wil ik nogmaals be-
vestigen dat de Verenigde Staten niet
in oorlog zijn met de islam. Nu niet
en nooit niet. Net als president Bush
kort na 9/11 heb ik duidelijk gemaakt
dat onze oorlog niet tegen de islam is
gericht. Bin Laden was geen moslim-
leider. Hij was een massamoordenaar
van moslims. Al-Qaeda heeft over de
hele wereld talloze moslims ver-
moord, ook in ons land. Daarom zou
iedereen die in vrede en menselijke
waardigheid gelooft, zijn verschei-
den moeten toejuichen. Door de jaren
heen heb ik duidelijk gemaakt dat we
zouden optreden in Pakistan als we
zouden weten waar Bin Laden was.
[...]

Maar ik wil graag onderstrepen dat
samenwerking met de Pakistaanse in-
lichtingendiensten een rol heeft ge-
speeld bij het vinden van Bin Laden
en de compound waar hij zich schuil-
hield. Bin Laden had tenslotte ook de
oorlog verklaard aan Pakistan en aan-
slagen bevolen tegen het Pakistaanse
volk.

Ik heb vanavond gebeld met presi-

© zoek de verschillen

Door Stijn Bronzwaer
Rotterdam. Is er een groter uiterste
denkbaar?

Sommige Amerikaanse kranten
pakten gisteren uit met grote triom-
fantelijke koppen. ‘Got Him’, schreef
The New York Post gisteren op de voor-
pagina over de dood van Osama Bin
Laden. ‘Rot in Hell!’ kopte Daily News.

Maar in veel landen in de Arabische
wereld werd het nieuws klein ge-
bracht, of zelfs verzwegen. Vergelijk
de Amerikaanse koppen met een be-
richt dat gisteren op de website van
het Iraanse Islamic Republic News
Agency (IRNA) verscheen: „De Ameri-
kanen hebben nu geen enkel excuus
meer om in de regio te blijven”, ci-
teerde IRNA een woordvoerder van
de regering. „Als een belangrijk
slachtoffer van terrorisme veroor-
deelt de Islamitische Republiek Iran
elke vorm van terrorisme, inclusief
dat van het Zionistisch regime.”

De Libische en Jemenitische staats-
televisie meldden zelfs helemaal niks
over Bin Laden. De Syrische staatsom-
roep kwam met een klein feitelijk be-
richt, net als de Yemen Times.

Inwoners van de Arabische wereld
weten het allang: voor objectieve be-
richtgeving moeten ze niet bij de
door de staat gecontroleerde media
zijn. Daarvoor stemmen ze af op de
twee grote internationale nieuwszen-
ders: het wat activistische Al Jazeera en
het meer zakelijke Al Arabiya. Deze

zenders pakten gisteren wél groot uit
over de dood van Bin Laden.

Beide zenders worden alom gezien
als onafhankelijk. De Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken Hil-
lary Clinton zei onlangs zelfs dat de
Amerikaanse televisiestations een
voorbeeld zouden moeten nemen aan
Al Jazeera, dat tenminste ‘real news’
zou brengen. Meer rauwe beelden,
minder meningen.

Al Jazeera en Al Arabiya moeten te-
genwicht bieden tegen de door over-
heid gecontroleerde media. Samen
met de Arabische weblogs, waar de
discussie gisteren vooral ging over de
‘zeebegrafenis’ die Bin Laden kreeg:
volgens de regels mag een moslim al-
leen in zee begraven als het te lang
duurt om land te bereiken.

Maar toch, ook op Al Jazeera en Al
Arabiya bleef het breaking news uren
uit. Een verklaring: Arabische landen
hebben momenteel wel wat anders
aan hun hoofd. „De revolutie over-
stemt alles”, zegt theoloog Nico
Landman, gespecialiseerd in islam.
Dat zou Bin Laden minder relevant
kunnen maken. „Jongeren hebben
zich bij de revoluties laten leiden
door democratische idealen”, zegt
Landman. „De aantrekkingskracht
van een groepering als Al-Qaeda
neemt af. En daarmee ook de aan-
dacht in de media.”

Met medewerking van Hanina Ajarai

En ga maar even goed zitten voor
deze mededeling. Toen Saddam
Hussein eindelijk gevangen was
had Paul Bremer voor de be-
kendmaking maar vijf woorden
nodig („Ladies and gentlemen –
we’ve got him!”) en trok Bush
voor de speech nog geen vier mi-
nuten uit, maar deze speech be-
draagt ruim 1.300 woorden en
gaat tien minuten duren. Dit
vooral omdat ik nu eindelijk mijn
kudo’s kan halen als opperbevel-
hebber van de Amerikaanse
strijdkrachten. Wij Democraten
hebben altijd onze bedenkingen
gehad bij de oorlogen in Irak en
Afghanistan, maar George’s lau-
werkrans neem ik graag in ont-
vangst. Zo zijn we ook wel weer.

„Ouders die hun kinderen niet
meer in de armen kunnen slui-
ten” en een „gapend gat” – niets
tegen een beetje schmieren (dit
is het land van Walt Disney en
Norman Rockwell), maar hier
schiet de tekstschrijver toch een
beetje uit.

Niet gewild? De Amerikaanse re-
gering zag het juist helemaal zit-
ten! Bijvoorbeeld om alsnog af te
rekenen met Saddam Hussein.
Die er niets mee te maken had.
Bush en het militair-industriële
complex (oftewel Dick Cheney)
wreven zich in de handen. En jij,
Obama, won de verkiezingen
omdat je tégen was, remember?

dent Zardari en mijn team heeft ge-
sproken met Pakistaanse collega’s.
Ook zij vinden dat dit een goede en
historische dag is voor onze beide vol-
keren. En in de toekomst blijft het
van essentieel belang dat Pakistan
met ons blijft samenwerken in de
strijd tegen Al-Qaeda en zijn filialen.

Het Amerikaanse volk heeft deze
strijd niet gewild. Het is op onze weg
gekomen na een zinloze slachting on-
der onze burgers. Na bijna tien jaar
van militaire actie, strijd en opoffe-
ring, kennen we de kosten van oorlog
maar al te goed.

Ik voel de last van al die inspannin-
gen, elke keer als ik, als opperbevel-
hebber, mijn handtekening moet zet-
ten onder een brief aan een gezin dat
een naaste heeft verloren, of een mili-
tair in de ogen zie die zwaargewond is
geraakt.

Amerikanen begrijpen dus wat
oorlog kost. Toch zullen we als land
nooit toestaan dat onze veiligheid
wordt bedreigd, en alleen maar toe-
kijken als onze mensen worden ver-
moord. Bij de verdediging van onze
burgers, vrienden en bondgenoten
zullen we niet aflaten. We zullen de
waarden trouw blijven die ons maken
tot wie we zijn.

En op een avond als deze kunnen
we de gezinnen die naasten hebben
verloren zeggen dat recht is geschied.

Vanavond danken we de talloze in-
lichten- en terreurspecialisten die on-
vermoeibaar hebben doorgewerkt

om dit resultaat te bereiken. Het
Amerikaanse volk ziet niet wat ze
doen en kent hun namen niet, maar
vanavond voelen zij de voldoening
van hun werk en het resultaat in hun
zoeken naar gerechtigheid.

We danken de mannen die die ope-
ratie hebben uitgevoerd. Zij zijn een
voorbeeld voor het professionalisme,
de vaderlandslievendheid en de on-
geëvenaarde moed van hen die ons
land dienen. Zij maken deel uit van
een generatie die sinds die dag in sep-
tember de zwaarste last heeft gedra-
gen.

Laat me ten slotte zeggen tegen de
mensen die naasten hebben verloren
op 9/11 dat we hun verlies nooit heb-
ben vergeten en dat we nooit hebben
getwijfeld aan het belang om alles te
doen om een nieuwe aanval op ons
land te voorkomen.

Laten we vanavond terugdenken
aan het gemeenschapsgevoel van
9/11. Ik weet dat dat gevoel soms on-
der druk heeft gestaan. Maar het suc-
ces van vandaag is een bewijs van de
grootsheid van ons land en de vastbe-
radenheid van het Amerikaanse volk.

De noodzaak om ons land te bevei-
ligen is nog niet voorbij, maar van-
avond toont dat Amerika alles kan als
we daartoe besluiten .

Dit is een ingekorte vertaling van de toe-
spraak die president Obama gisterochtend
g a f.

En vervolgens hebben we het
vernietigd, opgerold en buiten
werking gesteld?

3.000? Nee, 8.000. Want in Irak
en Afghanistan zou de ‘war on
t e rr o r ’ nog eens bijna 5.000
Amerikaanse levens eisen. Of
zijn dat andere levens? En in Irak
staan naar schatting 150.000 ‘le-
ge stoelen’, waarvan 80 procent
van burgers. Het aantal ‘wegge-
rukte medeburgers’ in Afghani-
stan is onbekend. Schattingen
gaan tot 10.000.

Obama deed Bush’ ‘war on ter-
ror’ aanvankelijk in de ban (dat
werd „Overseas Contingency
Operation”), maar vandaag, nu
hij hem hoogstpersoonlijk in zijn
voordeel beslecht heeft, komt de
term ’wa r ’ weer van pas.

Opdracht: O ja, iets wat George
Bush had nagelaten, de softie.

Hè ja, gezellig.

v© Opmerkingen of tips voor deze
pagina? Mail de redactie via
metamedia@nrc.nl

Dat eerste is discutabel, het twee-
de kan ook zonder oorlog.

Dat zal nog moeten blijken. En nu
maar hopen dat er niet volgende
maand een airliner, hotel of crui-
seschip de lucht in gaat, volgens
het zorgvuldig voorbereide post-
Bin-Laden-scenario.

…en als we er gedurende ruim
tien jaar 1.2 biljoen dollar tegen-
aan gooien. Kost een paar cen-
ten, maar dan heb je ook wat (na-
melijk een lijk).

Met?

Zouden er veel landen zijn die bij
de ‘ergste aanval ooit’ s l e ch t s
3.000 mensen verloren?

Toegegeven: dit is een ijzersterke
observatie, perfect geformu-
leerd.

Onzin, een tienjarige, tweevoudi-
ge oorlog ‘komt niet op je weg’.
‘Ik zat op de p o r ch m’n nagels te
vijlen, toen gebeurde er iets en
moest ik het hele dorp met de
grond gelijk maken.’

Ja, maar was die dode daarvoor
nodig? En is vergelding ‘r e ch t ’?
Obama bedoelt hier eigenlijk
poëtische of morele gerechtig-
heid.

Bovenop die pakweg 100.000 tot
nu toe, dus.
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Bliksemactie na lange aanloop

Augustus 2010: locatie van koerier
Na de aanslagen van 11 september
2001 probeerde de Amerikaanse in-
lichtingendienst CIA de koeriers van
Osama bin Laden te identificeren. Ge-
detineerden in terroristengevangenis
Guantánamo Bay gaven de strijd-
naam prijs van een koerier die voor
Al-Qaeda-kopstuk Khalid Sheikh
Mohammed zou hebben gewerkt.
Deze man, wiens naam onbekend is,
zou ook een van de weinige bood-
schappers zijn die Bin Laden ver-
trouwde. Twee jaar geleden werd de
regio waar hij woonde gelokaliseerd.
Vorig jaar augustus was de CIA er ze-
ker van dat de koerier in een woon-
complex in Abbottabad verbleef, een
welvarende stad op enkele tientallen
kilometers ten noorden van de Pakis-
taanse hoofdstad Islamabad.

Februari 2011: planning van actie
Het wooncomplex heeft nauwelijks
ramen en bleek zwaar beveiligd. Dat
versterkte het vermoeden dat er ook
een leider van Al-Qaeda woonde. Het
luxe verblijf heeft bovendien geen te-
lefoon- of internetverbinding. Het
vuilnis werd er verbrand en niet aan
de straat gezet. Afgelopen februari
was de CIA er zeker van dat Bin Laden
er zelf woonde. In maart zat de Ame-
rikaanse president Obama de eerste
van vijf conferenties voor met natio-
nale veiligheidsadviseurs. Daar werd
de aanval op het wooncomplex voor-
bereid.

Vrijdag 29 april: begin operatie
Terwijl de rest van de wereld naar het
koninklijk huwelijk van William en
Kate kijkt, geeft Obama het bevel
voor de geheime militaire operatie
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Osama bin Laden werd enkele tientallen kilometers boven Islamabad gedood

om de schuilplaats van Bin Laden aan
te vallen. In de ontvangstruimte voor
de diplomatieke dienst in het Witte
Huis neemt hij met zijn veiligheids-
adviseur Thomas Donilon, antiterro-
risme-adviseur John O. Brennan en
anderen details door en ondertekent
hij het plan.

Maandag 2 mei: de aanval
Om 01.15 uur ’s nachts lokale tijd in
Pakistan: Inwoners van de militaire
garnizoenstad Abbottabad merken
dat er iets aan de hand is. „Helicopter
hovering above Abbottabad at 1am (is a ra-
re event)”, twittert een inwoner, So-
haib Athar (@ReallyVirtual). Enige
minuten later gevolgd door: „A huge
window shaking bang here in Abbottabad
Cantt. I hope its not the start of something
nasty :-S”

Dit gebeurde er: vier Amerikaanse
B l a ck h aw k- h e l i k o p t e r s stijgen in het
midden van de nacht op, volgens een
Pakistaanse regeringswoordvoerder
vanuit luchtmachtbasis Ghazi in het
noordwesten van het land. Ze vervoe-
ren ruim 20 militairen van Navy SEAL
Team Six, een militaire antiterreur-
eenheid, naar de door de CIA geïden-
tificeerde schuilplaats van Bin Laden.
De elitetroepen staan onder direct be-
vel van CIA-hoofd Leon Panetta.

Al-Qaeda-strijders op het dak van
de schuilplaats openen het vuur op de
helikopters. Eén stort er neer, volgens
de Amerikanen vanwege mechani-
sche problemen. Ooggetuigen mel-
den twee kleine knallen en een harde
explosie te hebben gehoord.

De precieze details van de operatie
blijven onduidelijk. Volgens een
Amerikaanse diplomaat die anoniem
wil blijven is Bin Laden gedood toen
hij zelf schoot op een lid van de Ame-
rikaanse elitetroepen. De schoten van
de terreurleider werd beantwoord
met „gericht spervuur” dat hem uit-
eindelijk het leven kostte.

Eerder werd door Amerikaanse re-
geringswoordvoerders gezegd dat
Bin Laden gearresteerd zou worden
als hij zich had overgegeven. De 54-
jarige Al-Qaeda-leider sterft door een
kogel in zijn hoofd. Drie volwassen

mannen worden gedood, onder wie
een zoon van Bin Laden. Ook zou een
van de vrouwen van Bin Laden zijn
omgekomen.

Maandag 2 mei: einde aanval
Na 40 minuten is de aanval voorbij. Er
is vuur te zien op het dak van het ge-
bouw. Voordat de Amerikaanse troe-
pen zich terugtrekken blazen ze het
helikopterwrak op. Bin Laden’s li-
chaam wordt in een van de helikop-
ters meegenomen. Andere niet-geï-
dentificeerde mannen worden uit het
huis gehaald, terwijl vier kinderen en
twee vrouwen worden gearresteerd
en meegenomen in een ambulance.

DNA-test: het is Bin Laden
Bin Laden werd uiteindelijk op een
vliegdekschip geïdentificeerd door
middel van DNA-onderzoek. De Oba-
ma-regering verklaarde dat met 99,9
procent zekerheid is aangetoond dat
het het lichaam is van de terroristen-
leider. Hij zou zijn geïdentificeerd
met behulp van DNA dat enkele jaren
geleden van zijn zus is genomen. Zij
overleed toen aan kanker in haar her-
senen in een ziekenhuis in Boston.

Zeemansgraf
Amerikaanse woordvoerders bevesti-
gen dat Bin Laden een zeemansgraf
heeft gekregen. De Amerikanen wil-
den voorkomen dat zijn graf een be-
devaartsoord zou worden voor extre-
misten. Zijn lichaam werd in een zak
geplaatst en vanaf het dek van een
Amerikaans vliegdekschip in de
Noord-Arabische Zee gegooid. Het
lijk zou zijn behandeld overeenkom-
stig de islamitische regels.

Kreeg hij hulp van Pakistan?
Het is „ondenkbaar” dat Bin Laden
geen hulp heeft gekregen van Paki-
stan. Dat heeft het Witte Huis giste-
ren gezegd. De functionaris wilde
echter niet ingaan op de vraag of Bin
Laden van officiële Pakistaanse zijde
steun heeft gekregen.

Bronnen: AP, Reuters, CNN, The New York
Times en The Guardian.
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Het complex waarin 
Osama bin Laden zich ver-
school, ligt nog geen kilo-
meter van de militaire aca-
demie (PMA) in Kakul.

*drie verdiepingen hoog
*muren van 3 - 5 m. hoog
*geen internetverbinding
*geen telefoonverbinding

De Amerikaanse leger-
helikopters die steun 
hebben verleend bij de 
operatie zijn mogelijk 
opgestegen vanaf de 
luchtmachtbasis in 
Ghazi. 
De Amerikaanse strijd-
krachten waren vorig 
jaar op deze basis voor 
de hulpverlening na de 
grote overstromingen 
in het land.

Abbottabad

PMA Kakul

Ghazi

NRC 030511 / EvG / BBC, Reuters

Beelden van het huis waar Osama bin Laden door het hoofd werd ge-
schoten. De leider van Al-Qaeda verbleef in een versterkt huis van drie
verdiepingen in Abbottabad, een toeristische trekpleister enkele tien-
tallen kilometers boven Islamabad in Pakistan.
Videostill Reuters/ABC News

© In veertig minuten werd de
Pakistaanse schuilplaats van
Osama bin Laden bestormd.

© De terroristenleider zou
gedood zijn nadat hij zelf
het vuur opende.
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Berlusconi overlegt met kinderen: hoe nu verder met ons imperium?
Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Verbeten bleef de Italiaanse
premier Silvio Berlusconi doorknok-
ken tegen alles en iedereen die hem
aanraadt af te treden, in de aanloop
naar een cruciale stemming in het
parlement die voor vanmiddag ge-
pland stond.

Gisteravond, na een dag lang ver-
gaderen met zijn familie en een ver-
zoek van coalitiepartner Lega Nord
om de handdoek in de ring te gooien,
weerstond hij ook de druk van zijn
partijgenoten, tijdens een drie uur
durende vergadering in Rome. „We
gaan door en overwinnen de rots van
de vertrouwensstemming”, zei hij in
een telefonische verbinding met een

p a r t ij b ij e e n k o m s t .
In de vandaag voorziene stem-

ming in het Huis van Afgevaardig-
den moest blijken hoeveel van zijn
partijgenoten Berlusconi daadwer-
kelijk in de steek hebben gelaten. De
premier wilde het met eigen ogen
zien: „Als ik moet capituleren zal ik
dat in het parlement doen, met opge-
heven hoofd, en naar de verraders
k ij k e n . ”

De krant Corriere della Sera s ch r e e f
vanochtend dat de premier nog op
311 stemmen kon rekenen, terwijl er
voor een meerderheid 316 nodig
zijn. Gisteren gonsde het de hele dag
van de geruchten over een onmiddel-
lijk aftreden van Berlusconi. De ad-
junct-hoofdredacteur van Libero, een

regeringsgezinde krant, hoorde van
een partijgenoot van Berlusconi dat
intern zwaar aangedrongen is op on-
middellijk vertrek van de premier,
maar dat Berlusconi weigerde. De
premier zou eerst nog wat zaken met

zijn familie in Milaan moeten rege-
len.

Berlusconi vloog gisterochtend
van Rome naar Milaan om te lunchen

met zijn kinderen en de topman van
zijn bedrijf Fininvest, Fedele Confa-
lonieri. Aangenomen wordt dat daar
ook is besproken hoe zijn vertrek van
het politieke toneel moet gebeuren
zonder dat zijn zakenconglomeraat
er schade van ondervindt.

Volgens diverse bronnen binnen
zijn partij zou Berlusconi er op uit
zijn om zijn vertrek op een zo chic
mogelijke manier te laten geschie-
den. Hij zou zijn partijgenoten zo
ver willen krijgen dat ze hem mor-
gen nog één keer steunen, zodat hij
de komende dagen de door Europa
gevraagde hervormingswet door de
Senaat kan leiden. Een minuut na
aanname van dit hervormingspakket
zou Berlusconi dan zijn ontslag aan-

kondigen, aldus, onder anderen, Fer-
rara.

Alles hing af van het succes van het
ultieme charmeoffensief dat de pre-
mier inzette richting individuele Ka-
merleden, en van het tegenoffensief
van met name de christen-democra-
tische partij UDC van Pierferdinan-
do Casini. Zijn partij lijkt de grootste
aantrekkingskracht uit te oefenen op
spijtoptanten van Berlusconi’s par-
t ij.

Mocht Berlusconi vallen, dan zul-
len zijn partij en coalitiepartner Lega
Nord waarschijnlijk aandringen op
vervroegde verkiezingen in januari.
Maar binnen Berlusconi’s partij
wordt ook gespeculeerd over een met
de christen-democraten verbrede co-

alitieregering onder leiding van Ber-
lusconi’s vertrouweling Gianni Letta
of Senaatsvoorzitter Renato Schifani.
De christen-democraten willen ech-
ter alleen een brede nationale rege-
ring waarin ook de centrum-linkse

Democratische Partij is opgenomen.
En de Democratische Partij werkt al-
leen mee als er een neutrale premier
komt die voor iedereen verteerbaar

is: dus niet Gianni Letta of Schifani.
Vooral ex-eurocommissaris Mario

Monti wordt vaak genoemd als rege-
ringsleider van een breed overgangs-
kabinet dat de economische hervor-
mingen en een wijziging van de kies-
wet zou moeten regelen.

Onlangs ondertekenden meer dan
een miljoen Italianen een oproep tot
een referendum over de kieswet. Zij
vinden die ondemocratisch, omdat
geen voorkeursstemmen mogelijk
zijn. Daardoor hebben de partijlei-
ders het monopolie over de kandi-
daatstelling en houden zij hun parle-
mentariërs in een ijzeren greep.

Alle partijen mogen hun mening
geven over wat er na een mogelijke
val van Berlusconi moet gebeuren,

maar uiteindelijk is het aan presi-
dent Giorgio Napolitano om te bepa-
len wat de meest haalbare en veilige
weg voor Italië is. Hij zal daarbij ter-
dege rekening houden met het effect
van zijn keuze op de internationale
markten en op het IMF en de Euro-
pese Commissie die Italië in de gaten
houden.

Napolitano wordt in de huidige si-
tuatie zowel in binnen- als buiten-
land gezien als de garantie tegen de
uitbraak van totale chaos na de val
van Berlusconi.

Vertrek van Berlusconi, zo bleek
gisteren, zal een positief effect op de
beurzen hebben. Onmiddellijk na-
dat zijn speechwriter Giuliano Ferra-
ra had gezegd dat het een kwestie

van uren of minuten was voordat
Berlusconi zou terugtreden, schoten
de aandelen omhoog. Direct na Ber-
lusconi’s ontkenning kelderden ze
weer. Met de rente op staatsobliga-
ties gebeurde het omgekeerde. Me-
dedelingen die wijzen op langer aan-
blijven van de premier verhogen de
rente die Italië moet betalen om de
staatsschuld te financieren. Berlus-
coni’s regering, zo blijkt uit dit
beeld, kost de Italianen dagelijks veel
geld omdat lenen voor Italië er duur-
der door wordt.

De geruchten over zijn aanstaande
aftreden deed de aandelenkoers van
B erlusconi’s bedrijven gisteren da-
len, terwijl die van vrijwel alle andere
beursgenoten ondernemingen steeg.

Met een ultiem
ch a r m e o f f e n s i e f
onder partijgenoten
probeerde premier
Berlusconi zijn val af
te wenden. Áls hij zou
aftreden, dan wel op
een chique manier.

Ouderwetse economie van Italië is met hervorming te redden
Door onze redacteur
Marike Stellinga
Rotterdam. Hij verkondigde afge-
lopen vrijdag nog zelfverzekerd dat
de Italiaanse economie prima draait,
want de restaurants zaten vol, net als
de vliegtuigen en de hotels. „Dit is
geen land in crisis.” De bravoure
hielp niets. Sterker, Silvio Berlusconi
verloor de afgelopen dagen meer en
meer het vertrouwen van investeer-
ders. Zij vluchten uit Italiaanse
staatsobligaties en drijven de rente
op tot onhoudbare niveaus.

Een neerwaartse spiraal dreigt. Als
de rente hoog genoeg wordt, worden
de schulden onbetaalbaar en gaat de
Italiaanse staat vanzelf failliet. Het is
nattevingerwerk bij welk rente-
niveau een land insolvabel of bank-
roet is. Voor Italië achten veel econo-
men een rente hoger dan 6,5 procent
niet houdbaar. Gisteren steeg de ren-
te naar 6,63 procent. Dat is zo hoog,
daar kan de Italiaanse overheid nau-
welijks tegenop bezuinigen.

Het Italiaanse schuldprobleem be-
dreigt de eurozone. Griekenland viel
nog te redden; dat is maar een kleine
economie, zo’n 2 procent van de tota-
le Europese economie. Maar de Itali-

aanse economie is de nummer 8 van
de wereld, en de nummer 3 van de
eurozone (15 procent van de zone).
Daar kan de rest van Europa zich
makkelijk aan vertillen.

De Italiaanse schulden zijn met
1.900 miljard euro zo groot dat het
land veel moeilijker te redden valt
door de andere landen in de Europe-
se Unie (EU). Italië heeft de op een na
hoogste schuldenlast van Europa. De
schulden bedragen ongeveer 120
procent van het bruto binnenlands
product (bbp). Alleen Griekenland
heeft hogere schulden, met zo’n 150
procent. Maar in euro’s uitgedrukt
zijn de Griekse schulden veel kleiner:
350 miljard euro.

De eerdere reddingen van eurolan-
den die in zo’n neerwaartse schul-
denspiraal terechtkwamen, werkten
als volgt. De EU en het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF) namen
voor jaren de leningen over van Grie-
kenland, Portugal en Ierland. Daar-
mee schermde Europa deze landen af
van de financiële markten. Zo stopte
de neerwaartse spiraal, en werd een
bankroet (voorlopig) voorkomen.

Om de Italiaanse regering van de
markt af te schermen, is veel meer

Nieuwsanalyse
De schuldencrisis in
Italië is makkelijker
op te lossen dan die in
Griekenland. Een
g e l o o f wa a r d i g
hervormingsplan
voor de economie is al
genoeg .

geld nodig. De Italiaanse regering
moet alleen al dit en volgend jaar on-
geveer 300 miljard euro aan schuld
herfinancieren. Tot en met 2014 is
het ongeveer 650 miljard, berekende
de Amerikaanse zakenbank Gold-

man Sachs. Zoveel geld zit er nu niet
in het Europese noodfonds. Mochten
de andere eurolanden het geld al wil-
len opbrengen om Italië te redden,
dan zou dat hun eigen kredietwaar-
digheid kunnen bedreigen.
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Recordrente op Italiaanse staatsobligaties
Over het land dat nu bekendstaat

als ‘te groot om te redden’, maakten
de financiële markten zich lang op-
vallend weinig zorgen. In het eerste
jaar na het begin van de schuldencri-
sis in het voorjaar van 2010 waren
het vooral Spanje, Ierland en Portu-
gal die het vertrouwen van investeer-
ders verloren. Dat was opmerkelijk,
want Spanje heeft een veel lagere
schuld dan Italië: ongeveer 60 pro-
cent van het bbp tegen 120 procent
van het bbp. Maar de Spaanse econo-
mie was er veel slechter aan toe, voor-
al door een ingestorte huizenmarkt,
een hoge schuldenlast bij bedrijven
en burgers en hoge werkloosheid.

De Italiaanse economie stond er
beter voor. De private sector heeft
minder schulden, de werkloosheid is
lager en de overheid heeft een rela-
tief bescheiden begrotingstekort.
Bovendien heeft Italië al sinds 1991
dit schuldniveau.

Italië is dan ook een perfect voor-
beeld van wat er met een regering
kan gebeuren die draalt met de
noodzakelijke hervormingen en be-
zuinigingen.

De huidige zorgen zijn relatief
makkelijk weg te nemen, denkt Bas

Jacobs, hoogleraar economie aan de
Erasmus Universiteit. „Als de rege-
ring een aantal structurele hervor-
mingen aankondigt, dan daalt waar-
schijnlijk de rente en is het land niet
meer insolvent. De maatregelen die
Italië moet nemen, zijn lang niet zo
draconisch als die Griekenland moet
nemen.” Maar als de rente hoog
blijft, zijn de problemen groot, zegt
Jacobs. „Reken maar uit. Als de rente
1 procent stijgt bij een schuldniveau
van 120 procent van het bbp, dan
moet de regering 1,2 procent van het
bbp extra bezuinigen of lasten ver-
zwaren. Dat is fors.”

Het voornaamste probleem van de
Italiaanse economie is dat die nu al
een jaar of vijftien nauwelijks groeit:
gemiddeld 0,75 procent per jaar.

Hoe dat komt? Het IMF en de Or-
ganisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling weten het
wel, blijkt uit hun laatste rapporten
over Italië.

Daaruit rijst een beeld op van Ita-
lië als een ouderwetse economie. Er
zijn te veel regels die bestaande, gro-
te bedrijven beschermen en toetre-
ding van nieuwe bedrijven hinderen.
De belastingdruk is te hoog. Het ont-

slagrecht te rigide. Daardoor vinden
jongeren moeilijk een baan. De be-
volking is te laag opgeleid. De lonen
zijn te hoog in verhouding tot wat de
arbeiders produceren. Te veel bedrij-
ven zijn in handen van de overheid.
Door al deze factoren kan de Italiaan-
se economie niet concurreren met
andere Europese landen. Het Itali-
aanse aandeel in de wereldhandel is
sinds de jaren negentig constant ge-
daald.

De economie schreeuwt dus om
hervorming, niet in de eerste plaats
om bezuinigingen. Dat is op zich
mooi, want als de overheid nu hard
zou gaan bezuinigen, is de kans
groot dat de werkloosheid toeneemt
en de economie nog minder groeit.
De uitweg, zo zeggen economen in
koor, is hervormen. Dat raakt de eco-
nomie nu niet keihard en vergroot de
kans op groei in de toekomst.

Berlusconi – of een kersverse pre-
mier – hoeven dus maar een overtui-
gend hervormingsplan te maken en
het probleem is hoogstwaarschijn-
lijk opgelost. Tot die tijd wantrou-
wen de financiële markten Italië. Ze-
ker als de regering de problemen die
de markten zien, blijft wegwuiven.

Berlusconi’s regering
kost de Italianen
dagelijks veel geld

Oud-eurocommissaris
Monti genoemd als
leider zakenkabinet

Op straat wordt de spot gedreven met Silvio Berlusconi. Fo t o ’s AP/AFP/Reuters



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

17
NRC Handelsblad Dinsdag 8 november 2011

5
NRC Handelsblad Dinsdag 8 november 2011

4 In het nieuws Italië en de eurocrisis

Vrijkomende
lijfrente?

bij direct uitkerende lijfrenterekening
met een looptijd van 10 jaar.

Ga naar: aegonbank.nl/lijfrente
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Berlusconi overlegt met kinderen: hoe nu verder met ons imperium?
Door onze correspondent
Bas Mesters
Rome. Verbeten bleef de Italiaanse
premier Silvio Berlusconi doorknok-
ken tegen alles en iedereen die hem
aanraadt af te treden, in de aanloop
naar een cruciale stemming in het
parlement die voor vanmiddag ge-
pland stond.

Gisteravond, na een dag lang ver-
gaderen met zijn familie en een ver-
zoek van coalitiepartner Lega Nord
om de handdoek in de ring te gooien,
weerstond hij ook de druk van zijn
partijgenoten, tijdens een drie uur
durende vergadering in Rome. „We
gaan door en overwinnen de rots van
de vertrouwensstemming”, zei hij in
een telefonische verbinding met een

p a r t ij b ij e e n k o m s t .
In de vandaag voorziene stem-

ming in het Huis van Afgevaardig-
den moest blijken hoeveel van zijn
partijgenoten Berlusconi daadwer-
kelijk in de steek hebben gelaten. De
premier wilde het met eigen ogen
zien: „Als ik moet capituleren zal ik
dat in het parlement doen, met opge-
heven hoofd, en naar de verraders
k ij k e n . ”

De krant Corriere della Sera s ch r e e f
vanochtend dat de premier nog op
311 stemmen kon rekenen, terwijl er
voor een meerderheid 316 nodig
zijn. Gisteren gonsde het de hele dag
van de geruchten over een onmiddel-
lijk aftreden van Berlusconi. De ad-
junct-hoofdredacteur van Libero, een

regeringsgezinde krant, hoorde van
een partijgenoot van Berlusconi dat
intern zwaar aangedrongen is op on-
middellijk vertrek van de premier,
maar dat Berlusconi weigerde. De
premier zou eerst nog wat zaken met

zijn familie in Milaan moeten rege-
len.

Berlusconi vloog gisterochtend
van Rome naar Milaan om te lunchen

met zijn kinderen en de topman van
zijn bedrijf Fininvest, Fedele Confa-
lonieri. Aangenomen wordt dat daar
ook is besproken hoe zijn vertrek van
het politieke toneel moet gebeuren
zonder dat zijn zakenconglomeraat
er schade van ondervindt.

Volgens diverse bronnen binnen
zijn partij zou Berlusconi er op uit
zijn om zijn vertrek op een zo chic
mogelijke manier te laten geschie-
den. Hij zou zijn partijgenoten zo
ver willen krijgen dat ze hem mor-
gen nog één keer steunen, zodat hij
de komende dagen de door Europa
gevraagde hervormingswet door de
Senaat kan leiden. Een minuut na
aanname van dit hervormingspakket
zou Berlusconi dan zijn ontslag aan-

kondigen, aldus, onder anderen, Fer-
rara.

Alles hing af van het succes van het
ultieme charmeoffensief dat de pre-
mier inzette richting individuele Ka-
merleden, en van het tegenoffensief
van met name de christen-democra-
tische partij UDC van Pierferdinan-
do Casini. Zijn partij lijkt de grootste
aantrekkingskracht uit te oefenen op
spijtoptanten van Berlusconi’s par-
t ij.

Mocht Berlusconi vallen, dan zul-
len zijn partij en coalitiepartner Lega
Nord waarschijnlijk aandringen op
vervroegde verkiezingen in januari.
Maar binnen Berlusconi’s partij
wordt ook gespeculeerd over een met
de christen-democraten verbrede co-

alitieregering onder leiding van Ber-
lusconi’s vertrouweling Gianni Letta
of Senaatsvoorzitter Renato Schifani.
De christen-democraten willen ech-
ter alleen een brede nationale rege-
ring waarin ook de centrum-linkse

Democratische Partij is opgenomen.
En de Democratische Partij werkt al-
leen mee als er een neutrale premier
komt die voor iedereen verteerbaar

is: dus niet Gianni Letta of Schifani.
Vooral ex-eurocommissaris Mario

Monti wordt vaak genoemd als rege-
ringsleider van een breed overgangs-
kabinet dat de economische hervor-
mingen en een wijziging van de kies-
wet zou moeten regelen.

Onlangs ondertekenden meer dan
een miljoen Italianen een oproep tot
een referendum over de kieswet. Zij
vinden die ondemocratisch, omdat
geen voorkeursstemmen mogelijk
zijn. Daardoor hebben de partijlei-
ders het monopolie over de kandi-
daatstelling en houden zij hun parle-
mentariërs in een ijzeren greep.

Alle partijen mogen hun mening
geven over wat er na een mogelijke
val van Berlusconi moet gebeuren,

maar uiteindelijk is het aan presi-
dent Giorgio Napolitano om te bepa-
len wat de meest haalbare en veilige
weg voor Italië is. Hij zal daarbij ter-
dege rekening houden met het effect
van zijn keuze op de internationale
markten en op het IMF en de Euro-
pese Commissie die Italië in de gaten
houden.

Napolitano wordt in de huidige si-
tuatie zowel in binnen- als buiten-
land gezien als de garantie tegen de
uitbraak van totale chaos na de val
van Berlusconi.

Vertrek van Berlusconi, zo bleek
gisteren, zal een positief effect op de
beurzen hebben. Onmiddellijk na-
dat zijn speechwriter Giuliano Ferra-
ra had gezegd dat het een kwestie

van uren of minuten was voordat
Berlusconi zou terugtreden, schoten
de aandelen omhoog. Direct na Ber-
lusconi’s ontkenning kelderden ze
weer. Met de rente op staatsobliga-
ties gebeurde het omgekeerde. Me-
dedelingen die wijzen op langer aan-
blijven van de premier verhogen de
rente die Italië moet betalen om de
staatsschuld te financieren. Berlus-
coni’s regering, zo blijkt uit dit
beeld, kost de Italianen dagelijks veel
geld omdat lenen voor Italië er duur-
der door wordt.

De geruchten over zijn aanstaande
aftreden deed de aandelenkoers van
B erlusconi’s bedrijven gisteren da-
len, terwijl die van vrijwel alle andere
beursgenoten ondernemingen steeg.

Met een ultiem
ch a r m e o f f e n s i e f
onder partijgenoten
probeerde premier
Berlusconi zijn val af
te wenden. Áls hij zou
aftreden, dan wel op
een chique manier.

Ouderwetse economie van Italië is met hervorming te redden
Door onze redacteur
Marike Stellinga
Rotterdam. Hij verkondigde afge-
lopen vrijdag nog zelfverzekerd dat
de Italiaanse economie prima draait,
want de restaurants zaten vol, net als
de vliegtuigen en de hotels. „Dit is
geen land in crisis.” De bravoure
hielp niets. Sterker, Silvio Berlusconi
verloor de afgelopen dagen meer en
meer het vertrouwen van investeer-
ders. Zij vluchten uit Italiaanse
staatsobligaties en drijven de rente
op tot onhoudbare niveaus.

Een neerwaartse spiraal dreigt. Als
de rente hoog genoeg wordt, worden
de schulden onbetaalbaar en gaat de
Italiaanse staat vanzelf failliet. Het is
nattevingerwerk bij welk rente-
niveau een land insolvabel of bank-
roet is. Voor Italië achten veel econo-
men een rente hoger dan 6,5 procent
niet houdbaar. Gisteren steeg de ren-
te naar 6,63 procent. Dat is zo hoog,
daar kan de Italiaanse overheid nau-
welijks tegenop bezuinigen.

Het Italiaanse schuldprobleem be-
dreigt de eurozone. Griekenland viel
nog te redden; dat is maar een kleine
economie, zo’n 2 procent van de tota-
le Europese economie. Maar de Itali-

aanse economie is de nummer 8 van
de wereld, en de nummer 3 van de
eurozone (15 procent van de zone).
Daar kan de rest van Europa zich
makkelijk aan vertillen.

De Italiaanse schulden zijn met
1.900 miljard euro zo groot dat het
land veel moeilijker te redden valt
door de andere landen in de Europe-
se Unie (EU). Italië heeft de op een na
hoogste schuldenlast van Europa. De
schulden bedragen ongeveer 120
procent van het bruto binnenlands
product (bbp). Alleen Griekenland
heeft hogere schulden, met zo’n 150
procent. Maar in euro’s uitgedrukt
zijn de Griekse schulden veel kleiner:
350 miljard euro.

De eerdere reddingen van eurolan-
den die in zo’n neerwaartse schul-
denspiraal terechtkwamen, werkten
als volgt. De EU en het Internatio-
naal Monetair Fonds (IMF) namen
voor jaren de leningen over van Grie-
kenland, Portugal en Ierland. Daar-
mee schermde Europa deze landen af
van de financiële markten. Zo stopte
de neerwaartse spiraal, en werd een
bankroet (voorlopig) voorkomen.

Om de Italiaanse regering van de
markt af te schermen, is veel meer

Nieuwsanalyse
De schuldencrisis in
Italië is makkelijker
op te lossen dan die in
Griekenland. Een
g e l o o f wa a r d i g
hervormingsplan
voor de economie is al
genoeg .

geld nodig. De Italiaanse regering
moet alleen al dit en volgend jaar on-
geveer 300 miljard euro aan schuld
herfinancieren. Tot en met 2014 is
het ongeveer 650 miljard, berekende
de Amerikaanse zakenbank Gold-

man Sachs. Zoveel geld zit er nu niet
in het Europese noodfonds. Mochten
de andere eurolanden het geld al wil-
len opbrengen om Italië te redden,
dan zou dat hun eigen kredietwaar-
digheid kunnen bedreigen.
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Recordrente op Italiaanse staatsobligaties
Over het land dat nu bekendstaat

als ‘te groot om te redden’, maakten
de financiële markten zich lang op-
vallend weinig zorgen. In het eerste
jaar na het begin van de schuldencri-
sis in het voorjaar van 2010 waren
het vooral Spanje, Ierland en Portu-
gal die het vertrouwen van investeer-
ders verloren. Dat was opmerkelijk,
want Spanje heeft een veel lagere
schuld dan Italië: ongeveer 60 pro-
cent van het bbp tegen 120 procent
van het bbp. Maar de Spaanse econo-
mie was er veel slechter aan toe, voor-
al door een ingestorte huizenmarkt,
een hoge schuldenlast bij bedrijven
en burgers en hoge werkloosheid.

De Italiaanse economie stond er
beter voor. De private sector heeft
minder schulden, de werkloosheid is
lager en de overheid heeft een rela-
tief bescheiden begrotingstekort.
Bovendien heeft Italië al sinds 1991
dit schuldniveau.

Italië is dan ook een perfect voor-
beeld van wat er met een regering
kan gebeuren die draalt met de
noodzakelijke hervormingen en be-
zuinigingen.

De huidige zorgen zijn relatief
makkelijk weg te nemen, denkt Bas

Jacobs, hoogleraar economie aan de
Erasmus Universiteit. „Als de rege-
ring een aantal structurele hervor-
mingen aankondigt, dan daalt waar-
schijnlijk de rente en is het land niet
meer insolvent. De maatregelen die
Italië moet nemen, zijn lang niet zo
draconisch als die Griekenland moet
nemen.” Maar als de rente hoog
blijft, zijn de problemen groot, zegt
Jacobs. „Reken maar uit. Als de rente
1 procent stijgt bij een schuldniveau
van 120 procent van het bbp, dan
moet de regering 1,2 procent van het
bbp extra bezuinigen of lasten ver-
zwaren. Dat is fors.”

Het voornaamste probleem van de
Italiaanse economie is dat die nu al
een jaar of vijftien nauwelijks groeit:
gemiddeld 0,75 procent per jaar.

Hoe dat komt? Het IMF en de Or-
ganisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling weten het
wel, blijkt uit hun laatste rapporten
over Italië.

Daaruit rijst een beeld op van Ita-
lië als een ouderwetse economie. Er
zijn te veel regels die bestaande, gro-
te bedrijven beschermen en toetre-
ding van nieuwe bedrijven hinderen.
De belastingdruk is te hoog. Het ont-

slagrecht te rigide. Daardoor vinden
jongeren moeilijk een baan. De be-
volking is te laag opgeleid. De lonen
zijn te hoog in verhouding tot wat de
arbeiders produceren. Te veel bedrij-
ven zijn in handen van de overheid.
Door al deze factoren kan de Italiaan-
se economie niet concurreren met
andere Europese landen. Het Itali-
aanse aandeel in de wereldhandel is
sinds de jaren negentig constant ge-
daald.

De economie schreeuwt dus om
hervorming, niet in de eerste plaats
om bezuinigingen. Dat is op zich
mooi, want als de overheid nu hard
zou gaan bezuinigen, is de kans
groot dat de werkloosheid toeneemt
en de economie nog minder groeit.
De uitweg, zo zeggen economen in
koor, is hervormen. Dat raakt de eco-
nomie nu niet keihard en vergroot de
kans op groei in de toekomst.

Berlusconi – of een kersverse pre-
mier – hoeven dus maar een overtui-
gend hervormingsplan te maken en
het probleem is hoogstwaarschijn-
lijk opgelost. Tot die tijd wantrou-
wen de financiële markten Italië. Ze-
ker als de regering de problemen die
de markten zien, blijft wegwuiven.

Berlusconi’s regering
kost de Italianen
dagelijks veel geld

Oud-eurocommissaris
Monti genoemd als
leider zakenkabinet

Op straat wordt de spot gedreven met Silvio Berlusconi. Fo t o ’s AP/AFP/Reuters
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Paradijs aan de
Noordzee

© Nog nooit ging het zo goed met
Nederland, meldt het Sociaal en
Cultureel Planbureau vandaag.

© Maar één ding is duidelijk: beter
dan dit wordt het niet. Nederland
heeft vooral veel te verliezen.

Maar hoe lang nog?

. Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) meldde gisteren een
verrassende krimp van de Neder-
landse economie in het derde kwar-
taal, van 0,3 procent. Dat is de eerste
negatieve groei sinds begin 2009,
toen Nederland opkrabbelde uit de
kredietcrisis. Op jaarbasis is de
groei nog wel positief: 1,1 procent.
Maar het staat vast dat de econo-
mie snel aan momentum verliest.

. Een volgend kwartaal van krimp
en er is sprake van een technische
recessie. Een double dip. En dat is
een toestand waarin Nederland niet
snel meer terecht dacht te komen.
Zeker omdat Duitsland gisteren een
groei van 0,5 procent van kwartaal
op kwartaal rapporteerde. Dat cijfer
was veel hoger dan verwacht. En
ook Frankrijk toonde een meevallen-
de groei van 0,4 procent.

. De consumptie van Nederlandse
gezinnen nam met 0,2 procent af ten
opzichte van het tweede kwartaal
van 2011. De consumptie van de
overheid kromp met 0,3 procent. De
investeringen namen af met 1,1 pro-
cent, maar dit is deels een gevolg
van een hele forse investeringsgroei
van 7,9 procent in het begin van het
jaar, waarna het in de rest van het
jaar alleen maar kon tegenvallen. Zo
bezien is er wel sprake van enige
beeldvertekening rond de gisteren
gepubliceerde groeicijfers.

. Dat laat onverlet dat de groei te-
genviel. Met name de banengroei
laat zien waar de pijn op het mo-
ment zit. De teruglopende over-
heidsconsumptie drukt niet alleen
de economische groei, maar ook de
werkgelegenheid. Bij de overheid
gingen in het afgelopen jaar 15.000
banen verloren. Per saldo kwamen
er in het afgelopen jaar 33.000 ba-
nen bij, maar dat was vooral in de
handel, het vervoer en de horeca, de
zorg en de zakelijke dienstverlening.

Veiligste verkeer,
dalende criminaliteit

Het meest opvallende kenmerk van
het Nederlandse verkeer is de veilig-
heid: 640 doden per jaar, het laagste
aantal per inwoner in Europa. Al-
leen het Verenigd Koninkrijk komt in
de buurt. Wel is de laatste jaren het
aantal gewonden in het verkeer ge-
stegen. In 2009 waren dat er 18.500,
2.500 meer dan drie jaar eerder: vrij-
wel allemaal fietsers. Zestig procent
van de bevolking vindt de verkeers-
veiligheid binnen de bebouwde kom
een probleem, 50 procent buiten de
bebouwde kom. Dat percentage ver-
andert nauwelijks. Over de algeme-
ne veiligheid op straat en in huis is
moeilijk iets met zekerheid te zeg-
gen omdat de criminaliteitscijfers
troebel zijn door veranderingen in
meetmethode en door achterstan-
den in de registratie. Maar het lijkt
erop, zo schrijft het SCP, dat de
jeugdcriminaliteit daalt, en dat ook
geweld, vandalisme en vermogens-
misdrijven afnemen. Ook lijken min-
der mensen dan vijf jaar geleden
zich onveilig te voelen.

Bij een 2-jarig Sizz Lover abonnement
nu de eerste 6 maanden
van € 45 voor

€ 22,50*per maand
met deHTC Sensation voor € 0

Nu
50%
korting*

*Kijk voor de voorwaarden op sizz.nl.

A d v e rt e n t i e
Weinig immigratie en
weinig vergrijzing

Vertrouwen in politiek is
groot, saamhorigheid ook

Alleen de Denen hebben vaker soci-
ale contacten en zijn vaker lid van
een vereniging dan Nederlanders.
Bijna 90 procent van de Nederlan-
ders ontmoet iedere week wel een
keer vrienden, familie of collega’s
om ‘sociale redenen’. Nergens in
Europa zijn meer vrijwilligers actief:
bijna de helft van de bevolking.
Slechts 2 procent van de Nederlan-
ders zegt zich ‘geïsoleerd’ te voelen.
Het geklaag over de politiek mag
zijn toegenomen, het leidt ook tot
grotere politiek interesse. In 2000
zei nog 43 procent over een ‘sterk e’
of ‘gewone’ politieke interesse te
beschikken, nu is dat 57 procent.
En het mag minder zijn dan vroeger,
het vertrouwen in de politiek is hier
nog altijd groot: bijna 50 procent
zegt veel vertrouwen in het parle-
ment te hebben. Alleen in Frankrijk,
Zweden, Zwitserland, Noorwegen,
Luxemburg en Denemarken is dat
vertrouwen groter. En alleen in de
Scandinavische landen geloven ze
nog vaker dat ‘de meeste mensen te
vertrouwen zijn’.

Nederlander is gezonder en
gelukkiger

Een baby had in 1999 bij geboorte
een levensverwachting van ruim 75
jaar (voor jongens) of ruim 80 jaar
(voor meisjes). Een baby uit 2009
kan uitzien naar een leven dat 78,5
jaar zal duren (voor jongens) of 82,7
jaar (voor meisjes). De levensver-
wachting voor Nederlandse man-
nen is de hoogste van Europa. Die
van vrouwen behoort niet tot de
top, waarschijnlijk doordat vrou-
wen hier relatief vaak roken. En al
die extra jaren zijn óók geen slechte
jaren: ook de levensverwachting
zonder lichamelijke beperkingen is
gestegen. Er worden wel vaker al
vroeg ziektes gevonden, maar dat is
eigenlijk óók goed nieuws: betere
diagnostiek. Het zullen ook gelukki-
ge jaren zijn, want 82 procent van de
bevolking zegt gelukkig te zijn. Het
leven krijgt in Nederland een rap-
portcijfer van 7,8. 65-plussers geven
hun leven zelfs een 8,1. Het laagste
cijfer krijgt het leven in eenouderge-
zinnen: toch nog een 7,2. De mensen
met de laagste 20 procent inkomens
geven nu hun leven een 7,5 – in 2004
was dat nog een 6,9.

Veel met cultuur en sport
bezig, minder met werk

Bijna 60 procent van de bevolking
gebruikt iedere dag internet voor
privédoeleinden. Er is een groot ver-
schil tussen hoger- en lageropgelei-
den: 75 tegen 38 procent – al is dat
gebruik van lageropgeleiden veel
sneller gestegen dan bij hogeropge-
leiden. Het SCP spreekt zelfs van een
inhaalslag. De lageropgeleiden kij-
ken meer televisie (2 uur en 9 minu-
ten per dag), maar ook de hogerop-
geleiden doen dat ruim anderhalf
uur per dag. 46 procent van de be-
volking sport minstens 40 weken per
jaar, in 1999 was dat nog 37 procent.
Opvallend is verder hoeveel de Ne-
derlander zélf aan cultuur doet. Al-
leen de Zweden, Luxemburgers en
Denen doen meer aan kunstbeoefe-
ning. En dat klopt dan ook wel weer
met het feit dat nergens in Europa
mensen korter werken dan in Neder-
land: naar eigen zeggen gewoonlijk
30,6 uur. In de meeste landen ligt dat
tussen de 35 en 40 uur.

Nederland is een van de weinige lan-
den in Europa waar de bevolking
groeit door eigen aanwas. De afge-
lopen tien jaar groeide de bevolking
gemiddeld met bijna 0,5 procent.
Slechts eentiende deel daarvan is
een immigratieoverschot. Dat is uit-
zonderlijk weinig. In Duitsland zou
de bevolking dalen zonder immigra-
tie. In landen als België, Zweden,
Oostenrijk en Italië is de groei van de
bevolking vrijwel uitsluitend te dan-
ken aan immigratie. Mede dankzij
die relatief grote ‘interne vrucht-
b a a rh e i d ’ telt Nederland naar Euro-
pese maatstaf relatief veel kinderen
en relatief weinig 65-plussers. Die
jonge bevolking leidt tot relatief ho-
ge onderwijsuitgaven, maar door de
geringere vergrijzing zijn de pensi-
oenuitgaven beter te dragen. Alleen
Tsjechië, Polen, Slowakije, Luxem-
burg en Ierland hebben minder be-
jaarden. En het aantal arme ouderen
neemt af. In 2001 had 3,6 procent
van de 65-plussers nog te weinig
geld om de basisbehoeften en ‘nor-
male’ sociale participatie te betalen.
In 2009 was dat 2,4 procent.

Door Hendrik Spiering
Rotterdam. Crisis, crisis, crisis. Dit refrein
wordt nu overal gezongen. De euro zinkt, ban-
ken wankelen, politici aarzelen. Maar sla de
vandaag verschenen Sociale Staat van Nederland
2011 open en je waant je in een andere wereld.

Volgens dit rapport van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) gaat het beter dan ooit
met Nederland. En niet alleen dankzij de lage
rente op staatsobligaties. De vergrijzing valt
reuze mee, er is groot vertrouwen in de politiek,
vrijwel zeker daalt de criminaliteit en misschien
wel het belangrijkste: arme Nederlanders zijn
er per saldo veel meer op vooruitgegaan dan rij-
ke. Vooral doordat hun woningen sterk verbe-
terd zijn, ze veel meer consumptiegoederen be-
zitten en veel vaker op vakantie gaan.

In tien jaar tijd is het netto inkomen van de
armste Nederlanders weliswaar niet sterker ge-
groeid dan dat van de rijkste (3 procent tegen 6
procent). Ouderen (alleenstaanden en paren) en
tweeverdieners met kinderen gingen er het
meest op vooruit (respectievelijk 10, 16 en 8 pro-
cent). Maar toch: nog altijd leven Nederlanders
in een redelijk egalitaire samenleving. Het rijk-
ste kwart van de bevolking verdient ongeveer
3,5 keer zoveel als het armste kwart. De rijkste
10 procent incasseert 22,1 procent van het totale
inkomen in Nederland. Net iets minder dan in
2001 en anderhalf procentpunt minder dan in
2007. En driekwart van de Nederlanders vindt
die relatief grote gelijkheid een goede zaak.

Wie had dat gedacht?
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is het so-

ciaal-wetenschappelijke onderzoeksbureau van
de overheid, en zijn tweejaarlijkse rapport is
niet zo maar een mening. Hierin wordt veel we-
tenschappelijk onderzoek samengevoegd, van
het SCP zelf, van het CBS en ook ander sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Voor wie dit soort
onderzoek volgt, is de jubelstemming geen gro-
te verrassing. Want ook de vorige Sociale Staat-
rapporten waren positief, vooral sinds 2007,
toen de economie weer aantrok.

Uit deze rapporten bleek keer op keer de pa-

radox dat het volgens de Nederlandse burger
héél goed gaat met hemzelf en de zijnen, maar
dat het slecht gaat met de maatschappij. ‘Met mij
gaat het prima, maar verder is het allemaal niks’. Dat
gevoel bestaat nog steeds. Tachtig procent van
de bevolking is niet bezorgd over de eigen fi-
nanciële toekomst. Maar bijna tweederde van
de burgers is somber gestemd over ‘waar het
met Nederland naar toe gaat’. Slechts een kwart
is daar optimistisch over. „De Nederlander mag
graag klagen en is misschien zelfs enigszins ‘re-
aliteitsresistent’: het doet er niet toe hoe het
echt gaat, het gaat gewoon nooit goed”, ver-
zuchten de SCP-onderzoekers aan het eind van
het rapport.

Die somberheid is onterecht als je kijkt naar
huisvesting, gezondheid, sociale participatie,
vrijetijdsbesteding, mobiliteit en bezit van con-
sumptiegoederen waaraan het SCP een groot
deel van de sociale toestand in Nederland af-
meet. Want, zo schrijft het SCP: „Ondanks de
schommelingen in de economie is de leefsitua-
tie de afgelopen tien jaar onafgebroken verbe-

terd. Mensen met een laag inkomen, niet-wes-
terse migranten en ouderen boven de 65 jaar
zijn er meer dan gemiddeld op vooruitgegaan
in hun kwaliteit van leven.”

Op Luxemburg na is Nederland nu het rijkste
land van Europa – en Luxemburg telt niet echt
mee, want de rijken daar zijn vrijwel allemaal
buitenlanders. Ook scoort Nederland het laagst
op de economische misère-index van het SCP:
een combinatie van werkloosheid, inflatie en
begrotingstekort. En dat in een tijd dat overal
ter wereld de pleinen worden bezet omdat de
rijken rijker worden en de armen armer.

Waarom dan al dat gemopper? „M i s s ch i e n
onze calvinistische volksaard”, oppert socio-
loog Rob Bijl, adjunct-directeur van het SCP en
samensteller van het rapport. „Misschien is er
ook iets anders aan de hand. Lager opgeleiden
zijn veel somberder dan hoger opgeleiden. Zij
hebben ook veel minder grip op hun leefom-
standigheden. Sinds 2002, met Pim Fortuyn,
wordt hun stem wel beter gehoord in de samen-
leving, ook al wordt die groep op zich niet beter

© Ondanks de economische
schommelingen is de
leefsituatie de laatste tien
jaar onafgebroken verbeterd

bediend. Misschien dat dit het verschil maakt.”
Hoe dan ook, Nederland heeft het nooit beter

gehad dan nu. En waarschijnlijk zullen we het
ook niet snel beter krijgen. „Dat is allebei wel
een beetje waar ja”, zegt Bijl. „Vergeleken met
andere landen is het hier echt een paradijs.”
Maar met de eurocrisis zijn er echt grote veran-
deringen te verwachten. Bijl: „Financieel kun-
nen we wel wat hebben. De meeste mensen kun-
nen wel zonder grote problemen 5 procent in
inkomen achteruit gaan. De afgelopen tien jaar
zijn we in totaal gemiddeld 6 procent in inko-
men gestegen. Maar hoe lang zal die achteruit-
gang gaan duren? Ik ben vooral bang dat in een
lange en diepe crisis het sociale vertrouwen
minder wordt. Dit is geen gewone Nederlandse
crisis die op ons af komt. Nu zijn we nog een
high trust society: een samenleving waar groot on-
derling vertrouwen heerst. Dat kan minder
worden. Er komen grote bezuinigingen aan.
Het is niet aan mij om te bepalen of die terecht
of onterecht zijn, maar ik ben wel eens bang dat
de politiek te weinig nadenkt over de sociale ge-
volgen ervan. Misschien gaan we meer op Oost-
Europa lijken, waar politici enorm worden ge-
wa n t r o u w d . ”

Nederland heeft veel te verliezen, dat is dui-
d e l ij k .

Het SCP ziet ook een paar negatieve punten
in dit paradijs aan de Noordzee. Ten eerste: het
onderwijs is te vrijblijvend. Tweederde van de
basisscholen en viervijfde van de middelbare
scholen zijn ‘te weinig opbrengstgericht’ en
daardoor zijn de prestaties in taal en rekenen te
matig. En de opvang van zorgleerlingen schiet
tekort, de helft van de leraren is er niet goed
voor opgeleid.

Bovendien zijn de eerste scheurtjes in de eco-
nomische welvaart te zien. Tussen 2008 en 2010
is de werkgelegenheid met 100.000 banen afge-
nomen, ook de beroepsbevolking nam af, vooral
omdat jongeren langer op school bleven. De
werkloosheid is nog steeds de laagste van Euro-
pa, maar neemt wel toe, vorig jaar van 4 naar 5
procent. De koopkracht daalt en zal de komen-
de jaren nog verder dalen. De belangrijkste
kloof in Nederland lijkt te bestaan tussen laag-
opgeleiden (met maximaal een vmbo-oplei-
ding, ca. 30 procent van de bevolking) en hoog-
opgeleiden (minimaal hbo, ook ca. 30 procent).
„Vooral in levensverwachting en gezondheid”,
zegt Bijl. „Laagopgeleiden sterven zeven jaar
eerder. Dat is toch wel erg fors.”

v© De sociale staat van Nederland 2011 is te
downloaden op w w w. s c p . n l

Uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau
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Paradijs aan de
Noordzee

© Nog nooit ging het zo goed met
Nederland, meldt het Sociaal en
Cultureel Planbureau vandaag.

© Maar één ding is duidelijk: beter
dan dit wordt het niet. Nederland
heeft vooral veel te verliezen.

Maar hoe lang nog?

. Het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek (CBS) meldde gisteren een
verrassende krimp van de Neder-
landse economie in het derde kwar-
taal, van 0,3 procent. Dat is de eerste
negatieve groei sinds begin 2009,
toen Nederland opkrabbelde uit de
kredietcrisis. Op jaarbasis is de
groei nog wel positief: 1,1 procent.
Maar het staat vast dat de econo-
mie snel aan momentum verliest.

. Een volgend kwartaal van krimp
en er is sprake van een technische
recessie. Een double dip. En dat is
een toestand waarin Nederland niet
snel meer terecht dacht te komen.
Zeker omdat Duitsland gisteren een
groei van 0,5 procent van kwartaal
op kwartaal rapporteerde. Dat cijfer
was veel hoger dan verwacht. En
ook Frankrijk toonde een meevallen-
de groei van 0,4 procent.

. De consumptie van Nederlandse
gezinnen nam met 0,2 procent af ten
opzichte van het tweede kwartaal
van 2011. De consumptie van de
overheid kromp met 0,3 procent. De
investeringen namen af met 1,1 pro-
cent, maar dit is deels een gevolg
van een hele forse investeringsgroei
van 7,9 procent in het begin van het
jaar, waarna het in de rest van het
jaar alleen maar kon tegenvallen. Zo
bezien is er wel sprake van enige
beeldvertekening rond de gisteren
gepubliceerde groeicijfers.

. Dat laat onverlet dat de groei te-
genviel. Met name de banengroei
laat zien waar de pijn op het mo-
ment zit. De teruglopende over-
heidsconsumptie drukt niet alleen
de economische groei, maar ook de
werkgelegenheid. Bij de overheid
gingen in het afgelopen jaar 15.000
banen verloren. Per saldo kwamen
er in het afgelopen jaar 33.000 ba-
nen bij, maar dat was vooral in de
handel, het vervoer en de horeca, de
zorg en de zakelijke dienstverlening.

Veiligste verkeer,
dalende criminaliteit

Het meest opvallende kenmerk van
het Nederlandse verkeer is de veilig-
heid: 640 doden per jaar, het laagste
aantal per inwoner in Europa. Al-
leen het Verenigd Koninkrijk komt in
de buurt. Wel is de laatste jaren het
aantal gewonden in het verkeer ge-
stegen. In 2009 waren dat er 18.500,
2.500 meer dan drie jaar eerder: vrij-
wel allemaal fietsers. Zestig procent
van de bevolking vindt de verkeers-
veiligheid binnen de bebouwde kom
een probleem, 50 procent buiten de
bebouwde kom. Dat percentage ver-
andert nauwelijks. Over de algeme-
ne veiligheid op straat en in huis is
moeilijk iets met zekerheid te zeg-
gen omdat de criminaliteitscijfers
troebel zijn door veranderingen in
meetmethode en door achterstan-
den in de registratie. Maar het lijkt
erop, zo schrijft het SCP, dat de
jeugdcriminaliteit daalt, en dat ook
geweld, vandalisme en vermogens-
misdrijven afnemen. Ook lijken min-
der mensen dan vijf jaar geleden
zich onveilig te voelen.
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A d v e rt e n t i e
Weinig immigratie en
weinig vergrijzing

Vertrouwen in politiek is
groot, saamhorigheid ook

Alleen de Denen hebben vaker soci-
ale contacten en zijn vaker lid van
een vereniging dan Nederlanders.
Bijna 90 procent van de Nederlan-
ders ontmoet iedere week wel een
keer vrienden, familie of collega’s
om ‘sociale redenen’. Nergens in
Europa zijn meer vrijwilligers actief:
bijna de helft van de bevolking.
Slechts 2 procent van de Nederlan-
ders zegt zich ‘geïsoleerd’ te voelen.
Het geklaag over de politiek mag
zijn toegenomen, het leidt ook tot
grotere politiek interesse. In 2000
zei nog 43 procent over een ‘sterk e’
of ‘gewone’ politieke interesse te
beschikken, nu is dat 57 procent.
En het mag minder zijn dan vroeger,
het vertrouwen in de politiek is hier
nog altijd groot: bijna 50 procent
zegt veel vertrouwen in het parle-
ment te hebben. Alleen in Frankrijk,
Zweden, Zwitserland, Noorwegen,
Luxemburg en Denemarken is dat
vertrouwen groter. En alleen in de
Scandinavische landen geloven ze
nog vaker dat ‘de meeste mensen te
vertrouwen zijn’.

Nederlander is gezonder en
gelukkiger

Een baby had in 1999 bij geboorte
een levensverwachting van ruim 75
jaar (voor jongens) of ruim 80 jaar
(voor meisjes). Een baby uit 2009
kan uitzien naar een leven dat 78,5
jaar zal duren (voor jongens) of 82,7
jaar (voor meisjes). De levensver-
wachting voor Nederlandse man-
nen is de hoogste van Europa. Die
van vrouwen behoort niet tot de
top, waarschijnlijk doordat vrou-
wen hier relatief vaak roken. En al
die extra jaren zijn óók geen slechte
jaren: ook de levensverwachting
zonder lichamelijke beperkingen is
gestegen. Er worden wel vaker al
vroeg ziektes gevonden, maar dat is
eigenlijk óók goed nieuws: betere
diagnostiek. Het zullen ook gelukki-
ge jaren zijn, want 82 procent van de
bevolking zegt gelukkig te zijn. Het
leven krijgt in Nederland een rap-
portcijfer van 7,8. 65-plussers geven
hun leven zelfs een 8,1. Het laagste
cijfer krijgt het leven in eenouderge-
zinnen: toch nog een 7,2. De mensen
met de laagste 20 procent inkomens
geven nu hun leven een 7,5 – in 2004
was dat nog een 6,9.

Veel met cultuur en sport
bezig, minder met werk

Bijna 60 procent van de bevolking
gebruikt iedere dag internet voor
privédoeleinden. Er is een groot ver-
schil tussen hoger- en lageropgelei-
den: 75 tegen 38 procent – al is dat
gebruik van lageropgeleiden veel
sneller gestegen dan bij hogeropge-
leiden. Het SCP spreekt zelfs van een
inhaalslag. De lageropgeleiden kij-
ken meer televisie (2 uur en 9 minu-
ten per dag), maar ook de hogerop-
geleiden doen dat ruim anderhalf
uur per dag. 46 procent van de be-
volking sport minstens 40 weken per
jaar, in 1999 was dat nog 37 procent.
Opvallend is verder hoeveel de Ne-
derlander zélf aan cultuur doet. Al-
leen de Zweden, Luxemburgers en
Denen doen meer aan kunstbeoefe-
ning. En dat klopt dan ook wel weer
met het feit dat nergens in Europa
mensen korter werken dan in Neder-
land: naar eigen zeggen gewoonlijk
30,6 uur. In de meeste landen ligt dat
tussen de 35 en 40 uur.

Nederland is een van de weinige lan-
den in Europa waar de bevolking
groeit door eigen aanwas. De afge-
lopen tien jaar groeide de bevolking
gemiddeld met bijna 0,5 procent.
Slechts eentiende deel daarvan is
een immigratieoverschot. Dat is uit-
zonderlijk weinig. In Duitsland zou
de bevolking dalen zonder immigra-
tie. In landen als België, Zweden,
Oostenrijk en Italië is de groei van de
bevolking vrijwel uitsluitend te dan-
ken aan immigratie. Mede dankzij
die relatief grote ‘interne vrucht-
b a a rh e i d ’ telt Nederland naar Euro-
pese maatstaf relatief veel kinderen
en relatief weinig 65-plussers. Die
jonge bevolking leidt tot relatief ho-
ge onderwijsuitgaven, maar door de
geringere vergrijzing zijn de pensi-
oenuitgaven beter te dragen. Alleen
Tsjechië, Polen, Slowakije, Luxem-
burg en Ierland hebben minder be-
jaarden. En het aantal arme ouderen
neemt af. In 2001 had 3,6 procent
van de 65-plussers nog te weinig
geld om de basisbehoeften en ‘nor-
male’ sociale participatie te betalen.
In 2009 was dat 2,4 procent.

Door Hendrik Spiering
Rotterdam. Crisis, crisis, crisis. Dit refrein
wordt nu overal gezongen. De euro zinkt, ban-
ken wankelen, politici aarzelen. Maar sla de
vandaag verschenen Sociale Staat van Nederland
2011 open en je waant je in een andere wereld.

Volgens dit rapport van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (SCP) gaat het beter dan ooit
met Nederland. En niet alleen dankzij de lage
rente op staatsobligaties. De vergrijzing valt
reuze mee, er is groot vertrouwen in de politiek,
vrijwel zeker daalt de criminaliteit en misschien
wel het belangrijkste: arme Nederlanders zijn
er per saldo veel meer op vooruitgegaan dan rij-
ke. Vooral doordat hun woningen sterk verbe-
terd zijn, ze veel meer consumptiegoederen be-
zitten en veel vaker op vakantie gaan.

In tien jaar tijd is het netto inkomen van de
armste Nederlanders weliswaar niet sterker ge-
groeid dan dat van de rijkste (3 procent tegen 6
procent). Ouderen (alleenstaanden en paren) en
tweeverdieners met kinderen gingen er het
meest op vooruit (respectievelijk 10, 16 en 8 pro-
cent). Maar toch: nog altijd leven Nederlanders
in een redelijk egalitaire samenleving. Het rijk-
ste kwart van de bevolking verdient ongeveer
3,5 keer zoveel als het armste kwart. De rijkste
10 procent incasseert 22,1 procent van het totale
inkomen in Nederland. Net iets minder dan in
2001 en anderhalf procentpunt minder dan in
2007. En driekwart van de Nederlanders vindt
die relatief grote gelijkheid een goede zaak.

Wie had dat gedacht?
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is het so-

ciaal-wetenschappelijke onderzoeksbureau van
de overheid, en zijn tweejaarlijkse rapport is
niet zo maar een mening. Hierin wordt veel we-
tenschappelijk onderzoek samengevoegd, van
het SCP zelf, van het CBS en ook ander sociaal-
wetenschappelijk onderzoek. Voor wie dit soort
onderzoek volgt, is de jubelstemming geen gro-
te verrassing. Want ook de vorige Sociale Staat-
rapporten waren positief, vooral sinds 2007,
toen de economie weer aantrok.

Uit deze rapporten bleek keer op keer de pa-

radox dat het volgens de Nederlandse burger
héél goed gaat met hemzelf en de zijnen, maar
dat het slecht gaat met de maatschappij. ‘Met mij
gaat het prima, maar verder is het allemaal niks’. Dat
gevoel bestaat nog steeds. Tachtig procent van
de bevolking is niet bezorgd over de eigen fi-
nanciële toekomst. Maar bijna tweederde van
de burgers is somber gestemd over ‘waar het
met Nederland naar toe gaat’. Slechts een kwart
is daar optimistisch over. „De Nederlander mag
graag klagen en is misschien zelfs enigszins ‘re-
aliteitsresistent’: het doet er niet toe hoe het
echt gaat, het gaat gewoon nooit goed”, ver-
zuchten de SCP-onderzoekers aan het eind van
het rapport.

Die somberheid is onterecht als je kijkt naar
huisvesting, gezondheid, sociale participatie,
vrijetijdsbesteding, mobiliteit en bezit van con-
sumptiegoederen waaraan het SCP een groot
deel van de sociale toestand in Nederland af-
meet. Want, zo schrijft het SCP: „Ondanks de
schommelingen in de economie is de leefsitua-
tie de afgelopen tien jaar onafgebroken verbe-

terd. Mensen met een laag inkomen, niet-wes-
terse migranten en ouderen boven de 65 jaar
zijn er meer dan gemiddeld op vooruitgegaan
in hun kwaliteit van leven.”

Op Luxemburg na is Nederland nu het rijkste
land van Europa – en Luxemburg telt niet echt
mee, want de rijken daar zijn vrijwel allemaal
buitenlanders. Ook scoort Nederland het laagst
op de economische misère-index van het SCP:
een combinatie van werkloosheid, inflatie en
begrotingstekort. En dat in een tijd dat overal
ter wereld de pleinen worden bezet omdat de
rijken rijker worden en de armen armer.

Waarom dan al dat gemopper? „M i s s ch i e n
onze calvinistische volksaard”, oppert socio-
loog Rob Bijl, adjunct-directeur van het SCP en
samensteller van het rapport. „Misschien is er
ook iets anders aan de hand. Lager opgeleiden
zijn veel somberder dan hoger opgeleiden. Zij
hebben ook veel minder grip op hun leefom-
standigheden. Sinds 2002, met Pim Fortuyn,
wordt hun stem wel beter gehoord in de samen-
leving, ook al wordt die groep op zich niet beter

© Ondanks de economische
schommelingen is de
leefsituatie de laatste tien
jaar onafgebroken verbeterd

bediend. Misschien dat dit het verschil maakt.”
Hoe dan ook, Nederland heeft het nooit beter

gehad dan nu. En waarschijnlijk zullen we het
ook niet snel beter krijgen. „Dat is allebei wel
een beetje waar ja”, zegt Bijl. „Vergeleken met
andere landen is het hier echt een paradijs.”
Maar met de eurocrisis zijn er echt grote veran-
deringen te verwachten. Bijl: „Financieel kun-
nen we wel wat hebben. De meeste mensen kun-
nen wel zonder grote problemen 5 procent in
inkomen achteruit gaan. De afgelopen tien jaar
zijn we in totaal gemiddeld 6 procent in inko-
men gestegen. Maar hoe lang zal die achteruit-
gang gaan duren? Ik ben vooral bang dat in een
lange en diepe crisis het sociale vertrouwen
minder wordt. Dit is geen gewone Nederlandse
crisis die op ons af komt. Nu zijn we nog een
high trust society: een samenleving waar groot on-
derling vertrouwen heerst. Dat kan minder
worden. Er komen grote bezuinigingen aan.
Het is niet aan mij om te bepalen of die terecht
of onterecht zijn, maar ik ben wel eens bang dat
de politiek te weinig nadenkt over de sociale ge-
volgen ervan. Misschien gaan we meer op Oost-
Europa lijken, waar politici enorm worden ge-
wa n t r o u w d . ”

Nederland heeft veel te verliezen, dat is dui-
d e l ij k .

Het SCP ziet ook een paar negatieve punten
in dit paradijs aan de Noordzee. Ten eerste: het
onderwijs is te vrijblijvend. Tweederde van de
basisscholen en viervijfde van de middelbare
scholen zijn ‘te weinig opbrengstgericht’ en
daardoor zijn de prestaties in taal en rekenen te
matig. En de opvang van zorgleerlingen schiet
tekort, de helft van de leraren is er niet goed
voor opgeleid.

Bovendien zijn de eerste scheurtjes in de eco-
nomische welvaart te zien. Tussen 2008 en 2010
is de werkgelegenheid met 100.000 banen afge-
nomen, ook de beroepsbevolking nam af, vooral
omdat jongeren langer op school bleven. De
werkloosheid is nog steeds de laagste van Euro-
pa, maar neemt wel toe, vorig jaar van 4 naar 5
procent. De koopkracht daalt en zal de komen-
de jaren nog verder dalen. De belangrijkste
kloof in Nederland lijkt te bestaan tussen laag-
opgeleiden (met maximaal een vmbo-oplei-
ding, ca. 30 procent van de bevolking) en hoog-
opgeleiden (minimaal hbo, ook ca. 30 procent).
„Vooral in levensverwachting en gezondheid”,
zegt Bijl. „Laagopgeleiden sterven zeven jaar
eerder. Dat is toch wel erg fors.”

v© De sociale staat van Nederland 2011 is te
downloaden op w w w. s c p . n l

Uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

20 Zaterdag & Zondag
NRC Handelsblad Vrijdag 16 september 2011

7
NRC Handelsblad Vrijdag 16 september 2011

6 In het nieuws

Alexander Pechtold, wat vindt u van de rijks-
begroting?
„Ik moet teleurgesteld vaststellen dat het kabinet
de echte hervormingen wederom laat liggen. Het
blijven allemaal kleine, pijnlijke bezuinigingen
op het persoonsgebonden budget, cultuur en pas-
send onderwijs. Ik had verwacht dat het kabinet
Nederland rijp zou maken voor grote hervormin-
gen: de AOW-leeftijd sneller omhoog, hervormin-
gen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt. Dan
haal je in één keer veel meer geld binnen.”

Op welke concrete maatregel bent u jaloers?
„De nationale politie, het hervormen van de be-
stuurslagen. Jammer alleen dat dat zo ongeveer
stilstaat. En op het gebied van de JSF gebeurt ook
niet veel, maar daar ben ik dan juist weer blij
mee.”

U mag één maatregel aanwijzen die er sowie-
so uit moet. Welke?
„Ik wijs er liever één aan die er in moet: beter
onderwijs. Maar eruit? mmm.... Lastig.
Dan kies ik toch voor de onderwijsbezui-
nigingen, over de hele linie. Nederland
zakt steeds verder weg, bleek deze week
ook weer uit de internationale onder-
wijsvergelijking van de OESO.”

Miljoenennota 2012
Reacties fractieleiders

Welke maatregel kan wel uit de Miljoenennota? En
welke moet er absoluut in blijven? De fractieleiders

uit de Tweede Kamer geven hun mening.

Michel Rog, CNV Onderwijs
Het kabinet toont weinig
ambitie onderwijs terug te
brengen in de mondiale top 5

Agnes Jongerius, FNV-voorzitter
Bezuinigingen stapelen op
bij de allerzwaksten, zoals
zieken en gehandicapten

CDA: minder regels voor bedrijven, maar dat moet ook voor burgers gelden

PvdA: de kwetsbaarste mensen worden weer geraakt

Partij voor de Dieren: dit kabinet
stelt geld en de markt centraal

SP: kabinet
o n t w r i ch t
samenleving
Emile Roemer, wat vindt u van de
Miljoenennota?
„Het uitkleden van de publieke sec-
tor zal Nederland ontwrichten. Pu-
blieke voorzieningen worden uitge-
kleed. Zorg wordt steeds ontoegan-
kelijker, net als justitie, door de hoge
griffierechten, of het onderwijs. Het
is een harde aanslag op wat gewone
mensen belangrijk vinden.”

Op welke concrete maatregel
bent u jaloers?
„Tja, ik kan wel wat dingen gaan
noemen waar wij altijd voor gepleit
hebben, en die het kabinet van ons
overneemt. Zoals het eindelijk af-
schaffen van de bonnenquota voor
de politie. Of het voorzichtige begin
dat wordt gemaakt met het inko-
mensafhankelijker maken van de
zorgpremies via de werkgever. Maar
dat zijn maar dingetjes.

De fundamentele keuzes van het
kabinet zijn verschrikkelijk. Zulke
harde bezuinigingen in zo’n korte
tijd ontwrichten de samenleving. Ik
maak mij ernstig zorgen.”

U mag één maatregel noemen die
er sowieso uit moet. Welke?
„Eentje? Eentje uit die hele waslijst?
Dat is een verschrikkelijke keuze.
Het aanpakken van de sociale werk-
voorzieningen is natuurlijk een dra-
ma, maar dat geldt ook voor de be-
zuinigingen op de persoonsgebon-
den budgetten. Als ik die noem, pro-
testeert direct mijn onderwijshart.”

PVV: alles over Europa had er uit gekund

ChristenUnie :
begrip, maar vragen
Arie Slob, wat vindt u van de rijksbegroting?
„Ik heb begrip voor het feit dat het kabinet moet
bezuinigen, maar heb wel veel vragen bij een
aantal invullingen. Op het terrein van veiligheid
bijvoorbeeld, met name in de steden. Het veilig-
heidsbeleid in de steden is opgebouwd rond vei-
ligheidshuizen, plekken waar de aanpak van cri-
minaliteit gecoördineerd wordt. Dat geld wordt
nu stilgelegd. Rond zorg worden keuzes ge-
maakt die hard zullen aankomen. Op ontwikke-
lingssamenwerking wordt een klein miljard be-
zuinigd. Nogmaals begrip voor het feit dat er be-
zuinigd moet worden, maar uiteindelijk komt
het erop aan dat je de juiste keuzes maakt en de
juiste maatvoering hebt. Mijn indruk is dat het
kabinet daar nog wel wat sturing kan gebruiken,
voor zover het daarvoor open staat.”

Op welk concrete maatregel bent u jaloers?
„Investeringen in innovatie. Dat is toch wel be-
langrijk om naar boven te blijven groeien.”

U mag één maatregel aanwijzen die er so-
wieso uit moet. Welke?
„Dan zou ik toch iets rond de zorg doen. We de-
batteren nu over het persoonsgebonden budget
waar we 900 miljoen op bezuinigen. Dan ook
nog zeggen dat de mensen het recht op zorg blij-
ven behouden, dat er in feite niet veel verandert,
dat gaat niet samen.”

SGP: geen vrolijk verhaal,
maar wel realistisch

D66: hervormingen
blijven wederom uit

Sybrand van Haersma Buma,
wat vindt u van de rijksbegro-
ting?
„Het is een eerlijke, heldere Mil-
joenennota in onzekere en turbu-
lente tijden. Wat ik zeer steun is
het besef dat we ons geld in Euro-
pa verdienen en dat daar de wed-
strijd gewonnen moet worden.

Het kabinet zet zich vóór alles in
om onze economische positie in
Europa en de wereld te verbete-
ren. En onze schulden te terug te
brengen.”

Als u er één maatregel uit moet
halen, welke is dat dan?
„Liever zeg ik welke maatregel

ontbreekt, naar mijn zin. Ik wil
ook knellende regels voor burgers
weghalen. Dat vind ik hier onvol-
doende in terug. Ik was bij een
groep ouderen in Limburg die sa-
men wilden eten om eenzaam-
heid tegen te gaan. Maar dat kon
niet want de regels schreven voor
dat ze dan een professionele keu-

ken moesten aanschaffen. En dat
konden ze niet betalen.”

En welke maatregel moet er
absoluut in blijven?
„Eén is gelukkig maar weinig. Er
staat een plan in om de regels en
de administratieve lasten voor het
bedrijfsleven te verminderen. Dat

mag er zeker niet uit. U merkt te-
recht op dat dit al langer een stre-
ven is en dat dit moeizaam blijkt.
Maar precies daarom vind ik het
zo belangrijk. Het moet echt ge-
beuren. In de crisis van nu moeten
we onze economische positie
sterk houden. Niet alleen op pa-
pier, ook in de werkelijkheid.”

Job Cohen, wat vindt u van de
R ij k s b e g r o t i n g ?
„Dit kabinet sprokkelt de bezui-
nigingen bij elkaar. Dat komt
omdat de partijen het onderling
niet eens kunnen worden over se-
rieuze hervormingen, waarmee
we met goed fatsoen de 21ste
eeuw in kunnen. Ze nemen geen
grondige maatregelen, maar ko-

men op heel rare dingen uit. Zo
moeten er wel 12.000 extra men-
sen in verpleeghuizen komen,
maar moeten er tegelijk in de rest
van de zorg 20.000 mensen uit.”

Op welke concrete maatregel
bent u jaloers?
„Geen enkele. Ik vind het wel
goed dat de kosten voor ziekte-

kostenverzekeringen inkomens-
afhankelijk wordt. Dat stond ook
in ons verkiezingsprogramma, al
zou het bij ons onderdeel uitma-
ken van een heel pakket aan ni-
vellerende maatregelen.”

U mag één maatregel aanwij-
zen die er sowieso uit moet.
We l k e ?

„Wat me echt dwarszit, is juist de
stapeling aan bezuinigingsmaat-
regelen die dit kabinet aankon-
digt. En ik vind het vreselijk dat
die bundel aan bezuinigingen
niet de allerarmste mensen treft,
maar de kwétsbaarste. Als ik echt
één maatregel moet noemen, dan
zijn het de bezuinigingen op het
persoonsgebonden budget.”

VVD: kabinet
doet wat het
moet doen
Stef Blok, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„Het kabinet doet wat het moet. Op
financieel gebied wordt orde op za-
ken gesteld. Iedereen moet een stuk-
je van de rekening betalen. Ik ben
blij dat we 18 miljard bezuinigen.
Dat was al nodig, de noodzaak daar-
toe is alleen maar groter geworden.”

Als u er één maatregel uit moet
halen, welke is dat dan?
„Er staat niets in de begroting dat ik
met tegenzin lees. Ik zou wel meer
willen, een stap verder gaan met her-
vormen, zoals bij het flexibiliseren
van de arbeidsmarkt. Als liberaal wil
je altijd meer aan het terugdringen
van de overheid doen. Maar je moet
realistisch blijven.”

En welke maatregel moet er abso-
luut in blijven?
„Ik ben heel blij dat de overheid klei-
ner wordt. Dat is niet alleen financi-
eel van belang, maar voor mij ook
ideologisch. Ik ben er heilig van
overtuigd dat de overheid alleen col-
lectieve voorzieningen moet geven,
zoals veiligheid en infrastructuur.
Op andere terreinen berokkent een
grote overheid schade en creëert het
een cultuur van afhanke-
lijkheid: wie naar
theater gaat
heeft daar al-
leen zelf lol
aan. Het is
dan niet lo-
gisch de
rekening
bij ande-
ren te
leggen.”

GroenLinks: die bankbelasting,
dat is dan wel een goed idee
Jolande Sap, wat vindt u van de rijksbegroting?
„Het gevoel van 2008 komt weer terug: de onzekerheid is enorm en het kabinet
roept dat het orde op zaken gaat stellen terwijl we aan de vooravond van een
tweede economische crisis staan. Het kabinet geeft met deze begroting aan niet
klaar te zijn voor de grote hervormingen die nodig zijn. Het is veel Haagse bluf:
zeggen dat je orde op zaken gaat stellen, maar dat vervolgens niet doen.
Structurele hervormingen in de financiële sector, op de arbeidsmarkt en de
zorg stelt men uit. Het gaat eerder de foute kant op, dan de goede.”

Op welk concrete maatregel bent u jaloers?
„Die heb ik nog niet gevonden. Of wacht... ik heb begrepen dat er vol-
gend jaar een bankbelasting komt. Dat vind ik een mooie maatregel.”

U mag één maatregel aanwijzen die er sowieso uit moet. Welke?
„Het bijna volledig afschaf-
fen van het persoonsgebon-
den budget (PGB) is het
stomste wat je nu kunt
doen. Je maakt mensen af-
hankelijk van een betutte-
lende overheid, terwijl er
geen bewijs is dat het leidt
tot extra bezuinigingen.”

Kees van der Staaij, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„Die biedt geen vrolijk, maar wel een rea-
listisch beeld. Als je kijkt naar de t e g e n va l -
lende economische vooruitzichten, dan zie
je dat de noodzaak tot forse bezuinigingen
alleen maar urgenter wordt. Linksom of
rechtsom moet er iets gebeuren.

„Het pijnpunt in het debat zit wat ons
betreft vooral in de nadelige belasting-
maatregelen voor eenverdieners: die wor-
den fiscaal gestraft. Terwijl bij gezinnen
met eenverdieners vaak ook sprake is van
mantelzorg. Een gezin met één kostwin-
ner gaat 2 procent achteruit in koop-
kracht, voor tweeverdieners is dat drie-
kwart procent. Die scheefgroei moet wor-
den rechtgetrokken, vinden wij.”

Op welke maatregel bent u jaloers?
„Wij vinden het slim hoe het kabinet
overheidsuitgaven bespaart door private
gelden aan te boren. Bijvoorbeeld de

staatssecretaris van Justitie nodigt maat-
schappelijke organisaties en vrijwilligers
uit om te helpen bij de terugkeer van ex-
gedetineerden in de samenleving. Hij stelt
daarvoor een vrijwilligersbudget beschik-
baar, maar die organisaties nemen na-
tuurlijk ook zelf geld mee dat ze in hun
werk steken.”

U mag één maatregel aanwijzen die er
sowieso uit moet. Welke?
„Wat die scheefgroei betreft, dat is lange-
termijnwerk, dat kun je niet met één
maatregel verhelpen. Daarvoor moet het
hele belastingstelsel worden herzien. Maar
als we één regel moeten noemen, dan is het
de afschaffing van het kindgebonden bud-
get na het tweede kind. Gezinnen met drie
of meer kinderen gaan er gemiddeld 265
euro meer op achteruit dan gezinnen met
één of twee kinderen. Dat gat kun je repa-
reren door de bijdrage voor het eerste kind
iets te verlagen.”

Marianne Thieme, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„De Miljoenennota ademt een sfeer uit van
‘alles van waarde is weerloos’ en laten we
daar gebruik van maken. In de begroting
zie ik voorbeelden daarvan. Ondanks het
feit dat we zouden moeten leren van poli-
tiek opportunisme en de ongebreidelde
vrije markt, leert dit kabinet daar niet van.
Ze kiest zelfs voor meer vrije markt en
minder regels.”

Op welke maatregel bent
u jaloers? „Ik heb die

nog niet kunnen vinden.”

De coalitie faalt over de ganse lijn?
„Ik sta een heel ander systeem voor. Zij
gaan uit van de business as usual en ik niet.
Ik ga uit van een hele andere aanpak die
mededogen en duurzaamheid centraal
stelt en zij stellen geld centraal. Dit is echt
afbraakbeleid.”

Welke maatregel moet eruit?
„Het natuurbudget dat van 838 miljoen in
2012 naar 340 miljoen in 2016 gaat. Het
kabinet gaat met de botte bijl het bos in.”

Geert Wilders, wat vindt u van de rijks-
begroting?
„Nederland gaat zwaar weer tegemoet. Dat
is wel duidelijk. We moeten stevig ingrij-
pen. Niemand krijgt een plusje, iedereen
levert in. Maar ik ben er trots op dat wij de
pijn voor Henk en Ingrid hebben weten te
verzachten. Er zitten voor ons lichtpuntjes
in. Immigratie en asiel worden fors be-
perkt, we hebben eindelijk minimumstraf-
fen, er komen 12.000 extra verpleegkundi-
gen in de zorg.”

Als u er één maatregel uit moet halen,
welke is dat dan?
„De Miljoenennota had gehalveerd kun-
nen worden door alles wat er over Europa
in staat te schappen. Het is een eurofiel
stuk, ik zou bijna zeggen met N RC- a ch t i g e
teksten. Hoe goed mijn band met Mark
Rutte en Maxime Verhagen ook is, dit laat
zien dat we een zakelijke relatie hebben.
We wisten toen we begonnen dat we het
niet eens zijn over Europa. We wisten ook
niet wat voor dimensie het zou krijgen. De

ontwikkelingen van de afgelopen tijd ma-
ken het er niet gemakkelijker op. Er zijn
beren op de weg. Ik ga het niet mooier ma-
ken dan het is.”

En welke maatregel moet er absoluut
in blijven?
„Ik ga echt geen onderscheid maken. Dat
zijn alle maatregelen uit het gedoogak-
koord. Dus immigratie, integratie, law and
order en zorg. Daar leg ik iedere dag de lini-
aal langs. Daarom steunen wij dit kabinet.”

Illustratie Hajo
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6 In het nieuws

Alexander Pechtold, wat vindt u van de rijks-
begroting?
„Ik moet teleurgesteld vaststellen dat het kabinet
de echte hervormingen wederom laat liggen. Het
blijven allemaal kleine, pijnlijke bezuinigingen
op het persoonsgebonden budget, cultuur en pas-
send onderwijs. Ik had verwacht dat het kabinet
Nederland rijp zou maken voor grote hervormin-
gen: de AOW-leeftijd sneller omhoog, hervormin-
gen op de woningmarkt, de arbeidsmarkt. Dan
haal je in één keer veel meer geld binnen.”

Op welke concrete maatregel bent u jaloers?
„De nationale politie, het hervormen van de be-
stuurslagen. Jammer alleen dat dat zo ongeveer
stilstaat. En op het gebied van de JSF gebeurt ook
niet veel, maar daar ben ik dan juist weer blij
mee.”

U mag één maatregel aanwijzen die er sowie-
so uit moet. Welke?
„Ik wijs er liever één aan die er in moet: beter
onderwijs. Maar eruit? mmm.... Lastig.
Dan kies ik toch voor de onderwijsbezui-
nigingen, over de hele linie. Nederland
zakt steeds verder weg, bleek deze week
ook weer uit de internationale onder-
wijsvergelijking van de OESO.”

Miljoenennota 2012
Reacties fractieleiders

Welke maatregel kan wel uit de Miljoenennota? En
welke moet er absoluut in blijven? De fractieleiders

uit de Tweede Kamer geven hun mening.

Michel Rog, CNV Onderwijs
Het kabinet toont weinig
ambitie onderwijs terug te
brengen in de mondiale top 5

Agnes Jongerius, FNV-voorzitter
Bezuinigingen stapelen op
bij de allerzwaksten, zoals
zieken en gehandicapten

CDA: minder regels voor bedrijven, maar dat moet ook voor burgers gelden

PvdA: de kwetsbaarste mensen worden weer geraakt

Partij voor de Dieren: dit kabinet
stelt geld en de markt centraal

SP: kabinet
o n t w r i ch t
samenleving
Emile Roemer, wat vindt u van de
Miljoenennota?
„Het uitkleden van de publieke sec-
tor zal Nederland ontwrichten. Pu-
blieke voorzieningen worden uitge-
kleed. Zorg wordt steeds ontoegan-
kelijker, net als justitie, door de hoge
griffierechten, of het onderwijs. Het
is een harde aanslag op wat gewone
mensen belangrijk vinden.”

Op welke concrete maatregel
bent u jaloers?
„Tja, ik kan wel wat dingen gaan
noemen waar wij altijd voor gepleit
hebben, en die het kabinet van ons
overneemt. Zoals het eindelijk af-
schaffen van de bonnenquota voor
de politie. Of het voorzichtige begin
dat wordt gemaakt met het inko-
mensafhankelijker maken van de
zorgpremies via de werkgever. Maar
dat zijn maar dingetjes.

De fundamentele keuzes van het
kabinet zijn verschrikkelijk. Zulke
harde bezuinigingen in zo’n korte
tijd ontwrichten de samenleving. Ik
maak mij ernstig zorgen.”

U mag één maatregel noemen die
er sowieso uit moet. Welke?
„Eentje? Eentje uit die hele waslijst?
Dat is een verschrikkelijke keuze.
Het aanpakken van de sociale werk-
voorzieningen is natuurlijk een dra-
ma, maar dat geldt ook voor de be-
zuinigingen op de persoonsgebon-
den budgetten. Als ik die noem, pro-
testeert direct mijn onderwijshart.”

PVV: alles over Europa had er uit gekund

ChristenUnie :
begrip, maar vragen
Arie Slob, wat vindt u van de rijksbegroting?
„Ik heb begrip voor het feit dat het kabinet moet
bezuinigen, maar heb wel veel vragen bij een
aantal invullingen. Op het terrein van veiligheid
bijvoorbeeld, met name in de steden. Het veilig-
heidsbeleid in de steden is opgebouwd rond vei-
ligheidshuizen, plekken waar de aanpak van cri-
minaliteit gecoördineerd wordt. Dat geld wordt
nu stilgelegd. Rond zorg worden keuzes ge-
maakt die hard zullen aankomen. Op ontwikke-
lingssamenwerking wordt een klein miljard be-
zuinigd. Nogmaals begrip voor het feit dat er be-
zuinigd moet worden, maar uiteindelijk komt
het erop aan dat je de juiste keuzes maakt en de
juiste maatvoering hebt. Mijn indruk is dat het
kabinet daar nog wel wat sturing kan gebruiken,
voor zover het daarvoor open staat.”

Op welk concrete maatregel bent u jaloers?
„Investeringen in innovatie. Dat is toch wel be-
langrijk om naar boven te blijven groeien.”

U mag één maatregel aanwijzen die er so-
wieso uit moet. Welke?
„Dan zou ik toch iets rond de zorg doen. We de-
batteren nu over het persoonsgebonden budget
waar we 900 miljoen op bezuinigen. Dan ook
nog zeggen dat de mensen het recht op zorg blij-
ven behouden, dat er in feite niet veel verandert,
dat gaat niet samen.”

SGP: geen vrolijk verhaal,
maar wel realistisch

D66: hervormingen
blijven wederom uit

Sybrand van Haersma Buma,
wat vindt u van de rijksbegro-
ting?
„Het is een eerlijke, heldere Mil-
joenennota in onzekere en turbu-
lente tijden. Wat ik zeer steun is
het besef dat we ons geld in Euro-
pa verdienen en dat daar de wed-
strijd gewonnen moet worden.

Het kabinet zet zich vóór alles in
om onze economische positie in
Europa en de wereld te verbete-
ren. En onze schulden te terug te
brengen.”

Als u er één maatregel uit moet
halen, welke is dat dan?
„Liever zeg ik welke maatregel

ontbreekt, naar mijn zin. Ik wil
ook knellende regels voor burgers
weghalen. Dat vind ik hier onvol-
doende in terug. Ik was bij een
groep ouderen in Limburg die sa-
men wilden eten om eenzaam-
heid tegen te gaan. Maar dat kon
niet want de regels schreven voor
dat ze dan een professionele keu-

ken moesten aanschaffen. En dat
konden ze niet betalen.”

En welke maatregel moet er
absoluut in blijven?
„Eén is gelukkig maar weinig. Er
staat een plan in om de regels en
de administratieve lasten voor het
bedrijfsleven te verminderen. Dat

mag er zeker niet uit. U merkt te-
recht op dat dit al langer een stre-
ven is en dat dit moeizaam blijkt.
Maar precies daarom vind ik het
zo belangrijk. Het moet echt ge-
beuren. In de crisis van nu moeten
we onze economische positie
sterk houden. Niet alleen op pa-
pier, ook in de werkelijkheid.”

Job Cohen, wat vindt u van de
R ij k s b e g r o t i n g ?
„Dit kabinet sprokkelt de bezui-
nigingen bij elkaar. Dat komt
omdat de partijen het onderling
niet eens kunnen worden over se-
rieuze hervormingen, waarmee
we met goed fatsoen de 21ste
eeuw in kunnen. Ze nemen geen
grondige maatregelen, maar ko-

men op heel rare dingen uit. Zo
moeten er wel 12.000 extra men-
sen in verpleeghuizen komen,
maar moeten er tegelijk in de rest
van de zorg 20.000 mensen uit.”

Op welke concrete maatregel
bent u jaloers?
„Geen enkele. Ik vind het wel
goed dat de kosten voor ziekte-

kostenverzekeringen inkomens-
afhankelijk wordt. Dat stond ook
in ons verkiezingsprogramma, al
zou het bij ons onderdeel uitma-
ken van een heel pakket aan ni-
vellerende maatregelen.”

U mag één maatregel aanwij-
zen die er sowieso uit moet.
We l k e ?

„Wat me echt dwarszit, is juist de
stapeling aan bezuinigingsmaat-
regelen die dit kabinet aankon-
digt. En ik vind het vreselijk dat
die bundel aan bezuinigingen
niet de allerarmste mensen treft,
maar de kwétsbaarste. Als ik echt
één maatregel moet noemen, dan
zijn het de bezuinigingen op het
persoonsgebonden budget.”

VVD: kabinet
doet wat het
moet doen
Stef Blok, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„Het kabinet doet wat het moet. Op
financieel gebied wordt orde op za-
ken gesteld. Iedereen moet een stuk-
je van de rekening betalen. Ik ben
blij dat we 18 miljard bezuinigen.
Dat was al nodig, de noodzaak daar-
toe is alleen maar groter geworden.”

Als u er één maatregel uit moet
halen, welke is dat dan?
„Er staat niets in de begroting dat ik
met tegenzin lees. Ik zou wel meer
willen, een stap verder gaan met her-
vormen, zoals bij het flexibiliseren
van de arbeidsmarkt. Als liberaal wil
je altijd meer aan het terugdringen
van de overheid doen. Maar je moet
realistisch blijven.”

En welke maatregel moet er abso-
luut in blijven?
„Ik ben heel blij dat de overheid klei-
ner wordt. Dat is niet alleen financi-
eel van belang, maar voor mij ook
ideologisch. Ik ben er heilig van
overtuigd dat de overheid alleen col-
lectieve voorzieningen moet geven,
zoals veiligheid en infrastructuur.
Op andere terreinen berokkent een
grote overheid schade en creëert het
een cultuur van afhanke-
lijkheid: wie naar
theater gaat
heeft daar al-
leen zelf lol
aan. Het is
dan niet lo-
gisch de
rekening
bij ande-
ren te
leggen.”

GroenLinks: die bankbelasting,
dat is dan wel een goed idee
Jolande Sap, wat vindt u van de rijksbegroting?
„Het gevoel van 2008 komt weer terug: de onzekerheid is enorm en het kabinet
roept dat het orde op zaken gaat stellen terwijl we aan de vooravond van een
tweede economische crisis staan. Het kabinet geeft met deze begroting aan niet
klaar te zijn voor de grote hervormingen die nodig zijn. Het is veel Haagse bluf:
zeggen dat je orde op zaken gaat stellen, maar dat vervolgens niet doen.
Structurele hervormingen in de financiële sector, op de arbeidsmarkt en de
zorg stelt men uit. Het gaat eerder de foute kant op, dan de goede.”

Op welk concrete maatregel bent u jaloers?
„Die heb ik nog niet gevonden. Of wacht... ik heb begrepen dat er vol-
gend jaar een bankbelasting komt. Dat vind ik een mooie maatregel.”

U mag één maatregel aanwijzen die er sowieso uit moet. Welke?
„Het bijna volledig afschaf-
fen van het persoonsgebon-
den budget (PGB) is het
stomste wat je nu kunt
doen. Je maakt mensen af-
hankelijk van een betutte-
lende overheid, terwijl er
geen bewijs is dat het leidt
tot extra bezuinigingen.”

Kees van der Staaij, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„Die biedt geen vrolijk, maar wel een rea-
listisch beeld. Als je kijkt naar de t e g e n va l -
lende economische vooruitzichten, dan zie
je dat de noodzaak tot forse bezuinigingen
alleen maar urgenter wordt. Linksom of
rechtsom moet er iets gebeuren.

„Het pijnpunt in het debat zit wat ons
betreft vooral in de nadelige belasting-
maatregelen voor eenverdieners: die wor-
den fiscaal gestraft. Terwijl bij gezinnen
met eenverdieners vaak ook sprake is van
mantelzorg. Een gezin met één kostwin-
ner gaat 2 procent achteruit in koop-
kracht, voor tweeverdieners is dat drie-
kwart procent. Die scheefgroei moet wor-
den rechtgetrokken, vinden wij.”

Op welke maatregel bent u jaloers?
„Wij vinden het slim hoe het kabinet
overheidsuitgaven bespaart door private
gelden aan te boren. Bijvoorbeeld de

staatssecretaris van Justitie nodigt maat-
schappelijke organisaties en vrijwilligers
uit om te helpen bij de terugkeer van ex-
gedetineerden in de samenleving. Hij stelt
daarvoor een vrijwilligersbudget beschik-
baar, maar die organisaties nemen na-
tuurlijk ook zelf geld mee dat ze in hun
werk steken.”

U mag één maatregel aanwijzen die er
sowieso uit moet. Welke?
„Wat die scheefgroei betreft, dat is lange-
termijnwerk, dat kun je niet met één
maatregel verhelpen. Daarvoor moet het
hele belastingstelsel worden herzien. Maar
als we één regel moeten noemen, dan is het
de afschaffing van het kindgebonden bud-
get na het tweede kind. Gezinnen met drie
of meer kinderen gaan er gemiddeld 265
euro meer op achteruit dan gezinnen met
één of twee kinderen. Dat gat kun je repa-
reren door de bijdrage voor het eerste kind
iets te verlagen.”

Marianne Thieme, wat vindt u van de
r ij k s b e g r o t i n g ?
„De Miljoenennota ademt een sfeer uit van
‘alles van waarde is weerloos’ en laten we
daar gebruik van maken. In de begroting
zie ik voorbeelden daarvan. Ondanks het
feit dat we zouden moeten leren van poli-
tiek opportunisme en de ongebreidelde
vrije markt, leert dit kabinet daar niet van.
Ze kiest zelfs voor meer vrije markt en
minder regels.”

Op welke maatregel bent
u jaloers? „Ik heb die

nog niet kunnen vinden.”

De coalitie faalt over de ganse lijn?
„Ik sta een heel ander systeem voor. Zij
gaan uit van de business as usual en ik niet.
Ik ga uit van een hele andere aanpak die
mededogen en duurzaamheid centraal
stelt en zij stellen geld centraal. Dit is echt
afbraakbeleid.”

Welke maatregel moet eruit?
„Het natuurbudget dat van 838 miljoen in
2012 naar 340 miljoen in 2016 gaat. Het
kabinet gaat met de botte bijl het bos in.”

Geert Wilders, wat vindt u van de rijks-
begroting?
„Nederland gaat zwaar weer tegemoet. Dat
is wel duidelijk. We moeten stevig ingrij-
pen. Niemand krijgt een plusje, iedereen
levert in. Maar ik ben er trots op dat wij de
pijn voor Henk en Ingrid hebben weten te
verzachten. Er zitten voor ons lichtpuntjes
in. Immigratie en asiel worden fors be-
perkt, we hebben eindelijk minimumstraf-
fen, er komen 12.000 extra verpleegkundi-
gen in de zorg.”

Als u er één maatregel uit moet halen,
welke is dat dan?
„De Miljoenennota had gehalveerd kun-
nen worden door alles wat er over Europa
in staat te schappen. Het is een eurofiel
stuk, ik zou bijna zeggen met N RC- a ch t i g e
teksten. Hoe goed mijn band met Mark
Rutte en Maxime Verhagen ook is, dit laat
zien dat we een zakelijke relatie hebben.
We wisten toen we begonnen dat we het
niet eens zijn over Europa. We wisten ook
niet wat voor dimensie het zou krijgen. De

ontwikkelingen van de afgelopen tijd ma-
ken het er niet gemakkelijker op. Er zijn
beren op de weg. Ik ga het niet mooier ma-
ken dan het is.”

En welke maatregel moet er absoluut
in blijven?
„Ik ga echt geen onderscheid maken. Dat
zijn alle maatregelen uit het gedoogak-
koord. Dus immigratie, integratie, law and
order en zorg. Daar leg ik iedere dag de lini-
aal langs. Daarom steunen wij dit kabinet.”

Illustratie Hajo
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Morgen wisselend bewolkt en een
enkele bui. Maxima rond 20 graden.
Donderdag tot en met zondag: toe-
nemende noordwestenwind en fris-
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Prijs mobiel internet fors hoger
Door onze redacteur
Marc Hijink
Den Haag. In september is het ge-
daan met de spotgoedkope toegang
tot mobiel internet. Marktleider
KPN maakte vanmorgen fors hogere
tarieven bekend en de verwachting is
dat concurrenten zullen volgen.

Wie per maand een gigabyte aan
data verbruikt – de drie Nederlandse
providers zagen dit tot voor kort als
een ‘onbezorgde’ hoeveelheid voor
smartphonegebruikers – betaalt vol-
gens de nieuwe KPN-tarieven min-
stens 50 euro per maand. Op dit mo-
ment levert KPN 1 GB data nog bij
abonnementen van 15 euro.

Jarenlang boden providers data-
verbruik als een goedkoop extraatje
aan bij de bel- en sms-bundel. Maar
in april sloeg KPN alarm omdat klan-
ten massaal gebruikmaken van soft-
ware – apps – als WhatsApp, Face-
book, Viber of Skype. Daarmee kun je
via internet gratis bellen of berichten

versturen. Het gevolg is dat consu-
menten niet meer buiten de bundel
bellen – een belangrijke inkomsten-
bron. KPN waarschuwt dat het zon-
der aanpassing van de tarieven geen
geld heeft om te blijven investeren in
de kwaliteit van het netwerk.

Na september biedt KPN databun-
dels vanaf 100 MB aan. Klanten die
veel willen internetten moeten ook
meer belminuten en sms’jes afne-
men. „Daarmee probeert KPN het
datagebruik in feite te ontmoedi-
gen”, zegt Ben Woldring van prijs-
vergelijker Bellen.com.

KPN is marktleider; bijna de helft
van de Nederlandse mobiele bellers
gebruikt het KPN-netwerk. Het is de
verwachting dat straks ook Vodafone
en T-Mobile hun voorwaarden voor
mobiel internet zullen aanpassen.
Ook die providers kampen met de
kannibalisatie-effecten van de
smartphone. Volgens Woldring heb-
ben de concurrenten nu wel even de

kans om marktaandeel te winnen.
KPN had aparte bundels willen

aanbieden voor diensten als Whats-
app en Skype. Maar dat mag niet vol-
gens de nieuwe Nederlandse Tele-
comwet. Er ontstond in mei veel
commotie over de wijze waarop KPN
het dataverbruik van zijn klanten
onderzocht en wilde reguleren. Mar-
co Visser, directeur van de consu-
mentendivisie, zegt dat KPN nu niet
zal filteren op de gebruikte apps. De
provider blijft dus ‘netneutraal’.
Maar de snelheid van het goedkoop-
ste pakket is zo laag dat bellen via in-
ternet in de praktijk onwerkbaar is.

Volgens Visser is de grootste uitda-
ging om bellers te leren hoeveel MB’s
ze opmaken. De meeste mensen heb-
ben geen flauw idee welke apps de
meeste data verbruiken. KPN gaat
daarom waarschuwingssms’jes ver-
sturen. De aangepaste tarieven gaan
op 5 september in. Ze gelden alleen
voor nieuw afgesloten contracten.

Politieke spanning in Londen loopt op
Door onze correspondent
Titia Ketelaar
Londen. Het Britse afluisterschan-
daal dreigt nu ook de hoogste regio-
nen van de Britse politiek te treffen.
Premier David Cameron brak gister-
avond zijn, toch al ingekorte, bezoek
aan zuidelijk Afrika af voor een inge-
last parlementair spoeddebat mor-
gen. Vanmiddag waren alle ogen in
het Verenigd Koninkrijk gericht op
een verhoor door leden van het Britse
Lagerhuis van Rupert Murdoch, zijn
zoon James en zijn vertrouweling
Rebekah Brooks.

Maar steeds duidelijker wordt dat
de Conservatieven vrezen voor de po-
sitie van de premier nu de twee
hoofdrolspelers in het afluister-
schandaal, met wie Cameron be-

vriend was, beiden zijn gearresteerd.
De premier legt morgen in het Lager-
huis een verklaring af over zijn ban-
den met Brooks, de oud-hoofdredac-
teur van de opgeheven tabloid News
of the World, en met Andy Coulson, de
opvolger van Brooks en en daarna
door Cameron ingehuurd als woord-
voerder. Het Britse Lagerhuis heeft
het zomerreces uitgesteld voor het
debat, dat ook is bedoeld om de ba-
lans op te maken van het verhoor van
de Murdoch-top door Lagerhuisle-
den.

Bovendien stapte in het weekeind
de hoofdcommissaris van de politie
op om hetzelfde als waarvan Came-
ron wordt beschuldigd: het inhuren
van een oud-werknemer van tabloid
News of the World als woordvoerder.

Voor het eerst sinds Cameron in
2010 aantrad, lijkt hij in het defen-
sief, en ontbreekt het hem aan zijn
gebruikelijke charme en pragmatis-
me.

De ontwikkelingen volgen elkaar
in hoog tempo op. Gisteravond werd
klokkenluider Sean Hoare dood aan-
getroffen. Hij vertelde in 2009 aan
The New York Times dat ook Andy
Coulson betrokken was bij het afluis-
teren. Volgens de politie is het over-
lijden van oud-journalist Hoare
„niet verdacht”, maar het onderzoek
naar de oorzaak is nog niet afgerond.
Hoewel er nog geen aanwijzigingen
zijn voor een onnatuurlijke dood,
leidt het nieuws tot opschudding.

Het doet denken aan de zelfmoord
in 2003 van de wetenschapper David

Kelly, die als klokkenluider de motie-
ven van de Britse regering voor de in-
vasie van Irak in hetzelfde jaar ont-
hulde. Hoare was tot nu toe ook de
enige getuige voor de aanklagers in
de verschillende rechtszaken die te-
gen News of the World lopen.

Gisteren trad ook een tweede poli-
tiechef af. Een dag nadat hoofdcom-
missaris Stephenson was opgestapt,
maakte adjunct-commissaris John
Yates zijn ontslag bekend. Yates had
in 2009 na slechts acht uur bedenk-
tijd besloten het onderzoek naar het
afluisteren niet te heropenen.

Het aandeel News Corp daalde op
de Amerikaanse technologiebeurs
Nasdaq opnieuw. De koers voor B-
aandelen (met stemrecht) sloot giste-
ren op 15,40 dollar, een daling van

4,3 procent. De Murdochs verloren
in twee weken een kleine miljard
d o l l a r.

Het vertrouwen in pers, politie en
politiek daalt. Ruim 30 procent van
de Britten denkt slechter over de po-
litie dan twee weken geleden, 35 pro-
cent heeft minder vertrouwen in
krantenjournalistiek, blijkt uit een
peiling in opdracht van The Times.

Ook premier Camerons populari-
teit daalde met 39 procent, die van vi-
cepremier Clegg met 27 procent en
die van oppositieleider Ed Miliband
met 14 procent.

Volg de verhoren van Murdoch live
via nrc.nl/live

In het Nieuws: pagina 4 en 5

43.000 wandelaars
lopen de Vierdaagse
binnenland 8

Zonder
Space
S h u tt l e
wel/geen
k l i tt e n b a n d
we te n s ch a p
1 6 - 17

Contador:
Dit is
mijn
zwaar ste
To u r
sport 26-27



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

23

nrc ·next
Maandag 17 oktober 20118 l Nederland nrc ·next

Maandag 17 oktober 2011 Nederland l 9

Het is een protest tegen van alles en nog wat
In 951 steden in 82 landen protesteerde de Occupy-beweging tegen ‘het systeem’. Alles moet anders, maar hoe?

© De actievoerders van
Occupy Amsterdam houden
het Beursplein sinds zaterdag
bezet „zolang als nodig is”.

© De Hema bracht de
bezetters ’s avonds broodjes.

Door Reinier Kist
Amsterdam. Hoe organiseer je een
betoging zonder vastomlijnd doel en
zonder leiders? Daar hebben de onge-
veer 200 demonstranten op het
Beursplein in Amsterdam gistermid-
dag een oplossing voor gevonden. In
een grote kring in een hoek van het
plein kan iedereen een voorstel doen.
Een meisje met een arafatsjaal roept:
„We moeten morgenochtend de
beurs bezetten. En laten we een mani-
fest opstellen.”

Vervolgens echoot de groep het
voorstel zin voor zin, zodat iedereen
het kan verstaan. Microfoons worden
expres niet gebruikt, vertelt een actie-
voerder. „Om het groepsgevoel te ver-
sterken.” Daarna gaan de handen om-
hoog van de mensen die aan het plan
willen meewerken. Het meisje met de
arafatsjaal heeft negen medestan-
ders. „Real democracy”, noemen de
betogers deze vergadermethode.

De actievoerders hebben het Beurs-
plein na de demonstratie van zater-
dag veranderd in een geïmproviseerd
dorp van meer dan vijftig tenten en
een stel felgekleurde bussen. In na-
volging van soortgelijke acties in Ma-
drid en New York houden de betogers
het plein bezet „zolang het nodig is”.
Op verschillende plekken zijn borden
opgehangen met protestleuzen als
‘Stop het casinokapitalisme!’.

De aftrap van de bezetting, afgelo-
pen zaterdag, was volgens de beto-
gers een groot succes. Ze vertellen aan
iedereen die het wil horen dat er op
het hoogtepunt zes- à zevenduizend
mensen naar het plein kwamen. De
politie houdt een gematigder schat-
ting aan van 1.500 mensen. Ook in
andere grote steden waren protestac-
ties georganiseerd.

Maar anders dan in Rome, waar rel-
len uitbraken onder de betogers (zie
inzet), verliep het protest in Amster-
dam vreedzaam. De politie verrichtte
één arrestatie wegens ordeverstoring.
Ook in Den Haag en Rotterdam von-
den zaterdag Occupy-protesten
plaats. In Den Haag bleef een handje-
vol actievoerders overnachten op het
Malieveld.

De actievoerders op het Beursplein
besteedden gisteren het grootste ge-
deelte van de middag aan het organi-
seren van werkgroepen. Wie gaan de
pers te woord staan? Wie wil er een

discussiegroep organiseren? Wie gaat
er in het sociale media-team? Wie
zorgt voor de lunch?

Sommige groepen ontstaan spon-
taan, vertelt Nina Elzinga (20), stu-
dent beeldende kunst en vormge-
ving. „Mensen die ergens goed in
zijn, gaan uit zichzelf aan de slag.” Zo
stond er zaterdagavond een beamer
op het plein en keken de actievoer-
ders gezamenlijk naar Inside Job, een
documentaire over de kredietcrisis.
Elzinga: „Ik had gisteren koffie en
thee meegenomen en voor ik het wist
werd mijn tentje het donatiepunt
voor voedsel.” De winkels in de buurt
ondersteunen de bezetting, vertelt
Elzinga. „De Hema komt vanavond
niet-verkochte broodjes brengen.”

Elzinga heeft een persoonlijke re-
den om mee te doen aan de beweging.
„Mijn moeder heeft meerdere diplo-
ma’s, maar ze kan geen werk vinden
en ze krijgt niet eens een uitkering.
De hele verzorgingsstaat is uitge-
hold.” Ze voegt er een leus aan toe, die
het gevoel van veel aanwezigen lijkt
te verwoorden: „Bezuinig op de rij-
ken, niet op de armen.”

Elzinga schenkt een kop koffie in
voor Bart den Hartog (18) uit Vianen,
die net als zij de koude nacht heeft
doorgebracht op het plein. Hij sliep
met drie vreemden in zijn kleine koe-
peltent. „Het was krap, maar zo hiel-
den we elkaar warm.” Sommige actie-
voerders deden de hele nacht geen
oog dicht, omdat ze niet konden op-
houden met discussiëren. „Heel in-
spirerend”, zegt Den Hartog.

Zelf is hij naar de betoging geko-
men om te protesteren tegen het
bankwezen. „De banken investeren
met geld dat ze in bruikleen hebben

van het volk en vervolgens maken ze
er een potje van. Ik wil aan Nederland
laten zien dat mensen bereid zijn om
daar tegenin te gaan.” Waarom geen
politieke partij oprichten? Den Hart-
og: „Het politieke systeem wordt ge-
gijzeld door de centrale banken.”

Het systeem moet op de schop,
maar hoe precies, en wat er moet ver-
anderen, is volstrekt onduidelijk. El-
zinga: „Als je aan de tweehonderd
mensen op dit plein vraagt wat ze wil-
len veranderen, krijg je tweehonderd
verschillende antwoorden.” Het is zo-
wel de kracht als de zwakte van de be-
weging, zegt Elzinga. „De kracht,
omdat het protest mensen van alle
leeftijden en van alle lagen uit de be-
volking aanspreekt. De zwakte, om-
dat het dreigt te verzanden in ondui-
d e l ij k h e i d . ”

Zaterdag was op het Beursplein de
boodschap van de betogers zo moge-
lijk nog diffuser. Omdat iedereen een
paar minuten microfoontijd kreeg,
werd er geprotesteerd tegen van alles
en nog wat. Van de PVV tot aan ‘ch e m -
trails’ en de ‘New World Order’. Het
leidde af en toe tot een melige sfeer
onder de aanwezigen. Toen een woe-
dende kraker opriep tot „een
bankrun” joelde de menigte vrolijk
mee. Een protestbord vatte het alge-
mene ongenoegen goed samen: ‘Dit
vind ik niet leuk’, in de stijl van de
Like -button van Facebook.

Toch leken de meeste aanwezigen
een gedeelde reden te hebben om
naar het Beursplein te komen: onvre-
de met de financiële sector, die niet al-
leen de kredietcrisis heeft veroor-
zaakt, maar ook tegen de gevolgen er-
van in bescherming wordt genomen.
Nu moet er alleen nog even consensus
bereikt worden over wat daarvoor in
de plaats moet komen.

Daar is ook een werkgroep voor in-
gericht, getiteld ‘Inhoud’.

© Commentaar: pagina 19

Rellen bij Occupy-protest in Rome: 1 miljoen euro schade en 70 gewonden

. In Rome ontstonden zaterdag on-
geregeldheden rond de Occupy-be-
to g i n g . Daarbij vielen er zo’n zeven-
tig gewonden.

. Burgemeester Gianni Alemanno
schatte de schade aan openbaar be-
zit gisteren op zeker 1 miljoen euro.
De politie zou tot dusver twaalf ar-
restaties hebben verricht.

. Een kleine groep gewelddadige
relschoppers greep de vreedzame
protestmars van duizenden demon-
stranten aan om de gevelruiten van

Rellen tijdens Occupy Rome Foto Merlin Daleman

Leers: de een vindt mij
soepel, de ander streng
Asielzoekers horen nu sneller of ze
in Nederland mogen blijven dan vo-
rig jaar.

Rotterdam. Dankzij de nieuwe
achtdaagse procedure hoorde meer
dan de helft van de asielzoekers het
afgelopen half jaar na het eerste pro-
cedé of zij in Nederland mochten
blijven. Vorig jaar, toen binnen 48
uur uitsluitsel gegeven moest wor-
den, was dat nog 29 procent. Dat zei
minister voor Immigratie en Asiel
Gerd Leers (CDA) gisteren in het tele-
visieprogramma Buitenhof.

Hij reageerde daarmee op de kri-
tiek dat het aantal vluchtelingen dat
naar Nederland komt nog niet is ge-
daald. Vrijdag bleek dat in de eerste
helft van dit jaar vrijwel even veel
mensen asiel kregen als in de eerste
helft van vorig jaar.

Leers zei toen al dat er nog geen
daling zichtbaar is omdat de meeste

maatregelen in het regeer- en ge-
doogakkoord niet of nog maar net in
werking zijn getreden. Op de lange
termijn verwacht hij wel een daling,
als de situatie in het buitenland niet
voor verrassingen zorgt.

De minister wees erop dat zijn por-
tefeuille erg lastig is, mede doordat
die in Nederland gepolitiseerd is. „Ik
moet heel streng zijn, maar ook
rechtvaardig. De een vindt mij niet
streng genoeg en de ander vindt mij
niet rechtvaardig genoeg.”

Leers had vorige week in het we-
tenschappelijke tijdschrift van het
CDA gesteld dat migratie ook iets po-
sitiefs kan zijn. PVV-leider Geert Wil-
ders reageerde daar gepikeerd op. Na
overleg met premier Mark Rutte
(VVD) en een gesprek met Wilders be-
nadrukte Leers dat hij nog altijd ach-
ter de doelstelling van het kabinet
staat om het aantal migranten sub-
stantieel te verminderen. (NRC)

Na Uruzgan vaak
mentale problemen
De Nederlandse militairen die op
missie zijn geweest naar Uruzgan
hebben vaak mentale problemen.

Rotterdam. Zeker zestienhonderd
Nederlandse militairen die op missie
zijn geweest naar het Afghaanse
Uruzgan, zeggen na terugkomst te
kampen met mentale problemen.

Ze hebben last van flashbacks van
gevechtsacties, woedeaanvallen en
depressies en veel militairen zijn kort
na de missie overmatig gaan drinken.
Twintig procent van de militairen
slaat de hulp die ze van Defensie krij-
gen aangeboden af.

Dat meldde RTL Nieuws dit week-
end op basis van cijfers van het mi-
nisterie van Defensie. In de periode
van 2006 tot en met 2010 zijn zes-
tienduizend Nederlandse militairen
uitgezonden geweest naar Afghani-
stan.

Elke militair kreeg na terugkomst
een vragenlijst over de eigen fysieke
en mentale gezondheid toegestuurd,

die door iets meer dan de helft is in-
gevuld.

Van hen geven er 1600 aan te kam-
pen met vermoeidheidsklachten. Een
even groot aantal is overmatig gaan
drinken, 1440 hebben slaapproble-
men en een net zo groot aantal meldt
woedeaanvallen en depressieve ge-
voelens te hebben. Van een verhoogd
stressniveau zou bij 1220 uitgezon-
den militairen sprake zijn en 320
zouden last kunnen hebben van een
posttraumatisch stresssyndroom.

Defensiepsycholoog Jan Ambaum
zei in een reactie op de cijfers dat de
missie een enorme impact heeft ge-
had op de militairen. Directeur Twan
Driessen van Centrum ’45, waar vete-
ranen met psychische klachten wor-
den behandeld, liet weten dat het
niet tijdig inroepen van hulp een
groot risico is. „Het komt voor een
deel door onbekendheid, maar ook
omdat ze niet willen weten dat ze tot
die groep veteranen met psychische
klachten horen.” (N RC)

militairen hebben na terugkomst uit Uruzgan
vermoeidheidsklachten en drinken overmatig

Gynaecologen tegen ruil
eicellen en sperma
Het ruilen van donoreicellen en do-
norsperma is niet zo eerlijk als lijkt.

Rotterdam. De beroepsgroep van
gynaecologen spreekt zich uit tegen
het ruilen van eicellen en sperma. Dit
nieuwe systeem, dat ‘faire wederke-
righeid’ heet, houdt in dat paren met
een kinderwens die donorsperma of -
eicellen willen, een tegenprestatie le-
veren: eigen eicellen of sperma done-
ren. Zo mogen ze de wachtlijst voor
donorsperma of -eicellen overslaan.
Tot nu toe biedt één kliniek dit aan.

Maar de patiëntengroep is „kwets-
baar” en moet worden beschermd,
schrijft gynaecologenvereniging
NVOG in het standpunt over faire
wederkerigheid. Patiënten zijn vaak
wanhopig als het niet lukt om op een
natuurlijke manier kinderen te krij-
gen. Het systeem van faire wederke-
righeid, vindt de NVOG, is niet zo
eerlijk als het lijkt. De vrouw die do-
norsperma nodig heeft, moet een
hormoonkuur en een ingrijpende in-
greep ondergaan om eicellen te kun-
nen doneren. De man die eicellen no-
dig heeft, hoeft alleen maar één keer
in een flesje te doneren om aan de
voorwaarden te voldoen. (NRC)

Groot tekort aan donors

. Er is een groot tekort aan do-
norsperma sinds de wet in 2004 ver-
anderde: anoniem doneren mag
niet meer. Daardoor doneren min-
der mannen. Het kind kan immers
na zestien jaar voor de deur staan.

. Aan eicellen is ook een tekort,
omdat vrouwen daarvoor een hor-
moonkuur moeten ondergaan ge-
volgd door een punctie waarbij de
eitjes uit de eierstokken opgezogen
worden (IVF).

. Het doel van IVF is om meer dan
tien eitjes te laten groeien om zo de
slagingskans op een zwangerschap
te vergroten. Zonder hormoonkuur
groeit er maandelijks maar één eitje
in een eierstok.

. Betalen voor donorsperma of -ei-
cellen is in Nederland verboden.

. Eerder deze week was de website
danzza.nl in het nieuws. Daar kun-
nen mensen binnenkort online eicel-
len en zaadcellen aanbieden.

© Een protestbord vatte
het ongenoegen goed
samen: ‘Dit vind ik
niet leuk’ §

160 0

. Witte huid, grijns, sik en snor,
blosjes op de wangen. Dit masker is
niet alleen een groep internetanar-
chisten genaamd Anonymous, nu
hebben ook de Occupy-demon-
stranten het zich toegeëigend.

. Het is het masker van V., getekend
door David Lloyd. V. is de hoofdper-
soon in de graphic novel V for Ven-
d e tt a , een revolutionaire anarchist
die de Engelse regering ten val pro-
beert te brengen.

. V. is weer gebaseerd op de Engel-
se militair Guy Fawkes, een katho-
liek die in 1605 de protestantse ko-
ning Jacobus I wilde vermoorden
omdat die de paus had geëxcom-
m u n i c e e rd . De aanslag, die hij wilde
plegen met een explosie van bus-
kruit onder het Hogerhuis in Lon-
den, mislukte. Fawkes werd geëxe-
cuteerd in 1606.

. In 2006 bracht Warner Bros de
film V for Vendetta uit, op basis van
Lloyds stripverhalen.

Masker van anarchisten

Occupy Stockholm Foto AFP

Occupy Londen Foto AFP Occupy Berlijn Foto Reuters

banken in te gooien en auto’s in
brand te steken. Gemaskerd en ge-
kleed in het zwart bekogelden ze de
oproerpolitie met stenen, flessen en
geïmproviseerde projectielen. Ze
sloegen geldautomaten stuk en zet-
ten prullenbakken in brand.

. Vreedzame betogers ontvluchtten
het straatgeweld en zochten een vei-
lig heenkomen in kerken en andere
gebouwen. Enkele van hen probeer-
den de relschoppers een halt toe te
roepen. Zij scandeerden ‘Genoeg!’
en ‘S ch a n d e ! ’. Volgens Italiaanse

media raakte een man die de ge-
welddadige actievoerders wilde
weerhouden van het gooien van
flessen daarbij gewond.

. De burgemeester weet het ge-
weld aan „een paar duizend bandie-
ten uit heel Italië, die zich onder de
betogers hebben gemengd”.

. Ook in New York, waar de Occupy-
beweging is begonnen, en in Chica-
go werden zaterdag betogers gear-
resteerd na confrontaties met de po-
litie. In New York viel één gewonde.

Occupy Warschau Foto AP

Occupy Wenen Foto Reuters

Occupy Mexico City Foto AFP Occupy Hongkong Foto AFP Occupy Lissabon Foto Reuters

Occupy Washington DC Foto Reuters

Occupy Boekarest Foto Reuters

Occupy Ljubljana Foto Reuters

Occupy Den Haag Foto WFA

Occupy Zürich Foto Reuters

Occupy Sydney
Foto AFP

NRC Handelsblad Maandag 17 oktober 2011

5
NRC Handelsblad Maandag 17 oktober 2011

4 In het nieuws Wereldwijd protest Occupy-beweging

Bezet Beursplein:
protest tegen,
eh, ja, tegen wat?

Door onze redacteur
Reinier Kist
Amsterdam. Ze trommelen, zin-
gen, toeteren en klappen tegen het
kapitalisme. Ten minste tweehon-
derd vrolijk uitgedoste actievoerders
verzamelden zich vanochtend voor
de ingang van het Beursgebouw in
Amsterdam. Beurshandelaren die
naar hun werk kwamen, kregen aan-
delen ‘liefde’, ‘geluk’ en ‘duurzame
toekomst’ aangeboden en werden
behangen met slingers. De statige fa-
çade van het Beurgebouw was be-
plakt met protestborden en spandoe-
ken met teksten als „Make love, not mo-
ney”. Het moest lijken op de actie ‘Oc-
cupy Wall Street’ – Bezet Wall Street.

De wereldwijde ‘Occupy’-bewe-
ging is neergestreken op het Beurs-
plein in Amsterdam, dat zaterdag
veranderde in een geïmproviseerd
dorp van meer dan vijftig tenten en
een stel felgekleurde bussen. In na-
volging van soortgelijke acties in Ma-
drid en New York houden de beto-
gers het plein bezet „zolang het no-
dig is”. Ook in Den Haag en Rotter-

dam werden Occupy-acties gehou-
den. In Den Haag hebben twintig
mensen afgelopen nacht op het Ma-
lieveld gebivakkeerd, meldt Omroep
West. In Rotterdam zat vanochtend
nog één demonstrant, al worden er
volgens RTV Rijnmond vandaag
weer meer demonstranten bij het
Beursgebouw verwacht.

Hoewel de beweging geen vastom-
lijnd doel heeft, is de reden om te
protesteren voor alle demonstranten
dezelfde: onvrede over de financiële
sector, die in hun ogen niet alleen de
kredietcrisis heeft veroorzaakt, maar

ook tegen de gevolgen ervan in be-
scherming wordt genomen.

Die onvrede leek zaterdag breed
gedeeld, toen 1.500 mensen – van al-
le leeftijden en uit alle lagen van de
bevolking – in Amsterdam kwamen
demonstreren. Zondag en maandag
waren het voornamelijk ervaren ac-
tievoerders, krakers en anti- en an-
dersglobalisten die de kou trotseer-
den om het plein bezet te houden.

Het systeem moet op de schop,
maar hoe precies, en wat er moet ver-
anderen, is volstrekt onduidelijk.
„Als je aan de tweehonderd mensen
op dit plein vraagt wat ze willen ver-
anderen, krijg je tweehonderd ver-

schillende antwoorden”, zegt stu-
dent beeldende kunst en vormge-
ving Nina Elzinga (20). Het is vol-
gens haar zowel de kracht als de
zwakte van de beweging. „De kracht,
omdat het protest mensen van aller-
lei pluimage aanspreekt. De zwakte,
omdat het dreigt te verzanden in on-
d u i d e l ij k h e i d . ”

Elzinga heeft een persoonlijke re-
den om mee te doen aan de bewe-
ging. „Mijn moeder heeft meerdere
diploma’s, maar ze kan geen werk
vinden en ze krijgt niet eens een uit-
kering. De hele verzorgingsstaat is
uitgehold.” Ze voegt er een leus aan
toe, die het gevoel van veel aanwezi-
gen lijkt te verwoorden: „B ezuinig
op de rijken, niet op de armen.”

Gisteren hebben de actievoerders
zich georganiseerd in elf werkgroe-
pen. Van een juridisch team met een
eigen advocaat tot een groep schoon-
makers. Sommige groepen ontstaan
spontaan, vertelt Elzinga. „Mensen
die ergens goed in zijn, gaan uit zich-
zelf aan de slag.” Zo hadden enkele
betogers zaterdag op eigen initiatief
een beamer meegenomen en keken
de actievoerders die avond gezamen-
lijk naar Inside Job, een documentaire
over de kredietcrisis. Elzinga: „Ik had
zaterdag koffie en thee meegenomen
en voor ik het wist werd mijn tentje
het donatiepunt voor voedsel.”

De winkels in de buurt ondersteu-
nen de bezetting, vertelt Elzinga. De
Hema kwam zondagavond niet-ver-
kochte broodjes brengen. Er waren
oliebollen en appelflappen van de
oliebollenkraam op de Dam. De Al-

bert
H e ij n
heeft
papier
en kar-
ton voor
de protest-
borden gege-
ven. En een outdoorwinkel doneerde
tientallen afgedankte tenten.

De betogers organiseren zich zon-
der leiders, zodat „iedereen een gelij-
ke stem heeft”. Hun vergadermetho-
de, die de betogers „real democracy”
noemen, hebben ze afgekeken van de
actievoerders in New York. Ze nemen
plaats in een grote kring in een hoek
van het plein, waar iedereen een
voorstel kan doen. Zaterdag riep een
meisje met een arafatsjaal tijdens de
vergadering: „We moeten morgen-
ochtend de beurs bezetten. En laten
we een manifest opstellen.” Ve r v o l -
gens echode de groep het voorstel zin
voor zin, zodat iedereen het kon ver-
staan. Microfoons worden expres
niet gebruikt, vertelt een actievoer-
der. „Om het groepsgevoel te verster-
ken.” Daarna gaan de handen om-
hoog van de mensen die aan het plan
willen meewerken. Het meisje met
de arafatsjaal kreeg negen medestan-
d e r s.

Elzinga schenkt een kop koffie in
voor Bart den Hartog (18) uit Vianen,
die net als zij de koude nacht heeft
doorgebracht op het plein. Hij sliep
met drie vreemden in zijn kleine
koepeltent. „Het was krap, maar zo
hielden we elkaar warm.” Sommige
actievoerders deden de hele nacht

geen oog dicht, omdat ze niet kon-
den ophouden met discussiëren.
„Heel inspirerend”, zegt Den Har-
tog .

Hij is naar de betoging gekomen
om te protesteren tegen het bankwe-
zen. „De banken investeren met geld
dat ze in bruikleen hebben van het
volk en vervolgens maken ze er een
potje van. Ik wil aan Nederland laten
zien dat mensen bereid zijn om daar
tegenin te gaan.” Waarom de actie-
voerders geen politieke partij oprich-
ten? Den Hartog: „Het politieke sys-
teem wordt gegijzeld door de centra-
le banken.”

Rond een uur of negen vanoch-
tend kwamen twee busjes met straat-
vegers de stoep voor het Beurs-
gebouw schoonmaken. Ze werden
onthaald met een luid applaus. Er
werd geroepen: „Geef hun een bo-
nus, zij zijn de harde werkers!”

Docent biologie Suzanne Hogen-
doorn (30) stond mee te joelen. Ze
noemt zichzelf andersglobalist en
heeft ruime ervaring met actievoe-
ren. Ze heeft „mazzel” dat het herfst-
vakantie is, zodat ze de hele dag kan
blijven. „We proberen het zo te orga-
niseren dat mensen die moeten wer-
ken worden afgelost door mensen
die vrij zijn”, zegt Hogendoorn, die
is benoemd tot perswoordvoerder.
De komende drie weken blijft het
plein bezet, vertelt ze, „en waar-
schijnlijk nog langer”. Zaterdag is er
weer een grote demonstratie.

Of de betogers nog met eisen ko-
men? Daar is ook een werkgroep voor
ingericht, getiteld ‘To e k o m s t v i s i e ’.

• Madrid
Het waren de Spaanse indignados ( v e r o n t wa a r -
digden) die half juni op een ‘volksvergadering’
in Madrid zaterdag 15 oktober prikten als mon-
diale protestdag. De linkse en veelal jonge beto-
gers bezetten toen al ruim een maand pleinen in
grote Spaanse steden, waaronder het hoofdste-
delijke Puerta del Sol-plein, en wilden hun be-
weging een internationale impuls geven.
Geïnspireerd door de opkomst van de Occu-
py-beweging in de VS lieten Spanjaarden geen
verstek gaan. Met honderdduizenden gingen
ze de straat op; van de tien grootste demonstra-
ties wereldwijd, waren er vier in Spaanse ste-
den: Barcelona, Madrid, Zaragoza en Valencia.
In mei richtte de woede zich aan de vooravond
van lokale en regionale verkiezingen ook tegen
de gebrekkig functionerende democratie en
corrupte politici. Zaterdag waren vooral de ban-
ken en de ‘dictatuur van de markten’ mikpunt
van kritiek. Op 20 november kiest Spanje naar
alle waarschijnlijkheid een nieuwe rechtse re-
gering. Volgens zeker één betoger was dit goed
nieuws: „Dan wordt er nog meer bezuinigd en
zullen de mensen nog sneller ontwaken.”

• Rome
Het protest in Rome richtte zich behalve op het
wilde kapitalisme, ook tegen de regering-Ber-
lusconi, de werkloosheid, de corruptie, het ver-
slechterende onderwijs, de milieuvervuiling,
en het gebrek aan toekomst voor jongeren. Om
half drie ’s middags sloeg de sfeer om. Een
groep jongeren viel een supermarkt aan. Met
knuppels, hamers, ijzeren staven, straatstenen
en vuurwerk werden vervolgens etalages van
banken, winkels en auto’s gesloopt. De met hel-
men en gasmaskers uitgeruste, in het zwart ge-
klede „black blockers” verscholen zich steeds

opnieuw in de vreedzame massa, waardoor de
politie ze niet kon isoleren. Een „black blocker”
vertelt vanochtend in la Repubblica dat de aanval
lang was voorbereid. Volgens hem bestond de
gewelddadige groep uit 800 man. Deze opereer-
de in kleine commando’s van twaalf tot vijftien
personen, met in ieder commando drie specia-
listen: „Een clubje foerageerde, raapte stenen
en stokken van straat. Een ander deel lanceerde
en gebruikte de wapens die werden aangele-
verd, en tot slot waren er de brandbomspecialis-
ten.” Het resultaat van de uren durende stads-
guerrilla: 135 gewonden, onder wie 105 agen-
ten die veelal benen of armen braken. Meer dan
twee miljoen euro schade. Er zijn 23 actievoer-
ders gearresteerd, van wie er nog twaalf vast zit-
ten.

• Lissabon
Twee maanden voordat de Spaanse indignados
hun pleinbezettingen begonnen, werd in Por-
tugal de ‘Geração à Rasca’ ( Wegwerpgeneratie)
geboren. Na een oproep van vier jongeren op Fa-
cebook betoogden 300.000 vooral jonge Portu-
gezen op 12 maart tegen de crisis en tegen hun
precaire situatie op de arbeidsmarkt. Een
maand later moest de demissionaire socialisti-
sche regering financiële noodhulp van het IMF
en de EU aanvragen. In juni kwam een nieuwe,
centrumrechtse premier aan de macht die het
land in ruil voor die noodleningen nu zeer in-
grijpende bezuinigingen oplegt. Afgelopen za-
terdag was de opkomst minder massaal dan in
maart, maar nog steeds de op drie na grootste
(na Madrid, Rome en Barcelona). Volgens Paula
Gil, een van de vier initiatiefnemers van het pro-
test in maart, laten „veel mensen zich nog wijs-
maken dat de ons opgelegde maatregelen on-
ontkoombaar zijn”. Haar beweging pleit voor
opschorting van het aflossen van schulden.

• Santiago
Opvallend veel betogers waren er zaterdag in de
Chileense hoofdstad Santiago. Sinds april de-
monstreren Chileense studenten voor betaal-
baar onderwijs. Met het bezetten van universi-
teiten en scholen hopen zij de regering te dwin-
gen om meer geld in onderwijs te steken. Zij
grepen het Occupy-protest aan om de omvang
van de acties te vergroten – met succes, want er
gingen ruim 12.000 mensen de straat op. Voor
beter onderwijs, maar ook tegen de enorme in-
komensongelijkheid in Chili en tegen de onder-
drukking van de inheemse M a p u ch e indianen.

• New York
De ‘Occupy Wall Street’ betekende een enorme
stimulans voor lopende protesten in andere
landen, maar New York stond zaterdag, met en-
kele duizenden demonstranten, net niet in de
top tien van demonstraties. Ook in veel andere
Amerikaanse steden werd gedemonstreerd.

• Athene
Griekenland heeft nu de grootste financiële
problemen, maar Athene kende niet het groot-
ste protest. Met slogans als 'Geen uitverkoop
van Griekenland’ gingen enkele duizenden de-
monstranten naar het Syntagmaplein in Athe-
ne, waar de afgelopen maanden al vaak is gede-
monstreerd tegen de bezuinigingsmaatregelen
onder druk van de EU en het IMF. Voor deze
week staat een hele reeks stakingen gepland.

• Dublin
De demonstratie van naar schatting duizend Ie-
ren in Dublin was het eerste grote protest tegen
de draconische bezuinigingsmaatregelen en de

invloed van de troika. Eén groep liep langs het
ministerie van Financiën, het parlement en het
hotel waar leden van het IMF, de ECB en de EU
logeren. Ze scandeerden ‘Get out of Ireland’. De
andere groep liep door Dame Street, waar zo’n
zestig Occupy-aanhangers al ruim een week
kamperen voor de Centrale Bank.

• To k i o
In Tokio betoogden zaterdag zo’n 300 mensen,
met spandoeken met de tekst ‘Occupy Tokyo’.
Op mondiaal niveau niet veel, maar Japanners
zijn in het algemeen niet snel geneigd tot pro-
testdemonstraties. Het ongenoegen van de be-
togers richtte zich vooral tegen kernenergie en
in het bijzonder tegen het energiebedrijf TPP,
dat de beschadigde kerncentrale Fukushima
Dai’ichi exploiteert. Weinig wijst er op dat de
Occupy-beweging hier veel groter zal worden.
Volgens de Japan Times komt dat mede doordat
de hoogste salarissen in het bedrijfsleven in Ja-
pan minder extravagant zijn dan in de VS.

• Johannesburg
Zuid-Afrika heeft een traditie van massaprotest.
Maar bij de Johannesburg Stock Exchange (JSE),
het financiële hart van het Afrikaanse continent,
trok het anti-kapitalistisch verzet zaterdagmor-
gen maar zo’n tachtig demonstranten: een bont
gezelschap van witte anarcho-socialistische be-
ginnelingen en zwarte doorgewinterde actie-
voerders. Terwijl de witte demonstranten ‘w ij
zijn de 99 procent’-borden omhooghielden, eis-
ten de zwarte activisten ‘zonnepanelen voor
goedkope elektriciteit’, een eind aan corruptie
en zware straffen voor verkrachters.

(Met medewerking van onze correspondenten Titia Ke-
telaar, Bas Mesters, Peter Vermaas en Merijn de Waal)

Beurshandelaren werden
vanochtend in Amsterdam
onthaald door zo’n
tweehonderd actievoerders,
die meedoen aan de
‘Occupy’-actie. Zaterdag
deden 1.500 mensen mee aan
de actie op het Beursplein.

Zaterdag was in honderden steden een
mondiale protestdag waarop bankiers en
politici het belangrijkste doelwit waren.
Hier en daar gingen tienduizenden de straat
op, zoals in Madrid en Rome, soms waren het
er enkele tientallen, zoals in Montevideo,
Johannesburg en Tokio. In de VS, Spanje en
Frankrijk was er protest in tientallen steden.
Ook in Nederland werd actie gevoerd.

De oliebollenkraam
op de Dam bracht
appelflappen

San Fransisco

Vancouver

Los Angeles

Mexico-Stad

New York

Rome

Hongkong

Londen

Amsterdam
Brussel

Berlijn Zürich

Ljubljana

Zagreb

Tokio

Sydney

Madrid

Santiago

Overal ter wereld duikt dit 
masker op: dat van de hoofdper-
soon in de strip V for Vendetta, 
van de Britse tekenaar David 
Lloyd. Het masker is veel gebruikt 
door de groep internet-
anarchisten die zich Anonymous 
noemt en is door een aantal 
‘Occupy’-demonstranten 
overgenomen. De heterogene 
Occupy-demonstranten hebben 
geen eigen icoon. De strip gaat 
over een revolutionaire anarchist 
die probeert de Britse regering 
ten val te brengen. 
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B eschermd
tegen het water

Foto Shakil Adil / AP Photo
Karachi. Pakistaanse boeren laten
hun pas geoogste pepers drogen op
hoger gelegen grond om ze te be-
schermen tegen overstromingen. De
provincie Sindh, in het zuiden van
het land, wordt namelijk geteisterd
door grote overstromingen. Meer

dan tweehonderd mensen zijn omge-
komen, 665.000 huizen zijn verwoest
en meer dan 1,8 miljoen mensen zijn
getroffen door het water. Ook de er-
naast gelegen provincie Baluchistan
heeft te kampen met wateroverlast.

Overstromingen tijdens het regen-

seizoen zijn in Pakistan niet vreemd.
Vorig jaar leidde het nog tot interna-
tionale hulpverlening aan het land.
Hoewel sommige plaatsen ook dit
jaar zijn getroffen door het water zijn
de meeste van de rampgebieden uit
2010 dit jaar droog gebleven.

v© nrc.nl/inbeeld
nu ook verkrijgbaar als gratis
app voor de iPad
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Waar is de
fluwelen
t e ch n i e k ?

Op links

Zie hoe Jorien van den Herik
Feyenoord bestuurlijk naar

de UEFA Cup leidde. Zie hoe Rie-
mer van der Velde Heerenveen
aan het provincialisme onttrok.
Of zie hoe Joop Munsterman FC
Twente in staat stelde kampioen
te worden. En zie hoe Jan Smit
een Calimeroclub als Heracles
groot maakte.

Mannen van stavast die weten
hoe een betaalde voetbalorgani-
satie (bvo) geleid moet worden:
met straffe hand, om niet te zeg-
gen dictatoriaal.

Maar het zijn ook mannen van
de fluwelen techniek. Jorien
bracht in de stoere havenstad
spelers joie de vivre bij. Aan de oe-
vers van de Friese meren leerde
Riemer spelers graag een visje
bakken. Joop trakteert voetbal-
lers nog wel eens op een gitaar-
concert. En Jan mag in het spe-
lershome graag de getapte jon-
gen uithangen. Bovendien gaan
de mannen er prat op dat ze de
verjaardagen van alle spelers-
vrouwen en hun kinderen ken-
nen.

Jorien, Riemer, Joop en Jan
zijn aan de onderhandelingstafel
hard, bikkelhard. Types van slik-
ken of stikken. En vooral niet ge-
diend van inspraak. Alleen zij
weten wat goed is, voor de spe-
lers, maar vooral voor de bvo.
Maar altijd straalden de mannen
warmte uit. Juntaleiders die de
huiskamercultuur cultiveren.
Gezelligheid kent geen tijd, zelfs
niet met het mes op tafel.

Maar de mannen hadden het
ook gemakkelijk. Zij werden in
hun doen en laten nooit gehin-
derd door clubiconen.

Jorien maakte van Coen een
vriend, Riemer woonde de begra-
fenis van Abe hoogspersoonlijk
bij, Epi was al dood toen Joop
aantrad en de Zwarte Meteoor wa s
al teruggekeerd naar Zuid-Afri-
ka toen Jan op het pluche plaats-
nam. Ja, dan is het gemakkelijk
regeren.

Nee, Steven is niet te benijden.
Je zult maar gehinderd worden
door democraten als Johan en
Louis. Dat is pas moeilijk wer-
ken. Hoe wil je dan in godens-
naam een betaalde voetbalorga-
nisatie fatsoenlijk renoveren.
Daar is geen beginnen aan.

Henk Stouwdam

6
Arjan Stroetinga bezorgde
schaatsteam BAM de zesde
seizoenszege in zes mara-
t h o n s.

Amsterdam. Ajax-erelid Johan Cruijff stond in het middelpunt van de be-
langstelling na de ledenraad van de Amsterdamse club, gisteren in de Arena.
Cruijff wil niet verder met de vier andere commissarissen van Ajax. Gister-

avond werd de clubicoon ervan beschuldigd zich eerder dit jaar racistisch te
hebben uitgelaten over medecommissaris Edgar Davids.
Foto Olivier Middendorp

Ahold wil
groeien via
internet
economie 31

Zo wil ik
niet verder

Holleeder op
bankje in het
Per smuseum
media 32-33
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Het schaatsseizoen begint vandaag.
De Nederlandse ploegen hebben

minder geld, maar de buitenlanders zijn
nog altijd jaloers op ons.

sport 34-35

Ook voor &scale posities
www.legalpeople.nl

EXECUTIVE SEARCH CONSULTANCY

Door onze redacteur
Egbert Kalse
Rotterdam. Vaarwel Duitsland,
welkom Italië.

Cynische ECB-vorsers hebben zel-
den sneller hun gelijk kunnen halen.
Gisteren, slechts drie dagen na het
vertrek van de Fransman Jean-Clau-
de Trichet, voerde de nieuwe presi-
dent van de Europese Centrale Bank
(ECB), de Italiaan Mario Draghi, een
renteverlaging door.

Het moet voor Draghi, een week
geleden nog ‘gewoon’ president van
de Italiaanse centrale bank, een com-
plexe afweging zijn geweest. Hij
heeft als Italiaan de schijn tegen. Ita-
lië heeft de reputatie een land te zijn
dat het wat minder nauw neemt met
behoedzaam monetair beleid dan
bijvoorbeeld Duitsland of Neder-
land. Draghi’s voorganger Trichet
werd algemeen als een havik gezien:
een ECB-president die recht in de
monetaire leer was en daarmee de re-
putatie van de ECB als een centrale
bank naar Duits model verdedigde.

Maar wie cynisme verruilt voor
een open blik, ziet dat Draghi giste-
ren per saldo veel meer deed dan wat
er van hem verwacht werd. In een op-
merkelijk open en soepele persconfe-
rentie na afloop van het rentebesluit,
maakte Draghi de geesten rijp voor
een milde recessie in de eurozone.

Draghi verlaagde daarom de be-
langrijkste rentevoet voor de eurozo-
ne met 0,25 procentpunt naar 1,25
procent. Dat besluit werd unaniem
gesteund door de centralebankiers
van de zeventien eurolanden en de
overige vijf leden van het ECB-be-
stuur, hetgeen Draghi’s leiderschap
openlijk bevestigde.

Tegelijkertijd echter maakte de
Italiaan duidelijk dat niet de ECB,
maar de Europese politiek verant-
woordelijk is voor het oplossen van
de eurocrisis. Dat geldt voor de
muntunie als geheel, maar nog meer
voor probleemlanden als Grieken-
land en Italië. Draghi, in antwoord
op een vraag over de huidige toren-
hoge rente op Italiaanse staatsobli-
gaties: „De verantwoordelijkheid
voor het handhaven van de finan-
ciële stabiliteit en ordelijke finan-
ciële voorwaarden ligt in de eerste
plaats bij het nationale economische
beleid. Het is echt zinloos om te den-
ken dat de koersen van staatsobliga-
ties langdurig gestabiliseerd kunnen
worden door externe interventies
[als die van de ECB, red].”

De ECB gaat dan ook niet over tot
het (nog grootschaliger) opkopen
van staatsobligaties uit probleem-
landen of het verder verruimen van
de geldhoeveelheid – twee wensen
van met name de zuidelijke lidsta-
ten. Sinds augustus kocht de ECB al

De nieuwe president van de
ECB, de Italiaan Mario
Draghi, verlaagde gisteren
direct de rente. Breekt hij met
het verleden of behoedt hij de
ECB juist voor erger?

Pragmatische Draghi is soepel en streng

voor 100 miljard euro aan met name
Spaanse en Italiaanse staatsobliga-
ties op.

Draghi’s debuut kwam op het mo-
ment dat de eurozone in grote onze-
kerheid verkeert over het voortbe-
staan ervan. Het lot van Griekenland
is ongewis en de vraag is of het land
in staat zal zijn bij de muntunie te
blijven. Draghi’s keuze om vooral

Nieuwe ECB-president verwacht ‘milde recessie’ en verlaagt de rente met 0,25 procent

ECB maakt eerdere renteverhogingen van begin dit jaar weer deels ongedaan

pragmatisch te handelen lijkt in elk
geval op de financiële markten op
goedkeuring te kunnen rekenen. Het
rentebesluit, dat als een verrassing
kwam, leidde wereldwijd tot koers-
stijgingen op de beurzen.

De grote vraag is of de renteverla-
ging genoeg is om de onrust op de
markten te bezweren. Uit monetaire
studies is gebleken dat een rentever-

laging pas op langere termijn (een
half jaar tot een jaar) effect heeft. De
lage officiële rente heeft domweg tijd
nodig heeft om door te sijpelen naar
de economie. Eerst moeten banken
de rente verlagen, dan pas kunnen
bedrijven tegen lagere rentes lenen
en dat geld vervolgens investeren in
de economie.

Probleem daarbij is dat de zoge-

noemde reële rente (de nominale
rente gecompenseerd voor inflatie)
dankzij een inflatie van 3 procent in
de eurozone op dit moment al nega-
tief is. Dat betekent dat een verdere
verlaging weinig zin heeft, vooral als
de economische groei stagneert.

Ook Draghi was zich daar terdege
van bewust. Net als zijn voorganger
Trichet zei hij gisteren dat de ECB
zal blijven interveniëren in de obli-
gatiemarkten als dat nodig is om het
effect van de renteverlaging „door te
geven” aan de reële economie.

Inflatie is dan ook niet de grootste
zorg voor de ECB. Veel erger is dat in
heel Europa (ook in als sterk geperci-
pieerde landen als Duitsland, Neder-
land en Frankrijk) de productie vori-
ge maand stevig onderuitging.

Draghi toonde zich een vaardig
crisismanager. Puristen zullen stel-
len dat hij financiële stabiliteit
zwaarder laat wegen dan monetaire
stabiliteit. Maar gegeven de econo-
mische en politieke omstandigheden
is zijn ‘dubbelbesluit’ zo gek nog
niet. Net als zijn voorganger zal de
Italiaan de komende maanden moe-
ten zoeken naar de juiste balans tus-
sen rust bewaren en groei stimule-
ren. Want alleen door groei kan Eu-
ropa zijn problemen structureel
overwinnen.

Zonder Trichet en met Draghi en Bini Smaghi is de ECB wel erg Italiaans
Een grimmige stoelendans bij de
Europese Centrale Bank. Het ver-
trek van de Fransman Jean-Claude
Trichet als ECB-president en het
aantreden van zijn Italiaanse op-
volger Mario Draghi heeft tot een
diplomatiek rel geleid tussen
Frankrijk en Italië.
Frankrijk heeft nu niemand meer in
het zes man tellende dagelijks be-
stuur van de ECB. Italië bezet twee
zetels. Op de ene zit Draghi en op
de ander ECB-bestuurslid Lorenzo
Bini Smaghi. Frankrijk wil dat Bini
Smaghi vertrekt om plaats te ma-
ken voor een Fransman. Maar Ber-
lusconi krijgt hem niet weg.
Het getouwtrek is het gevolg van
een mondelinge deal tussen Ber-

lusconi en Sarkozy. Frankrijk zou
voor Draghi stemmen als ECB-pre-
sident als Italië in ruil Bini Smaghi
zou terugtrekken. Maar Bini Smag-
hi – en de ECB – stellen dat de af-
spraak formeel onuitvoerbaar is,
omdat bestuursleden van de ECB
onafhankelijk zijn. Geen enkel land
kan ze dwingen te vertrekken.
Berlusconi hoopte Bini Smaghi
daarop weg te kunnen lokken met
de post van Draghi in Italië: presi-
dent van de centrale bank. Maar
na een complex intern machtspel
kwam een ander op die stoel: Igna-
zio Visco, plaatsvervangend direc-
teur-generaal van de bank.
Tijdens de eurotop eind oktober
eiste Sarkozy opnieuw het vertrek

van Bini Smaghi van Berlusconi.
Berlusconi – die woord wil houden
om zijn geschonden imago op te
vijzelen – zei echter machteloos te
staan: „Wat moet ik doen. Moet ik
hem doodschieten?”
Aan Berlusconi de diplomatieke
taak een aanvaardbare oplossing
te bieden. Bini Smaghi liet onlangs
fijntjes weten dat Frankrijk na het
aantreden van Trichet ook ander-
half jaar twee Fransen in het
ECB-bestuur had. De Italianen –
die onlangs door Sarkozy werden
vernederd – genieten intussen
stiekem van de poets die ze de
Franse president bakken.

Bas Mesters



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

28 Zaterdag & Zondag
nrc ·next

Dinsdag 15 maart 201116 l In beeld nrc ·next
Dinsdag 15 maart 2011 In beeld l 17

In een oogopslag
Op de redactie van nrc.next hangen op
de muur alle covers die de laatste drie
maanden zijn gemaakt. Elke dag
wordt de oudste vervangen door de
nieuwste. Zo is in één oogopslag te
zien welke coververhalen gepubli-
ceerd zijn. De cover is het uithang-
bord van de krant en dé plek waar
tekst en beeld een directe relatie met
elkaar aangaan. Het beeld met de kop
moet meteen vertellen welk verhaal
we die dag groot brengen. Voor ons 5-
jaar-next-feestje selecteerde ik de op-
vallendste covers van de afgelopen
vijf jaar (linksboven de oudste, rechts-
onder de meest recente), waarvan ik
vind dat we een goede combinatie
tussen vorm en inhoud hebben ge-
maakt. Op naar de volgende vijf jaar!

Sterre Sprengers, beeldredacteur nrc.next
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28 Infrastructuur in Nederland Economie
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4 Opinie & Debat

‘Doe ’s normaal, man’ verhult
Europese gedoogfictie kabinet

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Ook bij de PvdA zullen
beledigingen van SP-
links en coalitie-rechts
het touw doen slijten

O p k l a ri n ge n

Niemand kan meer klagen
over de representativiteit
van de Tweede Kamer. De

straat en het café zijn helemaal
thuis in de nationale vergaderzaal.
Het begrip ‘onparlementair taalge-
bruik’ is geschiedenis. De nationale
conversatie heeft gelukkig altijd
een voorkeur gehad voor normaal
doen. Tijd voor een eerste winst- en
verliesrekening van dit emancipa-
t i e s u c c e s.

Mark Rutte kon op zijn vingers
natellen dat zijn lawaaiige buiten-
boordmotor het avondnieuws zou
beheersen, zeker toen hij weigerde
dondermorgen al afstand te nemen
van de smalende woorden die zijn
gedoogpartner de vorige dag ge-
bruikte. Toen die afrekening later
op de dag toch kwam was het niet
alleen spannend voor radio en tv,
het was ook het nieuwste nieuws.

Nadeel van al die aandacht was
dat het parlement te kijk stond als
een betrekkelijk ineffectieve afspie-
geling van het marktplein. Voor-
deel was dat het getetter over het
getetter de betrekkelijke willekeur
van de bezuinigingen op gebieden
als zorg, natuur en rechtspraak
goeddeels aan het zicht onttrok.
Bovendien, de fictie waarop de ge-
doogcoalitie is gebouwd, bleef
goeddeels toegedekt.

Als iets duidelijk werd in de Mil-
joenennota, de Troonrede en de Al-
gemene Beschouwingen van deze
week, dan is het wel dat de gedoog-
constructie alleen kan voortbestaan
zolang het lukt te doen alsof de 18
miljard bezuinigingen voortvloeien
uit binnenlandse omstandigheden.
Binnen die fictie hebben VVD, CDA
en PVV strakke afspraken gemaakt,
die zij ook houden. Met ogen dicht,
zoals bleek uit de antwoorden van
de minister-president: alleen reser-
ve-gedoogpartij SGP kreeg een
kruimel. De verzamelde overige op-
positie had net zo goed het tele-
foonboek kunnen voorlezen.

Zelfs de PvdA, die vorige week
nog het belangrijk genoemde Pen-
sioenakkoord aan een meerderheid
hielp, werd door premier en zijn
twee ‘s ch r a g e n d e ’ fractievoorzitters
Blok (VVD) en Van Haersma Buma
(CDA) weggezet in het oude frame
van de ‘linkse potverteerders’. De
coalitie hield zich vast aan de eigen
verhaallijn van ‘orde op zaken stel-
len’, ‘niet volgende generaties op-

zadelen met onze schulden’.
Dat alles binnen de cocon van de

binnenlandse politieke verhoudin-
gen. Natuurlijk viel het woord Eu-
ropa wel in het debat, anders dan in
die bleke Troonrede. Maar Europa
werd vooral meteorologisch voor-
gesteld als een soort Katrina, een
storm zo erg dat we er maar niet te
concreet over moeten praten. An-
ders komt-ie echt. Huiver.

En nu weer orde op binnenland-
se zaken stellen. Cohen (PvdA) leek
woensdag een wedergeboorte te
maken als fractievoorzitter. In een
bevlogen verhaal schetste hij de
contouren van een sociaal-demo-
cratisch alternatief. Het toegeno-
men belang van de PvdA in de hui-
dige verhoudingen werd zichtbaar
toen hij zich als een regeringslei-
der-in-ballingschap moest verdedi-
gen tegen ongeveer alle andere frac-
tievoorzitters, vooral de linkse.
Rutte zag het met genoegen aan.

Morgen heeft de regering Cohen
weer nodig. De PvdA ziet zich voor-
lopig gedwongen eigen opvattin-
gen over wat nodig is voor het land
voorrang te geven boven partijpoli-
tiek gewin op de korte termijn. Dat
levert veel tandengeknars op, en
weinig plezier in de peilingen. De
PvdA wil meebouwen aan een fat-
soenlijk Europa en verwijt de coali-
tie met aangetrokken handrem te
ijveren voor meer Europese begro-
tingsdiscipline. Praat u maar.

Voor zijn Europese steun krijgt
Cohen voorlopig niets terug. Hij
noemt een aantal pensioenconces-
sies voor oudere beoefenaars van
zware beroepen die hij heeft losge-
peuterd. CDA-fractievoorzitter Van
Haersma Buma verwoordde waar-
schijnlijk goed de afkeer van een
aanzienlijk deel van zijn achterban

voor de omgang met de gedoog-
partner. Het afgesproken begrip
voor het Europese nihilisme van de
PVV slijt des te sneller naarmate
Wilders harder en vaker door de
fatsoensbarrière vliegt.

Maar stel dat het CDA, met een
blik op de onverminderd desastreu-
ze peilingen, het nog een tijdje uit-
houdt, en de VVD tevreden blijft
met ‘de kleinere overheid’ als poli-
tiek levensdoel, wat zou er voor no-
dig zijn om de PvdA tot verzet te
brengen? Ook daar zullen de bele-
digingen door een combinatie van
SP-links en coalitie-rechts het touw
doen slijten. Gevoegd bij een groei-
end gevoel dat Cohens fatsoen het
niet gaat doen, kan het ogenblik
vrij snel dichterbij komen om de
beuk er in te gooien. Je kunt niet
eeuwig bijvrouw blijven.

Dat moment breekt sowieso aan
als de coalitie extra moet bezuini-
gen als direct gevolg van nieuwe
steunmaatregelen aan zwakke eu-
rolanden. Ook Nederlandsche
Bank-president Knot wijst op die
waarschijnlijkheid. Misschien is het
tot 2014 te rekken. Misschien.

Maar als de storm, waar VVD-
fractievoorzitter Blok zo lyrisch
over sprak, dit najaar of komend
voorjaar echt huishoudt, dan kan
het in de volgende Miljoenennota
al onontkoombaar zijn. Je kunt het
boekhoudkundig wel buiten de be-
groting houden, maar leg dat het
volk maar ’s uit. Dat is weer een na-
deel van de straat als normatief ka-
der: ze geloven je heus niet omdat
je toevallig lekker minister bent.

Als Geert Wilders taxeert dat zijn
huidige invloed maximaal is, en dat
een breuk hem niets oplevert, dan
zal hij met zijn verstandsvrienden
van VVD en CDA wel een manier
vinden om die extra bezuinigingen
niet uit Europa te laten komen.
Mocht hij echter genoeg gist proe-
ven in de sfeer van crisis en verval
en die extra snoeiklus kunnen toe-
schrijven aan de mediterrane euro-
partners, dan zal de PvdA eisen
gaan stellen. Daartoe hoort zeker
het openbreken van het robot-pak-
ket van 18 miljard dat nu verder
wordt uitgevoerd. Omdat het kan.

marc chavannes

›Wilt u reageren? Schrijf naar:
opklaringen@nrc.nl

P. F. Thomése Overpeinzingen op een
festivalterrein – over entertainment
Op de beruchte Zwarte Cross in de Achter-
hoek was schrijver P.F. Thomése een van de
optredende festivalartiesten. In dit tweede
‘Essay op locatie’ zien we de oude culturele
instituties onafwendbaar ten onder gaan.
De vraag is: is dit erg?

Publiek bij de Zwarte Cross
Foto Herman Engbers

Ik krijg bij officieel
erkende kunst zin om
de boel te gaan
bekladden

Vier essays op locatie

In een biertent op een festi-
valterrein in de Achterhoek
bespraken mijn Vlaamse
collega Herman Brussel-

mans en ik de nijpende toestand
van het boekenbedrijf, waar de
ene na de andere boekhandel we-
gens gebrek aan baten noodge-
dwongen de deuren sluit. Om ons
heen het uitgelaten kermisgejoel
van aangeschoten middagdrin-
kers. Zie ons toch zitten op deze
vieze, natte, houten campingban-
ken, zulke verfijnde geesten als
wij, want dat zijn we, sla onze
werken er maar op na.

Mijn confrère rookte de ene si-
garet na de andere, als een ter-
doodveroordeelde die kalmpjes
zijn tijd uitzit tot aan zijn execu-
tie. Wij zaten daar in afwachting
van onze respectieve optredens en
vreesden, niet ten onrechte, dat
onze uitgekookte zinswendingen
via een slecht afgestelde micro-
foon kopje onder zouden gaan in
de alles overstemmende monoto-
nie van het feestgedruis.

Het was een mooie regenachti-
ge dag, alles was bij wijze van
spreken mogelijk, voor anderen
dan, maar wij waren doortrokken
van een besef van teloorgang.

Herman Brusselmans schilder-
de in sombere bewoordingen een
Europa zonder boekhandels, waar
schrijvers voortaan alleen te vin-
den zouden zijn in stampende en
bruisende feesttenten, alwaar de

ontheemde lettermannen op veler
verzoek stand-upjes van tien mi-
nuten deden, zijnde de fossiele
resten van de oorspronkelijke
meesterwerken waar niemand in
geen eeuwigheid nog naar vroeg.

Ik riposteerde: kop op, Her-
man, zo erg is het toch ook weer
niet? Zelf was ik pas sinds enkele
jaren tot het lucratieve circuit van
de feesttenten doorgedrongen;
voordien was ik aangewezen ge-
weest op de Nederlandse biblio-
theekdienst, die een strikt regime
van koffie en thee hanteerde. Dat
is een keuze en wellicht ook een
statement. Wat mij betreft was de
biertent derhalve een stap vooruit
in onze beschaving, waar deze
ook naartoe mocht gaan.

Het grootste misverstand in de
cultuur is dat kunst voor gelijkge-
stemden zou moeten zijn. Niets is
minder waar. Juist de cross-over,
de grensoverschrijding, creëert
een nieuwe betekenis. Het waren
de jongens uit de blanke midden-
klasse die de blues begrepen, be-
ter dan de katoennegers zelf, die
er allang niet meer naar luister-
den. Het waren de ongelovige
muziekkenners die eindelijk de
grootheid van Bach verstonden.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Juist de omverwerping van de be-
staande orde zorgt voor nieuwe
betekenis. Je kunt zeggen dat
kunst faalt wanneer zij er niet in
slaagt om de cross-over te maken,
de eigen grenzen te overschrijden
en de belangstelling van vreem-
den te wekken.

Herman was inmiddels gaan
pissen in een daarvoor bestemde
caravan en ik zag hem niet meer
terug .

Daar zat ik dan, moederziel al-
leen, op een feest dat ik niet be-
greep. Verdwaalde pelgrim. Ge-
lukkig had ik een boek bij me.
Helaas was het mijn eigen boek,
daarom openden de woorden
niets voor mij, zij sloten iets af.
Om mijn geest te verplaatsen had
ik andermans formuleringen no-
dig, zinsverbanden die ik nog niet
kende.

Gevangen in mijzelf sloot ik
mij af voor het feestgeweld dat af
en toe dreigend mijn kant op
k wa m .

Wat betekende deze saamhorig-
heid waarvan ik geen deel uit-
maakte, deze collectieve ver-
strooiing die zo conformistisch
genoten werd? In het dagpro-
gramma las ik namen die mij
niets zeiden. Beroemde popbands
ongetwijfeld, populaire cabare-
tiers waarschijnlijk, bekende Ne-
derlanders, die ook natuurlijk. De
enige naam die ik kende, was die
van de Vlaamse filosoof Herman
Brusselmans. Het was duidelijk
dat ik hier niet thuishoorde. En
toch was ik er. Iemand had kenne-
lijk gevonden dat ik hier paste.

Anders zijn is voor mij altijd
een kwaliteit geweest. The one who
stands out in the crowd. Angst ook
voor die massa, daar komt het
door. Van je zwakte je kracht ma-
ken, is mijn devies geworden. De
beroemde Umwertung aller Werte,
waardoor wat onder lag op won-
derbaarlijke wijze boven komt te
liggen. Dominantie verwerven
door distinctie. Ik had al op jonge
leeftijd mijn Nietzsche gelezen. Je
onderscheiden door je af te schei-
den.

Dat heeft de superieure taalbe-
heersing van de literatuur mij ge-
bracht. Woorden formuleren een
verschil, ze maken een onder-
scheid. Elk woord zegt wat het
niet is, om Herman Brusselmans’
Franse collega Jacques Derrida
aan te halen. Zeggen wat men is,
is zeggen wat men niet is. Een
boek lezen om zich te bevrijden,
erachter te komen waar men niet
toe behoort. De permanente ont-
kenning van de gevestigde orde.
Dat was mijn feest.

In de literatuur, zo leerde ik, is
anders zijn de norm.

Het was een boodschap die ik
hier misschien beter niet kon pro-

beren over te brengen, hier waar
de dingen groepsgewijs werden
beleefd, waar iedereen aan een an-
der aflas wat hij er zelf van vond.

Voordat ik naar de Ach-
terhoek afreisde, had
deze en gene bezorgd
geïnformeerd wat ik

daarginds zocht. Of ik de reputa-
tie van dit festival niet kende, met
zijn straalbezopen zaterdag-
avondmentaliteit? Hoogtepunt
was een autocross met zelfgefa-
briceerde voertuigen waarmee
boerenkinkels door de modder en
de koeienstront ragden en bag-
gerden. Wat dacht ik daar - met
mijn ironie en ambiguïteit, met
mijn wezenlijke ernst en taalmys-
tiek - in hemelsnaam aan bij te
dragen? Was ik niet bang dat ik,
zodra ik met mijn voordracht
aanving, met bier en uitwerpselen
bekogeld ging worden?

Het was moeilijk uit te leggen,
maar dat aspect sprak me juist
aan. Het vandalisme is voor mij
altijd een wezenlijk onderdeel ge-
weest van de literaire werkzaam-
heid. Ik heb altijd een broertje
dood gehad aan s ch ö n g e i s t e r e i en
kamergeleerdheid en bovenal aan
de zelfgenoegzaamheid van zich-
zelf feliciterende coterieën. Wat ik
schrijf moet kunnen worden
blootgesteld aan de buitenlucht,
vind ik. Het moet bestand zijn te-
gen beschimping en bezoedeling.
Sterker, het moet soeverein over-
eind blijven te midden van de
machteloze spotternijen. Zijn
zeggingskracht moet, ook dat
nog, verstaan kunnen worden in
het geraas der tegenspraak.

In mijn onnozele begintijd ver-
keerde ik in de veronderstelling
dat het in de literatuur ging om
acceptatie in de eigen kring. Wie
niet was toegelaten, had geen
recht van spreken.

Op deze aanname is overigens
wel de gehele infrastructuur van
de overheidskunst gegrondvest.
Commissies, jury’s, besturen.
Overal kom je dezelfde gemiddel-
de namen en gezichten tegen.
Niet het publiek, maar de kunste-
naars beoordelen de kunst. De
makers maken onderling uit wat
goed gemaakt is en wat niet.
Voordat het publiek erover mag
meepraten, is in rancuneuze wed-
ijver al vastgesteld of het grote
kunst is of niet.

Het heeft ertoe geleid dat kunst
zo ontzettend op kunst is gaan lij-
ken, dat literatuur zo ongelofelijk
literair is geworden. Op voorhand
al als zodanig herkenbaar en
daardoor bij voorbaat al in het ga-
reel geplaatst. Dat krijg je als ar-
tistieke waarde in een democrati-
sche potpourri van hand opsteken
en handjeklap moet worden vast-
gesteld.

Ik krijg bij zulke officieel erken-
de kunst zin om de boel te gaan be-
kladden, erin te krassen, er in het
voorbijgaan een fikse trap tegen te
geven. Het is een wonder dat er zo
weinig opstandigheid heerst in
onze concert- en museumzalen,
het is onbegrijpelijk, als je erbij
stilstaat, hoe kalm het in de prak-
tijk toegaat in onze openbare bi-
bliotheken. Nergens, tot mijn ver-
bijstering, een spoor van cultureel
hooliganisme, terwijl dat toch zo
voor de hand zou liggen.

In die zin had ik mijn hoop ge-
steld op het publiek van de Zwar-
te Cross. Niet dat ik levensmoe
was en uitzag naar een steniging
met blikjes Grolsch, integendeel.
Waar ik op hoopte, was die woeste
energie van een gezelschap dat ik
met mijn woorden moest zien te
bereiken. Franciscus onder de vo-
gelen. Bonifatius op weg naar
Dokkum. Dat werk. Ik zou het
zelf niet zijn, de literatuur zou
door mij spreken. Zij zouden aan-
geraakt gaan worden. Dat was wat
ik hoopte. En door hen aan te ra-
ken, zou ik op mijn beurt zelf
worden aangeraakt. Via de om-
weg van de anderen zouden mijn
woorden uiteindelijk ook mij be-
reiken. Zoals Franciscus in het
zingen der vogels zijn eigen ziel
meende te horen, en in zijn eigen

ziel God. En in god pas de werke-
lijkheid ervoer.

Beklad mij maar, ontdoe mij
van mijn valse voorwendselen, zie
mij hier staan, ik ben niks.

Mijn totale onzekerheid tegen-
over een publiek stelt mij altijd
weer gerust. Gelukkig, ik kan het
nog steeds niet. Ik ben goddank
nog steeds geen artiest geworden,
geen virtuoze variétévertolker, be-
roepsvermaker, gladde gekkie,
van alle markten thuis.

Laten we maar beginnen,
zeg ik in de feesttent,
maar niemand verstaat
me, want de microfoon is

nog niet ingesteld en de technicus
blijkt zonder het te zeggen naar
de wc te zijn gegaan om het over-
tollige vocht van hoofdsponsor
Grolsch te lozen.

Op de voorste rij begint een stel
meiden te joelen en het publiek
op te zwepen tot een yell waarin
ik vaag mijn eigen naam herken.

Was dit nou wat ik bedoelde
met mijn pleidooi voor meer van-
dalisme en zelfvernietiging in de
kunst? Als ik niets zeg, als ik niet
onmiddellijk een daad stel, word
ik ter plekke afgemaakt. ‘De nu
volgende tekst kan moeilijke
woorden bevatten’, kondig ik aan,
en ik begin te lezen. ‘Ku t s t a n k ’,
lees ik. Eén woord doet soms
wonderen. Deze door mij geijkte
term is een kernbegrip in J. Kessels:
The Novel. Ik weet niet of er veel
wijsheid in verborgen zit, maar
het werkt altijd. De meisjes op de
voorste rij zijn meteen stil, ik
hoor of ruik niets meer van ze.

Toch is dit niet wat ik nastreef.
Overdondering is prima, zo werkt
het nu eenmaal in de kunst. Je
moet heel klein worden om naar
binnen te kunnen. Maar het mag
niet ten koste gaan van de ontvan-
kelijkheid. Imponeren vanaf een
verhoging leidt er al snel toe dat
het publiek zich vernederd, zelfs
vernietigd voelt door de almacht
van de zelfingenomen kunstgod.
Ook de schepper moet zich daar-
om klein maken, bij wijze net zo
klein als god, onzichtbaar heer-
send in de fantasmagorie die hij
heeft opgeroepen. Zo onzicht-
baar, dat het publiek zich onbe-
zwaard de door hem verbeelde
werkelijkheid kan toe-eigenen,
erin kan wonen zonder zich een
zwerver te wanen in het paleis
van een of andere koning.

Langzaam begin ik iets te begrij-
pen van de festivalmens. Het is na-
tuurlijk bier en worst en neuken
dat hem drijft, maar er speelt ook
iets anders. Een bepaalde mystiek.

De onwetendheid op het festi-
valterrein is op het eerste gezicht
stuitend, je zou er neerslachtige
beschouwingen aan kunnen wij-
den. Maar er schuilt ook een god-
delijk aspect in. Ik bespeur een
ontvankelijkheid die mij ontroert,
een verlangen om vervoerd te wor-
den, een honger naar metaforen
die hen zal verbinden met voorals-
nog onbekende werelden. Men
maakt zich klein als een pluisje,
om zich mee te laten voeren op de
wind. Waarheen, dat zal ze een
zorg zijn, dat zien ze dan wel weer.

Ik zou willen weten hoe en
waarom en wanneer en waarheen.
Zij niet, zij zitten daar in een tent
op een houten bank als kinderen te
luisteren naar een meneer van el-
ders en het zou hen niet verbazen
wanneer hij hen zou uitnodigen in
het ruimteschip plaats te nemen
om gezamenlijk een tripje naar Sa-
turnus en Uranus te maken.

Sjamaan, tovenaar met woor-
den ben ik, geheimzinnige ver-
bindingsman met werelden die
met het blote oog niet waarneem-
baar zijn.

De trap wordt automatisch in-
getrokken, de deuren sluiten zich
geluidloos. Daar gaan we dan,
mijn onschuldige bierkinkels en
ik. Tot volgende week!

Volgende week: ‘Landing in
Shanghai. Essays op locatie 3’.
De vorige aflevering – ‘Hoe tradi-
tie een lifestyle werd’ – is terug te
lezen op
w w w. t h o m e s e . n l / n i e u w s

In een serie van vier essays op lo-
catie beschrijft P.F. Thomése de gi-
gantische metamorfosen in de cul-
tuur. Traditie wordt retro, kunst
wordt entertainment, de namaak-
industrie floreert en op internet
wordt de werkelijkheid tweedi-
mensionaal. Is dat erg?
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Het einde
van de euro

P.F. Thomése:
overpeinzingen
over kunst en
vermaak op een
c r o s s f e s t i va l

Een breuk in de
eurozone is
onvermijdelijk, nu de
eurolanden weigeren de
nodige maatregelen te
nemen. Simon Tilford
beschrijft hoe de
muntunie uit elkaar
valt en Ewald Engelen
schildert het
noodlottige scenario
van een Europa zonder
euro. Ook Nederland
zal verarmen.

Simon Tilford

De beleidsmakers van de
eurozone, en vooral de
Duitsers en de Nederlan-
ders, zijn niet in staat ge-

bleken uit te stijgen boven hun over-
moed en morele betweterij, zodat de
eurozone maar heel weinig munitie
heeft om de komende financiële
storm te trotseren. Ze hebben koppig
hun hakken in het zand gezet, omdat
ze nog liever de crisis verergerden
dan dat ze hun fouten zouden toege-
ven. Daardoor is een breuk in de eu-
rozone vrijwel onvermijdelijk.

Niet alleen Griekenland zal uittre-
den (en misschien ook Portugal), zo-
als sommige Duitse en Nederlandse
beleidsmakers lijken te denken. Dat
is bewust naïef. De dreiging strekt
zich ook rechtstreeks uit tot Frank-
rijk. Een ‘kern’ kon weleens heel
klein worden en alleen kunnen be-
staan uit Duitsland, Nederland, Oos-
tenrijk, Finland en Luxemburg.
Frankrijk en Duitsland zouden geen
gezamenlijke munt meer hebben.

De eurozone heeft zich vrijwillig de
beleidsinstrumenten ontzegd om de
crisis aan te pakken. Er komt geen ge-
zamenlijke obligatie, ook niet ge-
koppeld aan strakke begrotingsre-
gels. De Europese Centrale Bank
(ECB) zal niet het hele arsenaal van
noodkredietverstrekking mogen in-
zetten – door bijvoorbeeld onbeperk-
te hoeveelheden staatsschulden of
andere financiële activa op te kopen –
en er komt geen gecoördineerde her-
kapitalisatie van de banken in de eu-
rozone. Verder zal het economische
beleid worden ingegeven door geloof
en niet door gezond verstand. Hier-
door denken de toonaangevende be-
leidsmakers in de eurozone dat onge-
coördineerde, gelijktijdige bezuini-
gingen op de overheidsuitgaven in
combinatie met belastingverhogin-
gen een stimulans zullen geven aan
het vertrouwen van consument en
bedrijfsleven. Dit soort redenerin-
gen veroorzaakte de economische
malaise in de jaren dertig van de vori-
ge eeuw, en daarmee de opkomst van
het politiek extremisme.

Voor een uitgifte van gezamenlij-
ke euro-obligaties heeft het Duitse
grondwettelijk Hof deze maand een
nieuwe hindernis opgeworpen, maar
de politieke belemmeringen voor
zo’n maatregel waren al enorm. Een
stap naar een fiscale unie kan niet
stiekem worden doorgedrukt (in de
aloude EU-traditie), maar moet de-
mocratisch worden goedgekeurd.
Door de manier waarop regeringen,
met name de Duitse en Nederlandse,
de crisis in de eurozone hebben ge-
kenschetst – als een strijd tussen
rechtschapen en corrupt, tussen lan-
den die zich aan de regels houden en
landen die ze overtreden – zal het bij-
na onmogelijk worden om in die lan- Vervolg e u ro : pagina 2

den democratische instemming met
een schuldenunie te verwerven.

Het is bovendien zeer onwaar-
schijnlijk dat de ECB toestemming
zal krijgen om het hele arsenaal van
noodkredietverstrekking in te zetten
voor de landen en banken in de euro-
zone. De bank zal bijvoorbeeld niet
zomaar mogen ingrijpen door onbe-
perkte hoeveelheden staatsschuld op
te kopen om beleggers te laten zien
dat hun angst voor insolventie onge-
grond is. Het aftreden van zowel Jür-
gen Stark als Axel Weber (respectie-
velijk Duits hoofdeconoom van de
ECB en president van de Bundes-
bank) uit protest tegen de ECB-op-
koop van de staatsschulden van
zwaar getroffen lidstaten, bewijst
dat een groot deel van het Duitse be-
stuurlijke establishment liever de
crisis op haar beloop laat dan van zijn
filosofische standpunt af te wijken.
Als de ECB deze zomer niet tot aan-
koop van Spaanse en Italiaanse obli-
gaties was overgegaan, dan waren fi-
nancieringskosten van beide landen
blijven exploderen en was er vrijwel
zeker een gecombineerde crisis in de
staatsschuld- en bankensector ont-
staan, met alle twijfel van dien over
de toekomst van de eenheidsmunt.

Het vertrek van de heer Stark
opent allerminst de weg voor een ac-
tievere ECB-strategie om beleggers
de geruststelling te geven dat de cen-
trale banken achter de staatsschuld
van de economieën in de eurozone
staan, maar bevestigt veeleer de
breuk met Duitsland en dreigt de
ECB te verlammen. In het uiterste ge-
val zullen het Europees Fonds voor
Financiële Stabiliteit (EFSF) en zijn
opvolger, het Europees Stabiliteits-

Bankroet, beurskrach, burgeroorlog?
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Marcel Möring:
Het marktgeloof

H oningdronken van het
geloof in de natuurwet
van de markteconomie
waren we toen we de

nutsbedrijven, die leverantie tegen
kostprijs garandeerden van het
noodzakelijke, offerden op het altaar
van de vrije markt met de belofte dat
concurrentie en het spel der vrije eco-
nomische krachten voor lagere prij-
zen en betere producten zou zorgen.
Nu hebben we geen ziekenfonds
meer en kopen tegen steeds hogere
bedragen ziektekostenverzekering
in. De geliberaliseerde energiemarkt
heeft onleesbare jaarafrekeningen
opgeleverd die niet lager zijn gewor-
den. En de spoorwegen... Ach...

Tot halverwege de negentiende
eeuw controleerde en garandeerde
de overheid zelfs prijs en kwaliteit
van het brood. De zorg voor de bur-
ger was een raison d’etre van de over-
heid, die van, voor en door ons was.
Nu wordt die gedachte een anachro-
nisme gevonden. Econoom Sweder
van Wijnbergen zei onlangs dat
voedsel een eerste levensbehoefte is
en dat de overheid die tak van indu-
strie ook overlaat aan de markt. Dat is
waar, als je vergeet dat die industrie
onderworpen is aan strenge over-
heidscontrole, wordt bestuurd door
een machtig ministerie en, op nog
hoger niveau, door Europa, dat vorig
jaar 1.020 miljoen landbouwsubsi-
die aan Nederland uitkeerde. Op zo’n
manier willen we allemaal wel wor-
den overgelaten aan de markt.

Het zijn niet alleen de tentbewo-
ners van de Occupybeweging die
vraagtekens zetten bij het panacee
van de vrije markteconomie. De Eer-
ste Kamer heeft met steun van PvdA,

VVD, D66, PvdD, SP, GroenLinks,
SGP en ChristenUnie een parlemen-
taire commissie onderzoek privatise-
ring/verzelfstandiging van de over-
heidsdiensten ingesteld. De uit-
komst staat al vast: de privatisering
had beter gekund, maar ‘het systeem’
deugt.

Het geloof in het kapitalistische
systeem als een economische ecolo-
gie die zelf zijn balans zoekt heeft ons
gebracht waar we nu zijn: overgele-
verd aan een markt die er vooral voor
zichzelf is, en als het fout gaat de
hand mag ophouden. Dat geloof is zo
obstinaat dat we spreken over een
Griekse crisis, eurocrisis, economi-
sche crisis, maar niet over het sys-
teem en of dat wel deugt.

Het is begonnen in de jaren ’80,
toen we afscheid namen van de idea-
len van de solidariteitssamenleving,
de verzorgingsstaat en het nutsbe-
drijf. Zoals altijd gaven de kunsten
toen al aan dat daar op zijn minst iets
over te zeggen viel. En zoals altijd
was er geen hond die luisterde. Want,
zoals premier Rutte dat niet zo lang
geleden nog zei: ‘Kunstenaars staan
met de rug naar de maatschappij en
met de knip naar de overheid.’ Heel
anders dan het bedrijfsleven.

The Bonfire of the Vanities van Tom
Wolfe (1987) en Oliver Stone’s Wa l l
Street (1986) markeerden de wederop-
standing van een vorm van kapitalis-

me die zich sinds de vroege jaren zes-
tig niet meer hevig en zo zelfbewust
had gemanifesteerd. In Wall Street
werd dat samengevat in de speech die
Gordon Gekko op een aandeelhou-
dersvergadering houdt: „The point
is, ladies and gentleman, that ‘greed’
— for lack of a better word — is good.
Greed is right. Greed works. Greed
clarifies, cuts through, and captures
the essence of the evolutionary spi-
rit.” Dit vers hervonden onderne-
merszelfbewustijn bereikte halluci-
natoire hoogtes in The Bonfire of The
Vanities, waar trader Sherman
McCoy zichzelf en de zijnen ‘Masters
of the Universe’ noemde.

Z e hadden een slecht decen-
nium achter de rug, die ge-
lovigen in een slecht begre-
pen vorm van economisch

darwinisme. De jaren zeventig had-
den zich gekenmerkt door een slappe
economie, een breed gevoelde afkeer
van ongebreideld kapitalisme en een
diep wantrouwen jegens het heil van
de marktwerking. Boudewijn de
Groots hit Jimmy verwoordde wat ve-
len dachten toen hij, de toekomst van
zijn kind overpeinzend, zong: „Als-
ie maar geen voetballer wordt, ze
schoppen hem misschien half dood.
Maar liever dat nog dan het bord voor
zijn kop van de zakenman, want daar
wordt hij alleen maar slechter van.”

In 1979 was Margaret Thatcher
aangetreden in Groot-Brittannië, wij
beleefden een jaar later de stormach-
tige kroning die vooral een signaal
van sociale onrust en onvrede was en
het jaar daarop werd Ronald Reagan

€ $
£

¥

€ $

¥

£
££

$$
¥¥ €€

$$
¥¥££€€

¥¥

££
££

££ €€$$ $$

$$¥¥

Greed is good, greed is right, werd ons decennia voorgehouden, maar het
systeem dat bemoeienis van de overheid niet nodig vond, stort in.

Het is tijd voor verandering.

Dit is de eerste aflevering van een se-
rie verspreid verschijnende stukken
over de vraag of de vrije markt werkt.

Werkt de vrije markt wel?
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U kunt leren van uw
vakantieland België
Geachte minister Rosenthal, beste Uri,

Betaalde vakantiedagen zijn een fundamenteel mensen-
recht. Dit staat in artikel 23 van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens.

Ongetwijfeld zitten de hogepriesters van het Europees
Hof deze dagen dus op de camping. Ik hoop maar dat ze
geen mensenrechtenschendingen tegenkomen. De com-
missie gelijke behandeling heeft afgelopen week bepaald
dat een happy hour voor vrouwen discriminatie is. Wat
denk je, Uri? Betekent dat het einde van de campingdisco?

In uw vakantieland België wil maar geen regering van de
grond komen. De Belgen hebben ontdekt dat ze eigenlijk
niet bestaan. De Vlamingen en de Walen zien niet meer in
waarom ze toch samen een staat zouden moeten vormen.

Gelukkig hebben ze Herman van Rompuy. In een speech
in november vorig jaar zei hij dat de „homogene natiestaat
dood” is. Zou hij willen dat heel Europa wordt zoals zijn ei-
gen land-dat-geen-land-is, België? Zou het toeval zijn dat
de Europese Unie als hoofdstad Brussel heeft uitgekozen?

Het is eerder het tegenovergestelde. Herman van Rom-
puy zal heel Europa verenigen. Wat in honderdtachtig jaar
niet lukte in België, een land dat bestaat uit slechts twee
verschillende nationaliteiten, zal Herman van Rompuy wél

lukken met 27 verschillende staten.
Omdat een monetaire unie zonder politieke unie on-

houdbaar is, wordt – dankzij de te verwachten crisis in
Griekenland – een steeds verdere Europese statelijkheid
opgetuigd. „De grootste vijand van Europa is angst”, aldus
de grootheid Herman van Rompuy. Mark Rutte ging hier
zelfs in mee, toen hij in februari zei bereid te zijn om „bak-
ken vol soevereiniteit” over te dragen aan Brussel. Bezat hij
die dan ooit? Was soevereiniteit geen eigendom van het
volk?

Terwijl Herman van Rompuy met zijn grote verenigings-
werk bezig is, stel ik voor dat wij een zomerexcursie organi-
seren door voormalig Joegoslavië, om te leren van de posi-
tieve ervaringen met federalisme die ze daar hebben. Ieder-
een mag mee – Europarlementariërs, journalisten en zelfs
Laurens Jan Brinkhorst. We maken in het programma ge-
noeg tijd voor kennismakingen met voormalige Joegosla-
ven.

Als we terugkomen, zoeken we contact met overste Kar-
remans. Naarmate de Europese superstaat verder wordt op-
getuigd, kunnen we de knowhow van Dutchbat goed ge-
bruiken.

Wat moeten we doen als federalisme mislukt? Gelukkig
heeft Herman van Rompuy ons gezegd dat „angst” ons
grootste gevaar is, Uri! Heb dus geen zorgen!

Thierry Baudet

Werkt op de Universiteit Leiden aan een proefschrift over
nationale soevereiniteit.

In badpak valt die
dikke jeugd zo op
Geachte minister Schippers, beste Edith,

Zon, zee en strand, dat is echt vakantie. Ik stel me zo voor dat
jij heerlijk met je dochter ergens op een zonnig strand aan zee
zit, net als ik vorig jaar met onze twee kleindochters. Wat mij
toen weer opviel, was hoeveel dikke kinderen Nederland telt.
Als ze in badpak en zwembroek rondlopen, valt het zo op.
Toen ik daar mijmerend in de zon lag, besefte ik dat het niet
de oplossing zal zijn dat moeders consequent nee zeggen als
hun kinderen zeuren om een ijsje.

Natuurlijk moet jij eerst lekker afstand nemen van de
Haagse hectiek en nergens over nadenken. Het is een druk
jaar geweest, met belangrijke beslissingen over het stelsel, de
mooie nota Gezondheid dichtbij en recentelijk met een histo-
risch akkoord met de zorgverzekeraars, ziekenhuizen en pri-
véklinieken. Als voorzitter van de Gezondheidsraad was ik
erg blij met het besluit om de darmkankerscreening in te voe-
ren, conform ons advies. Dit is een zorgvuldig afgewogen in-
vestering in de gezondheid van Nederlanders.

Na de eerste week van je vakantie zul je wellicht weer wat
mijmeren. Kijk dan eens naar die dikke kinderen. Overweeg
wat de consequenties zullen zijn voor de toekomstige volks-
gezondheid en voor de kosten van de zorg als we deze epide-

mie niet weten te stoppen. Iedere minister wil na zijn regeer-
periode verantwoordelijkheid kunnen claimen voor echte ge-
zondheidswinst. Je voorganger Ab Klink heeft zich vooral ge-
stort op het roken. Dat blijft natuurlijk de belangrijkste oor-
zaak van vermijdbare sterfte en ziekte. Wel komt obesitas, in
de omvang zoals die nu wordt geconstateerd, dicht in de
buurt. Als je dat kunt terugdringen, zal dat nog jarenlang
doorwerken.

Met alleen eigen verantwoordelijkheid van burgers haal je
dit niet. Gelukkig weten we dat collectieve preventie, vooral als
het structurele maatregelen zijn, grote effecten kunnen heb-
ben. Jouw ambtenaren van het ministerie van Volksgezond-
heid kunnen ongetwijfeld voorstellen doen. Het is buitenge-
woon kosteneffectief. Johan Mackenbach heeft daar onlangs
nog een mooi boekje over gepubliceerd – Successen van preventie
1970-2010.

Zou het niet mooi zijn als jij over veertig jaar bij een vol-
gende publicatie wordt gememoreerd, omdat je het startsein
hebt gegeven voor de grootste kentering die tot dan toe is
waargenomen in de volksgezondheid?

Dit soort dagdromen kunnen alleen in de vakantie, maar ze
zouden een bron van inspiratie kunnen zijn. Wellicht vormen
ze een reden om vriend en vijand te verrassen bij de behande-
ling in de Kamer van jouw nota?

Geniet van de zon, de zee en het strand – van een welver-
diende vakantie.

Louise Gunning

Voorzitter van de Gezondheidsraad.

Geachte mevrouw Van Bijsterveldt,

Eindelijk is uw vakantie op Bali begonnen. In het onderwijs wordt
veel minder vakantie gevierd dan menigeen denkt. Liggend op het
strand of dobberend op het water denkt de betrokken en bevlogen le-
raar: hoe kan het klaslokaal weer van mij worden, zonder regelzucht
vanuit Den Haag? Als dát de denkrichting is van uw brief van 23 mei
over het voortgezet onderwijs, gericht aan de Tweede Kamer, bent u
op de goede weg. Dan mag u van mij een beetje vakantie vieren.

De kwaliteit van de leerling en van de leraar moet omhoog. De bu-
reaucratie moet minder. Dat zijn respectabele wensen, maar toch.
Waarom wilt u scholen aan het einde van de derde klas dan opzade-
len met verplichte landelijke toetsen voor de vakken Nederlands, En-
gels en wiskunde? Daar heeft niemand iets aan. Het is verspild geld.
Het levert extra bureaucratie op. Het heeft geen invloed op de kwali-
teit. Wilt u daarover nog een keer nadenken, aan het strand?

Waarom dient de excellente leraar zo nodig een prestatieloon te
krijgen, opdat hij een dag geen les hoeft te geven en wordt vervangen
door een middelmatige leraar? Dat levert kwaliteitskrimp op en
scheve ogen van mindere collega’s. Beter is het om de scholen te
dwingen om hun functioneringsgesprekken serieuzer te nemen. Die
stellen bitter weinig voor. Dat schrijft u ook in uw brief aan de Ka-
mer. Dit is heel goed. Als het onderwijs iets van het bedrijfsleven kan
leren, is dat het. Voer jaarlijks een gesprek met iedere leraar. Wie uit-
stekend presteert, krijgt een extra beloning. In de LB, LC- en LD-

schalen is keuze genoeg. Wie faalt, voelt dat in zijn portemonnee.
Helaas let geen enkele schoolinspectie daarop. Wilt u daar wel op let-
ten?

De laagdrempelige lerarenopleidingen dienen hun opleidingsni-
veau te verhogen. Dat is uw terechte wens. „Leraren zijn cruciaal
voor hoge prestaties van leerlingen”. Hoe zult u precies het niveau
verbeteren van die lerarenopleidingen, die herstellen van de na-
weeën van het competentiegerichte leren? Daarover stond jammer
genoeg niets in uw brief. Selectie aan de hbo-poort, is uw principiële
keuze. Die ondersteun ik van harte. Nog immer krijgen de studenten
veel te weinig les en schiet hun kennis in het klas tekort. Wat dacht u
van het aanstellen van vakdocenten, die meeslepend college geven?
Zo krijgt het vak weer aanzien en aantrekkingskracht.

Uw bedoelingen zijn goed. Dat proef ik uit uw brief. Ook tijdens
een intensief, niet-vrijblijvend gesprek met premier Rutte, in het
Catshuis, merkte ik dat dit kabinet de onderwijsproblemen niet licht
opvat en zeer gevoelig blijkt voor suggesties. U hebt leergeld betaald.
U luistert naar de alarmerende berichten uit het klaslokaal.

Na luisteren volgt daadkracht. De toestand is ernstiger dan u
denkt. Een deltaplan is nodig voor het voortgezet onderwijs, na tien-
tallen jaren van systematische afbraak en de grandioze mislukking
van het Studiehuis. U hebt een begin gemaakt. Honderden miljoe-
nen euro’s zijn vrijgemaakt. Dit is heel goed.

Wie a zegt, moet daarna wel het hele alfabet afwerken. Een delta-
plan is duur. Ik spreek Rutte en u weer over anderhalf jaar, in het
Catshuis. Die afspraak is gemaakt. Ik ben zeer benieuwd. Ik zal u kri-
tisch blijven volgen, vakantie of geen vakantie.

Graa Boomsma

Schrijver, dichter en leraar Nederlands.

Uw bedoelingen zijn
goed. Dat proef ik wel

Na de vakantie gaan
we het anders doen
Beste heer Donner,

U zit in Italië, het zit ons tot hier. De afgelopen jaren zijn
allochtonen – moslims in het bijzonder – steeds door het
stof gekropen. We waren niet goed geïntegreerd. We waren
niet tolerant genoeg. De allochtoonse verongelijktheid was
een grijs gedraaide plaat.

Zie hoever we zijn gekomen, de afgelopen zes jaar. We la-
chen om Gregorius Nekschot. We halen onze schouders op
over Geert Wilders. We horen het niet eens meer als we met
nazi’s worden vergeleken, of als onze Koran Mein Kampf
wordt genoemd. Dikhuidige, onverschillige Nederlanders
zijn we geworden.

Nog steeds is het niet goed. Nog altijd moeten we wor-
den geschoffeerd en afgeserveerd als tweederangsburgers.
Nog moeten we elke dag dat gezeur aanhoren over de mis-
lukte multiculturele samenleving.

Weet u wat, meneer Donner? Rust maar eens lekker uit.
Na uw vakantie gaan we het helemaal anders doen. U kunt
de multiculturele samenleving vervloeken, afschaffen, tot
anomalie verklaren of wat dan ook – deze allochtoon blijft
zitten waar ze zit. Deze allochtoon blijft met smaak haar
couscous eten, Allah aanbidden en alcoholische versnape-
ringen versmaden. Mijn onverdoofd ritueel geslachte halal-

vlees importeer ik wel uit het buitenland. Leve de globalise-
ring! Daar kunt u niets aan doen.

Deze allochtoon kent het eerste couplet van het Wi l h e l -
mus niet eens. Weet u wat? Daar is ze trots op! Het Marok-
kaanse volkslied kent ze natuurlijk wel. Ze koestert haar
Marokkaanse paspoort alsof het de toegang verschaft tot
het paradijs – het islamitische paradijs, meneer Donner. Dit
is niet toegankelijk voor u of uw paapse partijgenoot Maxi-
me Verhagen.

Wat kan het ons schelen dat u blijft hechten aan uw dage-
lijkse aardappeltjes, kapot gekookte groenten en slijmerig
stukje bio-industrievlees? Geniet van uw Hollandse pot.
Duik snel onder de tafel zodra een buitenlander langs-
komt. Daaraan hebben wij geen boodschap.

Wij hebben het dik naar onze zin met elkaar, in onze al-
lochtoonse zuil. Daar spreken we de taal die we willen. We
eten wat we willen. We aanbidden wie of wat we willen. Zo-
lang we de wet niet overtreden, meneer Donner, hebt u dat
te tolereren. Alle nieuwe, xenofobische wetjes van het door
de PVV gedoogde angsthazenkabinet worden uiteindelijk
toch verwezen naar de Brusselse prullenbak – waar ze ho-
ren!

Leve Europa! Leve de globalisering! Leve de multiculture-
le wereld. Doet u maar lekker alsof Nederland Staphorst is.
De allochtonen trekken het land wel op in de vaart der vol-
keren. De moeilijke klusjes hebben we altijd al opgeknapt.

Hassnae Bouazza

Journalist, columnist, vertaler en programmamaker.

Beste wensen voor het kabinet
Tien mensen uit het land schrijven een vakantiegroet aan bewindslieden – een compliment,
kritiek, advies of een suggestie om verder over na te denken terwijl de warme wind
het kleed op de tafel in de tuin van het vakantiehuis doet opbollen.
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Beste meneer Rutte,

Ik wil u graag feliciteren. Een start als deze moet de
droom zijn van elke beginnende premier. Direct na uw
aantreden werd u gebombardeerd tot great communica-
tor. Uw lach is al beroemder dan die van uw partijge-
noot Gerrit Zalm. Zelfs oppositieleiders zeggen dat om
uw hoofd een „aureooltje” hangt.

Dat zeggen ze, hoewel u grote bezuinigingen hebt
aangekondigd. Die besparingen raken honderdduizen-
den mensen, van gehandicapten tot kunstenaars. Som-
mige critici verwijten u dat u het liberale gedachtegoed
verloochent. Deze kritiek lijkt evenwel van u af te glij-
den. De peilingen laten de ene goede prognose na de an-
dere zien.

Uw optimistische woorden zijn uw wapen. U bent re-
torisch superieur aan uw tegenstanders. Uitkeringen
moeten geen vangnet zijn, maar een springplank. Als
we gehandicapten niet als gehandicapten labelen, wor-
den ze vanzelf mensen aan wie niets mankeert. Als de
overheid zich terugtrekt, zullen mensen samenwerken
uit eigen beweging. Zo bezien wordt het liberalisme
een ideologie voor ons allemaal. De VVD trekt ons aan
het nekvel omhoog uit de staatsruif. Ze wijst ons op on-
ze capaciteiten. De vrijheid lonkt.

Uw frisse, simpele verhaal spreekt ons aan. Uw oneliners
doen de rest. Neem uw belofte om „Nederland terug te ge-
ven aan de Nederlanders”. Bedoelde u dat u de macht van
de bureaucraat zult teruggeven aan de burger? Of dat u dit
land zult teruggeven aan de autochtonen? Niemand weet
het. Iedereen is tevreden.

Helaas kunt u niet blijven teren op uw retoriek. De reali-
teit staat klaar om u in te halen. Wat als blijkt dat gehandi-
capten gehandicapt blijven en dat mensen elkaar verdrin-
gen op de springplank, zonder werkgevers die hen willen
aannemen?

Wat zult u doen als de praktijk weerbarstiger blijkt dan
het optimistische verhaal en als duidelijk wordt dat ‘eigen
v e r a n t w o o r d e l ij k h e i d ’ geen toverformule is?

Ook niet onbelangrijk – tot waar reikt uw pragmatisme?
Hoe ver mag Geert Wilders gaan met het beledigen van
moslims? Hoeveel antiliberale eisen mag de SGP stellen?
Hoe zult u verantwoorden dat een liberale partij haar prio-
riteit niet heeft liggen bij onderwijs en onderzoek, als blijkt
dat Nederland niet in de buurt komt bij die vijfde plaats in
de rangorde van kenniseconomieën? Met andere woorden –
wat doet u als uw soepele interpretatie van het liberalisme
zich tegen u keert?

Ik feliciteer u met uw – tot op heden geslaagde – slaloms
en koorddansacts. Het kan ineens afgelopen zijn.

Geniet van uw vakantie.

Floor Rusman

Student politieke ideeëngeschiedenis.
Schrijft columns voor happyChaos.

Uw slalom kan
snel afgelopen zijn
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„Ik schaam mij diep, iedere
keer als ik beelden zie van

Jorge Zorreguieta die aan de
zijde van zijn dochter of on-

ze koningin over een rode lo-
per een kerk betreedt, of het Con-
certgebouw. Die beelden maken
duidelijk dat het onmogelijk is een
scheiding aan te brengen tussen
privé- en staatsaangelegenheden. ”
Oud-minister Hedy d’Ancona, de Volks-
krant, 18 oktober.

„Hoe creëer je een beweging voor
duurzaam leven? Het heeft nog niet
de kritische massa. Daarom ben ik
enthousiast over jongeren, want die
begrijpen het. Die zitten op de soci-
ale netwerken. Wij geven ons be-
drijf als het ware aan de consument.
In Egypte begon de opstand bij tien
mensen op internet en in zeventien
dagen viel een regime. Als dat mo-
gelijk is, kan de consument een be-
drijf laten vallen in een nano-secon-
de.”
Unilever-topman Paul Polman wil
duurzamer produceren, Trouw, 18 okto-
b e r.

„Verhagen is druk met zijn porte-
feuille bezig en verkoopt ons oude
ideeën over groene voorstellen als
nieuw. Het stelde al niet zo veel
meer en het stelt nu nog minder
v o o r. ”
D66-leider Alexander Pechtold, NU.nl,
15 oktober.

„Er zitten heel wat mensen in corri-
dors of power in het Westen te dui-
men dat Khadaffi net de laatste le-
vensadem blies. Princes of dark-
n e s s. ”
Oud-VVD-Kamerlid Arend Jan
B oekestijn twittert, 20 oktober.

„Er is maar één Heinekenontvoe-
ring en die is echt gebeurd. Als je
over de rug van deze heren in nega-
tieve zin overdrijft om daar zelf
commercieel dik mee te verdienen,
is dat laakbaar.”
Bart van Tuinen, advocaat van
Heinekenontvoerders Meijer en
Boellaard, over de film De Hei-
neken Ontvoering, Algemeen
Dagblad, 20 oktober.

De paradox van een bescheiden leidersrol

In de wereld

Vaak is Barack Obama de afge-
lopen drie jaar verweten dat
hij geen krachtige leider is.

Dat hij pas na lang aarzelen op-
treedt. En dan nóg alleen met half-
bakken maatregelen.

Zijn buitenlands beleid zou laf
zijn. Kijk maar hoe lang het duurde
voor hij steun uitsprak voor de Ara-
bische opstanden, zeggen zijn criti-
ci. En nog steeds ziet hij van sommi-
ge autoritaire leiders door de vin-
gers hoe ze hun volk onderdrukken.
Het ontbreekt Obama aan de moed,
luidt de kritiek, om op de bres te
gaan staan voor ‘Amerikaanse waar-
den’ – waarmee zijn tegenstanders
democratie en vrijheid van me-
ningsuiting bedoelen.

Maar langzaamaan beginnen de
Amerikanen te merken dat de me-
thode-Obama in de buitenlandse
politiek soms toch vruchten af-
werpt. Zie de manier waarop Osama
bin Laden in Pakistan is gevonden
en gedood. Zie ook de uitschakeling
van Al-Qaeda-ideoloog Awlaki, vori-
ge maand in Jemen. En zie de
NAVO-operatie in Libië, die welis-
waar zo’n zeven maanden duurde
maar die toch maar heeft geleid tot
de omverwerping van de dictatuur.

Na de dood van Gaddafi kreeg
Obama zelfs lof van John McCain,
zijn rivaal uit 2008. The New York Ti-
mes noemde het slotstuk van het
Gaddafi-bewind dat zich donderdag
voltrok, „een overwinning van een
nieuwe Amerikaanse benadering
van oorlog” die onder Obama in de
praktijk wordt gebracht: met wei-
nig of geen grondtroepen, onbe-
mande vliegtuigjes en als het even
kan een grote rol voor Amerika’s
bondgenoten. (En, kun je daaraan
toevoegen, met als het zo uitkomt
de bereidheid om het internationale
recht te negeren.)

Of ‘Obama-doctrine’
effectiever is dan de
fiasco’s van Bush moet
nog helemaal blijken

Obama geeft aan dat soort opera-
ties de voorkeur boven grootschali-
ge grondoorlogen. En dat is niet
verrassend na de slechte ervaringen
van de afgelopen jaren in Irak en Af-
ghanistan. Nadat hij aanvankelijk
extra troepen naar Afghanistan had
gestuurd, is het militaire beleid nu
ook daar gericht op afbouwen en te-
rugkomen.

In plaats van de massale inzet van
troepen, die vervolgens nog jaren-
lang in het oorlogsgebied blijven
om de chaos te bedwingen en de sa-
menleving weer op te bouwen, kiest
Obama liever voor kleine en kort
durende operaties, soms beperkt tot
het uitschakelen van vijandelijke
leiders. Vorige week stuurde hij in
die geest honderd militairen naar
Oeganda, om te helpen bij de op-
sporing van de wrede rebellenleider
Joseph Kony die met zijn Verzetsle-
ger van de Heer zoveel gruwelen
heeft aangericht.

Maar er is meer aan de hand dan
„een nieuwe Amerikaanse benade-
ring van oorlog”. Het is niet alleen
een militaire wending die Obama in
gang heeft gezet, maar ook een poli-
tieke wending. Anders dan zijn
voorganger George W. Bush is Oba-

ma zich sterk bewust van de beper-
kingen van de Amerikaanse macht –
en zijn buitenlandse beleid heeft hij
daaraan aangepast.

Hij moet ook wel. De economi-
sche crisis maakt nieuwe, grote mi-
litaire avonturen nu ondenkbaar.
Bovendien is het Amerikaanse pu-
bliek er voorlopig niet meer voor te
porren. En hoe machtig Amerika
ook is, een belangrijke les van de
Bush-jaren is dat zelfs een super-
macht niet op eigen houtje de we-
reld kan veranderen.

Dat besef had ertoe kunnen lei-
den dat Amerika zich van de wereld
had afgekeerd. In de VS bestaat nu
eenmaal altijd een zekere hang naar
isolationisme.

Maar Obama wil dat Amerika zijn
dominante rol in de wereld niet op-
geeft, hij wil er alleen een beschei-
dener invulling aan geven dan
Bush. Dat is verstandig, maar in de
praktijk wel een moeilijke figuur.
Leiden vanuit de achterhoede, lea-
ding from behind, noemde een van
zijn medewerkers deze paradox.

In Libië moest de president wor-
den overgehaald om mee te doen.
Sarkozy en Cameron liepen vervol-
gens voorop in de oorlog (al bleek al

snel dat ze zonder Amerikaanse
hulp niet ver waren gekomen). Het
was een NAVO-operatie waarbij de
Verenigde Staten wel een cruciale
rol speelden, maar niet de hoofdrol.
In het bondgenootschap is dat een
grote verandering.

Tevreden constateerde Obama
donderdag dat Amerika in Libië zijn
doelen heeft bereikt zonder ook
maar één militair op de grond. On-
getwijfeld zal hij ook in de volgende
fase, als Libië moet worden opge-
bouwd, graag veel overlaten aan de
Europeanen en de Libiërs zelf.

Maar kan deze ‘Obama- doctrine’
een model zijn voor de toekomst,
zoals Washington nu hoopt? Zal
Amerika zich vaker kunnen verlaten
op de militaire inzet van zijn bond-
genoten, nu die allemaal hard bezig
zijn op hun defensie te bezuinigen?
Dat valt ernstig te betwijfelen.

Op het eerste gezicht lijkt dit
soort interventies succesvol. Maar of
ze op langere termijn effectiever
zijn dan de grote fiasco’s van Bush
moet nog maar helemaal blijken.
Vanaf nu ook in een bevrijd maar
chaotisch Libië.

Juurd Eijsvoogel

C i t a te n M/V van de week

Illustratie Siegfried Woldhek
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De dood als taboe – dat wil ik doorbreken

„Bij de laatste controle, in
januari, waren de kanker-
cellen niet actief. Dat was
goed nieuws. Maar zo zal

het niet blijven. Een verpleegkundi-
ge zei een keer dat ik mag rekenen
op twee à drie jaar. Mij houdt het
niet echt bezig, omdat ik nú probeer
te leven. Ik wil me niet steeds afvra-
gen: hoe lang heb ik nog? Dat kan
ook niet, want ik sta alleen voor de
zorg van Jaimy. Zij is elf. Ik ben al-
tijd alleenstaande moeder geweest.
Eenmaal in de drie weken gaat ze
naar haar vader. Voor de rest zijn Jai-
my en ik altijd samen.

„Bij de bestralingen en chemo-
kuren, vorig jaar, dacht ik: even
doorbijten, straks is alle ellende
voorbij, dan ben ik weer de
oude. Maar ik ben een deel van me-
zelf kwijtgeraakt. Van binnen stond
ik op een stevig fundament. Ik koos
nooit de makkelijkste weg. Ik bleef
nuchter onder alle omstandigheden.

„Mijn fundament is afgebrokkeld.
Ik kan niet meer naar een winkel om
alle boodschappen te doen. Te veel
prikkels: mensen, geluiden, kleuren,
geuren – dan word ik al snel duize-
lig en misselijk. Eén boodschapje bij
de drogist lukt net. Staat er dan ie-
mand achter me te zuchten als ik

Hoe gek het ook klinkt:
de ziekte heeft mij ook
iets positief gebracht

Dit is deel 1 van een serie interviews.
Wie aan deze rubriek zou willen mee-
werken, kan een e-mail sturen naar
laatstewoord@nrc.nl.

niet meteen m’n geld heb opgebor-
gen, dan word ik van binnen woe-
dend. Dan wil ik ’t wel uitschreeu-
wen: doe niet zo opgefokt, ik ben er
tenminste nog!

„Ik raak snel geïrriteerd en ge-
emotioneerd. Soms val ik om niks
uit tegen Jaimy. Jij lijkt op Roos, zei
Jaimy laatst – dat is onze kleine
poes, die altijd een beetje gromt en

blaast tegen onze andere, grote
poes. Gut ja, je hebt gelijk, zei ik.
Weet je hoe dat komt? Jaimy ant-
woordde: ‘Omdat ik te druk ben, ze-
ker?’ Nee hoor, jij bent niet te druk,
maar ik kan er niet meer zo goed te-
gen. Ik wil niet dat Jaimy zich schul-
dig gaat voelen. Ze moet gewoon
kind kunnen zijn, maar ze moet ook
begrijpen wat er met mij aan de

hand is. Op die manier raken we
dan in gesprek over mijn ziekte. Ik
wil haar er niet de hele tijd mee con-
fronteren, maar ik kan de realiteit
ook niet voor haar ontkennen.

„En toch: de ziekte heeft mij ook
iets positiefs gebracht. Ik ben dich-
terbij degene gekomen die ik altijd
al had willen zijn. Ik denk nu: een
baan als psycholoog of ander sociaal

werk was echt iets voor mij geweest.
Als jobhopper heb ik altijd snel con-
tact met collega’s gemaakt. Ik doe
niet geheimzinnig over mijn leven
en ik durf mensen vragen te stellen.

„Die open houding heb ik nu nog
sterker: geen oppervlakkige praat
graag, want ik moet zuinig omgaan
met mijn energie. Ik heb kanker in
mijn hoofd. Doodgaan is een be-
langrijk onderdeel van mijn leven.
Voor veel mensen is de dood een ta-
boe. Ze willen of ze kunnen er niet
over praten. Ik wil dat taboe door-
breken – en niet om te provoceren.
Voor mij is praten over de dood een
voorwaarde om zo normaal moge-
lijk te kunnen leven. Anders hangt
dat onderwerp maar voortdurend
als een donderwolk boven iedere
ontmoeting. Zodra het is bespro-
ken, kunnen we ontspannen over
andere dingen praten.

„Ik heb me in de afgelopen ander-
half jaar vaak verschrikkelijk een-
zaam gevoeld. Eerst nam de huis-
arts mijn klachten niet serieus. Af-
gelopen zomer heb ik op internet
lang gezocht naar iemand met wie
ik op een niet-medische manier over
mijn situatie kon praten. Gelukkig
vond ik een nieuwe huisarts, die mij
in contact heeft gebracht met een
palliatief verpleegkundige. Regel-
matig praat ik met haar. Via haar
mocht ik een praatje houden op een
bijeenkomst van verpleegkundigen,
verzorgers en vrijwilligers die wer-
ken met mensen in hun laatste le-
vensfase. Ook zij vinden het vaak
moeilijk met patiënten over de
dood te praten. Ik vind dat zo
enorm waardevol. Misschien is dat
het wel wat mijn leven uit-
eindelijk zin heeft gege-
ven: dat ik mensen help te
leren praten over de dood.”

Tekst & foto’s
Gijsbert van Es

Pionier ‘tegen het nationaal egoïsme’
Elke vrijdagochtend, nadat

Mans Lejeune zijn vrouw
naar de kapper had gebracht,

ging hij langs bij het familiebedrijf
in Den Haag. In spijkerbroek en ge-
ruit overhemd, met een zwartbruin
koffertje in de hand. Elke week
stopte hij er zijn handgeschreven
adviezen in alle postvakken.

Mans Lejeune was een man die
zijn leven betekenis gaf door zijn
werk. Zijn bedrijf legde de basis
voor Europese brancheorganisaties.
Hij was een boegbeeld van de (Haag-
se) hockeywereld, waar hij met
sponsorgelden tophockey mogelijk
maakte en de bedrijfshockeycompe-
tie bedacht.

Zijn motto, vertelt de oudste
zoon Jules, was altijd een stap voor-
uit denken. Toen de kolencrisis nog
moest uitbreken, eind jaren vijftig,
was Mans Lejeune al voorvechter

van samenwerking in één Europese
markt. In het katholieke opinie-
weekblad De Linie ageerde hij „tegen
het nationaal egoïsme”.

Hij werkte in de jaren zestig als
kabinetschef voor KVP’er Pieter
Blaisse, vicevoorzitter van het Euro-
pese Parlement. Bedrijven gingen
samenwerken en Mans Lejeune
werd de spelverdeler. Eerst samen
met Blaisse, later aan de andere
kant van de tafel. Met het familiebe-
drijf Lejeune Association Manage-
ment hielp hij de bedrijfslobby zich
internationaal te organiseren.

In Wassenaar stond zijn huis,
maar hij bleef een Bosschenaar die
carnaval vierde in boerenkiel en Oe-
teldonkse pet. In Den Bosch groeide
hij op, de oudste in een katholiek
gezin met twee jongens. Zijn vader
had een bedrijf in kantoormachines.
Na de hbs ging hij economie stude-

Overleden Mans Lejeune, 1931-2011

ren aan de katholieke hogeschool in
Tilburg, in het weekend scooterde
hij naar Den Bosch om als rechts-
back te hockeyen. Het sociale leven
telde. Hij werd een spil in dispuut
Floret, haalde studentenreisorgani-
satie NBBS naar Tilbur. En hij stort-
te zich in avontuurlijke baantjes,
onder meer als fotomodel voor Jae-
ger ondergoed in de VS.

Mans Lejeune was getrouwd met
zijn werk, het hockey en zijn fami-
lie, in die volgorde. Integer, veelei-
send en bevlogen als het om werk
ging, vertelt zoon Jules aan wie hij
op zijn zeventigste de leiding van
het familiebedrijf overdeed. „Nooit
een drammer”, typeert voormalig
Shell-topman Jeroen van der Veer
die samen met hem in het bestuur
zat van hockeyclub HGC. „Hij luis-
terde eerst, overtuigde daarna.” En
weinig thuis, bij zijn vrouw en hun

vier kinderen. Ik heb een geweldige
vader, schreef dochter en voormalig
hockeyinternational Lisanne in een
liber amicorum, maar wel eentje die
alleen op zondag het vlees snijdt.

Pas het laatste jaar, zegt zijn
vrouw Ton, viel er voor Mans „met
wat slikken een stilte”. Hij had ge-
denkboeken geschreven. De kinde-
ren hadden hun plek gevonden in
het bedrijf. En op het duin wachtte
de blokhut met een bankje ervoor.

Op vrijdag 11 februari ging hij
voor het laatst langs kantoor. Toen
hij de dag erna uit bed stapte, werd
hij niet lekker. Mans Lejeune over-
leed op 12 februari op 79-jarige leef-
tijd aan een hersenbloeding.

Wubby Luyendijk

Suggesties voor deze rubriek? Mail
naar weekend@nrc.nl

Mans Lejeune, 1964

‘Gelovig ben ik niet meer, maar
dit beeld geeft me rust. Als kind
ging ik naar de katholieke kerk in
Langeraar. Daar zal de uitvaartmis
zijn. Op het kerkhof staan de ur-
nen van mijn ouders. Ik word be-
graven. Jaimy wil dat graag: een
plekje waar ik straks nog ben.’

‘Op deze foto was ik 18 jaar. Achter mij Jaimy toen
zij een half jaar was. Na mijn overlijden gaat ze bij
haar vader en zijn vriendin wonen. Ik vond het
moeilijk aan dat vooruitzicht te wennen, maar nu
ben ik blij dat ze een veilige plek zal hebben.’

‘Met Diana, de palliatief verpleegkundige, ga ik
binnenkort dit boekje doorwerken. Er staan alle-
maal vragen in. Wat ik nog wil doen in de laatste fa-
se van m’n leven. Hoe en waar ik mijn laatste dagen
wil doorbrengen. Hoe ik mijn uitvaart voor me zie.’

Naam: Marian Kleijn (44)
Wo o n t : in Boskoop, met dochter
Jaimy (11 jaar)
Beroep: heeft na havo-opleiding
diverse banen gehad, onder andere
als secretaresse en tandarts-
assistente. Is nu werkloos; een
contract is door haar ziekte niet
verlengd.

Wat vooraf ging. Zware hoofdpijn,
misselijk, moe – zo begon het, in de
nazomer van 2009. De huisarts
adviseerde paracetamol te slikken,
schreef later zwaardere pijnstillers
voor, verwees door naar een
fysiotherapeut voor spier
ontspannende oefeningen.

Toen, opeens. Maandag 14 december
2009. Een neuroloog stelt de dia-
gnose: hersentumor, rechts, frontaal.
Een operatie volgt, een week later.
Niet alle kwaadaardige weefsel valt te
verwijderen. Bestralingen en
chemokuren volgen, tot afgelopen
o k t o b e r.

’

‘

In de rubriek ‘Het laatste woord’ praten mensen over hun laatste levensfase. Daaronder staat
wekelijks een necrologie van een niet per se bekende persoon.
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·Premier Rutte zegt dat hij 18
miljard bezuinigt. Hoe doet
hij dat? Met welke trucs?
Pagina 4 en 5

Meer over de
Miljoenennota 2012 in
Economie :
·De bewoners van de
Bomenbuurt in Amersfoort
voelen de bezuinigingen,
maar klagen niet.
Pagina 2

·Kan Nederland een
volgende recessie aan?
Pagina 4 en 5

·Vraaggesprek met Ben
Verwaayen, adviseur van
de premier: „Ik ben geen
Rutte -fluisteraar.”
Pagina 6 en 7
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Illustratie Roland Blokhuizen

Vandaag bij deze krant:
De Luxe
Het nieuwe lifestyle magazine van NRC Weekend.
In het eerste nummer, met ontwerper Dries van
Noten als gastredacteur, draait alles om mode en
inspiratie. Rokken voor mannen en tien andere
najaarstrends. De tuinen van Piet Oudolf. Schrijver
Christiaan Weijts in Venetië. En een profiel van
trendsetter David Bowie.

49%
Bespaar tot

neem nu een abonnement
en bespaar tot 49% t.o.v. losse nummers

Ga naar nrc.nl/abo

BMC Carrièremanagement
Uitnodiging
www.bmc-carrieremanagement.nl

houdt van boeken met een goede a.oop.
#d-reizen.nl #micazu.nl #hotelaanbiedingen.nl

24 minutes ago by Fabrique [merken, design & interactie]

A d v e rt e n t i e s

Jaargang 41 no. 297 Algemeen Handelsblad (1828) en Nieuwe Rotterdamsche Courant (1844)
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Bezuinigen doe je zo
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Waar was u in 2001 op 9/11? Dat weet
ik nog precies. Thuis. Met een boek
dat ik die week voor de krant zou
bespreken. Om half vijf ging de bel.
De buurman. Of hij wat afwasmid-
del kon lenen?

Ik dacht niet: afwas, om half vijf?
Of: de winkels zijn toch open? Ik
dacht wel: hij praat onsamenhan-
gend. Een vliegtuigje, kapotte wol-
kenkrabbers, misschien geen onge-
luk... Ik vond mijn buurman een
verwarde indruk maken.

Tot ik zelf de televisie aanzette.
Vliegtuigen, kapotte Twin Towers,
rook en later mensen die uit ramen
sprongen... Mijn dochters mogen
dit niet zien, dacht ik, maar ik liet
de televisie aanstaan. Zelfs het vage
schuldgevoel daarover kan ik nog
oproepen.

Denk ik.
Maar zo betrouwbaar zijn herin-

neringen niet. Zelfs niet als ze op
een emotioneel beladen moment in
het geheugen lijken te zijn gegrift.
Oh zeker, ook psychologen dachten
heel lang dat zulke momentopna-
mes in het hoofd – ‘flitsherinnerin-
gen’ – onaantastbaar zijn. Dat leid-
den zij af uit gesprekken over de
dag waarop de Amerikaanse presi-
dent Abraham Lincoln (in 1865)
werd vermoord. Of, bijna honderd
jaar later, John F. Kennedy. Daarin
haalden mensen zich zoveel details
voor de geest dat hun herinnerin-

B evalling
i k @ 9 / 11

Natuurlijk weet ik
waar ik was, toen...

gen wel waar moesten z ij n .
Dus niet.
Een rijkdom aan details biedt

vooral de illusie van authenticiteit,
schrijven de Amerikaanse hoogle-
raren Christopher Chabris en Da-
niel Simmons in hun boek De on-
zichtbare gorilla. Ze merkten het zelf
toen ze naaste collega’s en familie-
leden naar 9/11 vroegen. Die verha-
len strookten helemaal niet met el-
kaar. X wist zeker dat hij het
nieuws van Y had gehoord en di-
rect naar Z was gelopen. Maar Z zei
juist dat h ij het nieuws aan X had
overgebracht. En Y dacht weer dat
hij uit gewoonte de tv had aange-
zet. Enzovoorts.

In een veel systematischer onder-
zoek werden studenten direct na de
ramp, en vervolgens een week, zes
weken en 32 weken later over 9/11
ondervraagd. En? Inderdaad: geen
detail was veilig. Gezelschappen
veranderden van samenstelling, de
klok verschoof, kamers verwissel-
den... Alleen één ding bleef gelijk:
de studenten waren rotsvast van de
betrouwbaarheid van hun flitsher-
inneringen overtuigd.

Ai, en mijn 9/11 dan? Navragen
gaat niet. Ik verhuisde. De buur-
man ging dood. Ik kan hooguit ra-
den wat hij zou hebben gezegd,
met, denk ik, een mild spottend
lachje: ‘Nee joh, het was poedersui-
ker. Maar die torens zijn wel inge-
stort.’ Ik zie het haast voor me. Ik
weet namelijk zeker dat ik ze nog
wel scherp voor de geest kan halen:
de buurman en de mensen in die
brandende torens.

Margriet van der Heijden

Mensen weten heel precies
waar ze waren toen ze
hoorden van de aanslagen in
New York. Maar of het ook
klopt?

Door Arnon Grunberg

De discussie in Nederland over het
rituele slachten toonde aan dat,
hoewel het bij het rituele slachten
niet om een offer aan een opper-

wezen gaat, wij heden ten dage een god wen-
sen die niet alleen geen mensenbloed maar
ook geen dierenbloed meer wil zien vloeien.
Met het voortschrijdende beschavingsproces
in de westerse wereld is de veganistische god
in zicht gekomen, het slachten is verbannen
naar de periferie. Wat dieren betreft zijn de
slachthuizen onzichtbaar en qua mensen vin-
den de slachtingen daar plaats waar wij ze
niet hoeven te zien en waar zij ook onze pro-
ductieprocessen niet in gevaar brengen: de fa-
brieken van Apple staan in China en onze call-
centers in India en Bangladesh.

Het hedendaagse terrorisme heeft een
boodschap, die overigens nauwelijks overeen-
komt met de officiële boodschappen van het
versplinterde leiderschap binnen terroristi-
sche groeperingen en tussen de diverse terro-
ristische groeperingen onderling. Jullie vega-
nistische opperwezen is een hoogmoedige il-
lusie, zeggen de terroristen. Jullie hebben niet
alleen jullie fabrieken en jullie callcenters ver-
bannen naar die landen waar de lonen laag
zijn, maar jullie hebben ook de destructie uit-
besteed aan die regio’s waar het leven goed-
koop is.

Maar wee u, een onderdrukt verlangen
blijft een verlangen, ook in jullie woedt nog
steeds de destructie. Aan de veganistische god
kleeft hetzelfde bloed dat altijd aan de goden
heeft gekleefd.

En zo keerde met 9/11 het geweld terug op
die plek waar wij dachten alles succesvol ge-
temd te hebben, zowel natuur als mens. Dit
was geen Delhi, Mumbai of Jeruzalem, dit
was de plek waar iedereen in het Westen wel-
eens heen wilde of is geweest. Onze achter-
tuin.

Na 1945 is de illusie van veiligheid in het
Westen geleidelijk aan veranderd in de ge-
dachte dat veiligheid een vaststaand gegeven
is, een grondrecht. Wij konden ons niet voor-
stellen dat ons eigen uitbestede geweld, dat
wij aanzagen voor redelijkheid, niet toege-
juicht zou worden door de rest van de wereld.
Wij dachten: als het geweld onzichtbaar is,
dan bestaat het niet.

Dat terroristen moordenaars zijn, staat
vast, wat wij moeten onderzoeken is waarom
zij menen het recht te hebben te doden. Wel-
ke macht geeft hun dit recht? En hoe over-
tuigd mogen wij zijn van de machten die ons
het recht geven onze vijanden te doden?

Uiteraard konden we ons nooit verdwenen
verlangen naar geweld bevredigen met het
symbolische geweld van de horrorfilm, de
misdaadserie en de gewelddadige computer-
game, een stap vooruit in het beschavingspro-
ces, maar van sommigen mocht zelfs dat niet
e e n s.

Wanneer wij in films mensen zien sterven
of gemarteld zien worden, weten wij dat wij
met acteurs te maken hebben, ze hebben geen
werkelijke pijn geleden, misschien voor een
enkeling teleurstellend. Tegenwoordig wordt
bij de aftiteling van de meeste films melding
gemaakt van het feit dat ook de dieren die in
de desbetreffende film voorkwamen goed zijn
behandeld en niet geleden hebben. Op deze
manier kunnen we het geweld consumeren
met een gevoel van opluchting en een schoon
geweten.

Voor alle duidelijkheid, gewelddadige films
of games zijn niet per definitie schadelijk en
afkeurenswaardig. Integendeel, uit onder-
zoek is bijvoorbeeld gebleken dat het aantal
moorden in Amerika afneemt als een geweld-
dadige film dat weekend in première gaat.
Geweld in kunst – ik denk dat wij ook games
als kunst moeten beschouwen – kan een posi-
tieve maatschappelijke functie vervullen.

Schadelijk is de veronderstelling dat de
mens zijn agressieve en destructieve behoef-
tes niet alleen onderdrukt heeft maar volledig
overwonnen heeft.

Het verontrustende, wat tegelijkertijd het

Het hedendaags terrorisme
is geweldsporno en zal ons
steeds meer gaan vervelen.
Vo l g e n s Arnon Grunberg
heeft dat terrorisme op 9/11
zijn hoogtepunt bereikt,
maar is het niet meer van
deze tijd.

spannende is aan zogenaamde snuff movies –
voor zover die films echt bestaan en de snuff
movie geen mythe is, ik heb er nog nooit een
gezien – is dat acteurs, eigenlijk kun je niet
meer van acteurs spreken, werkelijk om het
leven worden gebracht. Wij kijken niet meer
naar een enscenering, een metafoor, iets vol-
strekt kunstmatigs dat de illusie van het reële
moet oproepen, maar naar het reële zelf.

Iets soortgelijks kan worden beweerd inza-
ke pornografie: normaliter wordt de penetra-
tie in film en theater slechts gesuggereerd, in
porno vindt zij werkelijk plaats. Wat we zien,
is echt gebeurd.

Het hedendaagse terrorisme, waarvan 9/11
een historisch hoogtepunt was, hoewel ‘histo-
risch hoogtepunt’ hier wat cynisch klinkt,
moet worden beschouwd als gewelddadige
pornografie.

Pornografie bestaat bij de gratie van het feit
dat wij weten dat wij kijken naar iets wat wij
normaliter niet zien en niet mogen zien.
Daarnaast hebben we zoals gezegd de illusie
rechtstreeks contact te hebben met de naakte
w e r k e l ij k h e i d .

Wat pornografie onderscheidt van kunst is
dat zij voorbij alle interpretatie is. Zij zegt: ik
ben tegelijkertijd het beeld en het verbeelde,
u kunt mij niet verkeerd begrijpen. Wat nor-
maal gesproken onzichtbaar blijft, is nu zicht-
baar voor eenieder die daar behoefte aan
heeft.

Er bestaat eveneens, met name in Japan, ge-
animeerde pornografie, maar het is de vraag
of deze animaties, hoe gewelddadig en expli-
ciet zij ook zijn, niet veeleer erotische kunst
zijn, juist omdat zij de pretentie hebben laten
varen direct toegang te bieden tot het reële:
een tekening is abstracter dan een filmbeeld.
Wie naar een tekening kijkt, ziet direct dat hij
met de werkelijkheid in contact staat via een
afbeelding .

Beelden van een terroristische aan-
slag komen daarentegen recht in
ons gezicht; ze zijn voor ons, de kij-
ker, bedoeld, en tonen ons wat we

niet mochten zien of wat afwezig leek, werke-
lijke en niet gespeelde destructie en vernieti-
ging. Dat is de essentie van de terroristische
aanslag zoals wij hem op tv zien, eindeloos
herhaald: wij kunnen hem niet verkeerd be-
grijpen: bloed is bloed, dood is dood. De her-
haling is niet alleen bedoeld als rechtvaardi-
ging voor het reclameblok dat tussen de beel-
den van destructie en vernietiging is gepro-
grammeerd, maar dient ons ook verslaafd te
maken aan de beelden. Het gruwelijke en het
sublieme liggen in elkaars verlengde.

De componist Karlheinz Stockhausen
noemde de aanslagen van 11 september het
grootste kunstwerk aller tijden en daarmee
gaf hij aan cynisch te zijn ten opzichte van
mensenleed, maar ook het verschil tussen
kunst en pornografie niet te kennen, of hij
wilde ermee te zeggen dat in deze tijden dat
onderscheid is weggevallen.

Hoe dan ook, geen enkele hedendaagse ter-
roristische beweging vormt een reële bedrei-
ging voor de staat of staten die de bewegingen
wensen omver te werpen of radicaal te hervor-
men. Als de terroristische beweging het ge-
voel van veiligheid van westerse burgers on-
dermijnt, is die ondermijning gebaseerd op
een sentiment, niet op een reëel gevaar. Zoals
genoegzaam bekend is, zijn de kansen om ge-
troffen te worden door een terroristische aan-
slag verwaarloosbaar. Op het hoogtepunt van
een terroristische golf in Israël zei een Israëli-

sche minister dat het verkeernog altijd een
grotere bedreiging was voor de volksgezond-
heid in zijn land dan het terrorisme. Een be-
wering die klopte, maar die hem uiteraard
niet in dank werd afgenomen.

Ondanks het betrekkelijke ‘succes’ van de
aanslagen van 9/11 heeft Bin Laden in de Ara-
bische wereld nooit een massabeweging op
gang weten te brengen. In de westerse pers
doken weliswaar berichten op dat Osama in
bepaalde landen opeens een populaire naam
was en ondanks dat sommige moslims al dan
niet stilzwijgend de acties van Bin Laden
goedkeurden, heeft een grootschalige bewe-
ging zich niet gemanifesteerd. Sterker nog,
Bin Laden en Al-Qaeda waren afwezig toen de
‘Arabische lente’ uitbrak en Bin Ladens dood,
een paar maanden na het begin van die lente,
mag worden opgevat als een teken dat de ge-
schiedenis niet alleen gevoel heeft voor ironie,
maar, als een volleerd acteur, ook voor timing.

De terroristische bewegingen komen door-
gaans voort uit massabewegingen, denk aan
de RAF in Duitsland en de Tupac Amaru in
Peru, maar zodra ze zich verwijderen van de
massa, zich opsplitsen in cellen, ondergronds
gaan en zich toeleggen op het gebruik van on-
gericht geweld brokkelt de steun van de mas-
sa af. Staten leggen er dan ook de nadruk op
dat het terrorisme geen steun verdient; denk
aan het woord ‘terrorisme’ zelf en hoe het
wordt gebruikt.

De reële effecten van terroristische aansla-
gen, hoe gruwelijk ze ook zijn voor de slacht-
offers en hun nabestaanden, blijven het zaai-
en van paniek en ironisch genoeg het legiti-
meren van de almacht van de staat die de ter-
roristen wensen te ondermijnen. In wezen
versterken zij die staat, een gegeven dat dik-
wijls gefundenes Fressen is voor liefhebbers
van samenzweringstheorieën.

De verspreiding op wereldschaal
van de theatrale effecten van 9/11
– niet voor niets zeiden omstan-
ders en kijkers telkens weer dat

het net een film leek – konden alleen worden
bereikt dankzij massamedia. Bin Laden boek-
te een wereldsucces met de uitentreuren her-
haalde beelden van zijn orkestratie.

Dat moet Stockhausen nagegeven worden,
dat de beelden van 9/11 inderdaad een bijna
iconische waarde hebben gekregen. Het laat
de orkestratie wellicht boven geweldsporno
uitstijgen, maar dit moet vooral worden ge-
weten aan het feit dat tegenwoordig het ver-
schil tussen informatie en vermaak nagenoeg
is verdwenen.

Geen grotere triomf voor Bin Laden dan de
gedachte dat na 9/11 de wereld niet meer het-
zelfde zou zijn, een idee dat door diverse lie-
den, zowel rechtse als linkse, tot op de dag
van vandaag wordt herhaald.

Terroristen hebben zich aangepast aan de
wetten van de moderne kapitalistische econo-
mie, alleen al daarom zijn zij niet revolutio-
nair en geen werkelijke bedreiging voor onze
manier van leven. Er is behoefte aan geweld-
dadige pornografie en zij leveren die. Dat zij
daarvoor teruggrijpen op de anachronistische
methode van het mensenoffer – zij zijn bereid
hun eigen bloed en dat van andere mensen te
vergieten – bewijst hooguit dat het ouderwet-
se vermaak nog altijd werkt.

Een radicale economie, en de kapitalisti-
sche economie is een radicale economie,
vraagt om vernieuwingen, al zal er altijd ook
weer gebruik worden gemaakt van vertrouw-
de middelen. De aanslagen van 9/11 waren
een vernieuwing van het product terrorisme,
zoals de iPhone een vernieuwing was van het
product mobiele telefoon.

Omdat producten steeds weer en steeds
sneller vernieuwd moeten worden vermoed ik
dat het terrorisme zoals wij dat kennen hard
op weg is een soort van faxmachine te wor-
den: overbodig en niet van deze tijd.

Het traditionele terrorisme zal ons meer en
meer gaan vervelen. Nieuwe mensen en groe-
pen zullen ons met originelere spektakels ver-
rassen en onze verlangens vervullen waarvan
wij niet eens wisten dat wij die hadden.

We shall never forget 9/11 – The kids’ book
to freedom heet het kleurboek dat
kinderen moet onderwijzen over de
gebeurtenissen van tien jaar gele-
den en de Amerikaanse grondrech-
ten. De uitgever heeft het kinder-

boek de aanduiding PG, Parental
Guidance, meegegeven. Toch ont-
stond ophef over een aantal teke-
ningen, onder meer over deze
kleurplaat waarop de dood van
Osama bin Laden is verbeeld.

9/11 in beeld

Joost was negen dagen te laat. Op
11 september, heel vroeg ’s och-
tends begonnen eindelijk de weeën.
Rond één uur moest ik naar het zie-
kenhuis – het ging niet goed. Ter-
wijl het tweede vliegtuig zich in de
torens boorde werd mijn zoon ge-
boren. Met een keizersnee. Met mij
ging het daarna bergafwaarts. Ik
heb dagen doodziek in het zieken-
huis gelegen. Tussen de koortsaan-

vallen ving ik wel het een en ander
op. Bom. New York. Doden. Maar
ik voerde mijn eigen strijd. Pas toen
ik na tweeënhalve week thuiskwam
zag ik de eerste beelden. Die twee
gebeurtenissen zijn nu onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Een idi-
ote timing. De allerzwartste dag,
bracht mij óók het allermooiste.
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Bloed is bloed, dood is dood

Wee u, een onderdrukt
verlangen blijft een
verlangen, ook in jullie
woedt nog steeds de
destructie

Een man valt uit de brandende noordelijke toren van het World Trade Center. Foto AP
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Finland
De eurosceptische Ware Finnen boek- 
ten grote zetelwinst bij de verkiezingen 
van april. De partij zit niet in de regering, 
maar sinds de verkiezingen vaart Finland 
een meer assertieve koers in Europa. 

Nederland
Het minderheidskabinet van premier 
Mark Rutte is voor beslissingen over de 
euro afhankelijk van de centrum-linkse 
oppositie. De PvdA is kritisch.

Duitsland 
Bondskanselier Angela Merkel zit vast 
in het zadel, maar haar politieke ruimte 
om verdere steun te geven aan zwakke 
eurolanden is beperkt. Vooral 
coalitiepartner FDP voelt hiervoor 
weinig.

Oostenrijk
De rente op staatsobligaties is 
opgelopen. De regeringscoalitie van 
sociaal-democraten en conservatieven 
heeft besloten een schuldenplafond in 
de grondwet op te nemen.

Slowakije
De regering van premier Iveta Radicova 
viel vorige maand omdat de rechts-
liberale coalitiepartij SaS zich fel tegen 
steun aan Griekenland keerde. In maand 
vinden vervroegde verkiezingen plaats. 

België
De zeer moeizame formatie van een 
nieuwe regering wordt verder 
gecompliceerd door de schuldencrisis. 
De Europese Commissie vindt dat België 
meer moet bezuinigen en hervormen. 

Luxemburg
Premier Jean-Claude Juncker is 
permanent voorzitter van de ‘eurogroep’ 
van ministers van Financiën van de 
eurozone. Het land houdt zich goed aan 
de Europese begrotingsregels. 

Estland
Estse politici zijn doorgaans positief 
over de euro. De Estse economie is de 
snelst groeiende van de eurozone. De 
staatsschuld bedraagt slechts 6,6 
procent van het bbp. 
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Slovenië
De rente op staatsobligaties schoot de 
afgelopen week omhoog. In september 
viel de regering na een conflict over 
economische hervormingen. De 
vervroegde verkiezingen vinden 
volgende maand plaats.

Griekenland
De ernstige Griekse schuldencrisis 
leidde deze maand tot de val van de 
regering van George Papandreou. De 
nieuwe premier is Lucas Papademos, 
oud-tweede man van de ECB. 

Cyprus
De Cypriotische regering kreeg deze 
week een waarschuwing van de 
Europese Commissie dat het meer moet 
doen om de begroting op orde te krijgen.

Ierland
Het eerste euroland waar de schulden-
crisis leidde tot de val van een regering. 
Premier Cowen trad in februari af en 
werd opgevolgd door Enda Kenny.

Frankrijk 
De schuldenlast en de economische 
stagnatie in het land bemoeilijken de 
campagne van president Nicolas 
Sarkozy voor herverkiezing in 2012. De 
Franse AAA-status staat onder druk. 

Portugal
Portugal heeft sinds de verkiezingen van 
juni een centrum-rechtse regering. In 
maart viel het minderheidskabinet van 
de socialist José Sócrates, vanwege 
verzet tegen bezuinigingsplannen.

Spanje
Premier José Luis Rodriguez Zapatero 
kondigde afgelopen zomer vervroegde 
verkiezingen aan nadat hij het 
vertrouwen van de financiële markten 
verloor. De stembusgang is op 19 
november.

Italië
Paniek op de financiële markten en druk 
van de EU leidde tot de val van premier 
Berlusconi. Een zakenregering geleid 
door oud-eurocommissaris Mario Monti 
treedt naar verwachting snel aan.

Malta
Eurocommissaris Olli Rehn (Monetaire 
Zaken) dreigde het kleinste euroland 
deze week met sancties als het 
begrotingstekort te hard blijft stijgen. 

tot 3%
tot 5%
tot 7%
tot 10%
>10%
Geen staatsobligaties

Rente op tienjaars staatsobligaties

De scheuro
helpt ons ook
niet verder

Door Marike Stellinga

Even rust. Na een week van
oplopende spanningen,
kalmeerden de financiële
markten gisteren enigs-

zins. Griekenland en Italië lijken
weer onder controle. Het Griekse
parlement stelde donderdag een na-
tionale noodregering aan, geleid
door Lucas Papademos, voormalig
lid van de Europese Centrale Bank. In
Italië lijkt een interimregering, ge-
leid door oud-eurocommissaris Ma-
rio Monti, nabij, nadat de Italiaanse
senaat vrijdagmiddag een lang be-
loofd bezuinigingsplan had goedge-
keurd. De rente die Italië moet beta-
len op zijn staatsschuld daalde tot 6,5
procent, na eerdere zorgelijke ni-
veaus van boven de 7 procent.

Maar de zorgen zijn niet voorbij.
Als deze week iets liet zien, is het hoe
schadelijk de wisselwerking kan zijn
tussen nerveuze investeerders, lan-
den met grote schulden en een inzak-
kende economie. Hoe ze elkaar nega-
tief kunnen versterken.

Neem Italië. Dat land staat niet
aan de rand van een faillissement,
blijkt uit de cijfers. De overheidsfi-
nanciën zijn vrij eenvoudig op orde
te brengen. Een goed bezuinigings-

en hervormingsplan is waarschijn-
lijk voldoende. „De zorgen over een
bankroet zijn totaal niet gefun-
deerd”, zegt de Britse hoofdeconoom
van ING, Mark Cliffe. „Het land is in
principe solvabel.” Wim Boonstra,
hoofdeconoom van de Rabobank, is
het met hem eens: „Er is objectief ge-
sproken geen enkele reden dat Italië
niet aan zijn schulden kan voldoen.
Het is een buitengewoon rijk land.
Als Italië een behoorlijke regering
krijgt, is de zaak zo op orde." Maar als
investeerders het land blijven wan-
trouwen en de rente lang boven de 7
procent blijft staan, dan komt Italië
tóch in betalingsproblemen.

Schadelijke wisselwerking
Die schadelijke wisselwerking geldt
niet alleen voor Italië. Die geldt voor
de hele eurozone. Zelfs over Frank-
rijk ontstond twijfel op de markten:
ook die rente op staatsobligaties
steeg afgelopen week fors. Als de re-
geringsleiders de eurocrisis niet we-
ten op te lossen, dan belandt Europa
in een recessie, zei eurocommissaris
Olli Rehn donderdag. Rehn: „Dit is
de laatste waarschuwing.” Een reces-
sie verkleint namelijk de kans dat re-
geringen de schuldencrisis kunnen
oplossen. Want dan lopen begro-
tingstekorten en staatsschulden
overal in Europa automatisch verder
o p.

Eerder genomen Europese maat-
regelen om de crisis te bestrijden,
werden door de onrust ook nog eens
minder krachtig. Het lukt het nood-
fonds dat de eurozone moet redden,

nu niet om voldoende geld op te ha-
len, doordat er onrust is. De baas van
het fonds, Klaus Regling, waar-
schuwde donderdag dat het fonds op
deze manier nóg meer geld nodig
heeft om de zorgen van investeerders
over staatsobligaties van landen als
Italië weg te nemen. Het is dan ook
niet vreemd dat een gevoel van hope-
loosheid Europa overviel deze week.
Is de eurocrisis nog wel op te lossen?

De financiële markten gonsden
van een op handen zijnde Noord-
Zuidbreuk in de eurozone. Aanlei-
ding was een nieuwsbericht van het
internationale persbureau Reuters
woensdag. Een anonieme bron (door
Reuters betiteld als een EU official)
zegt dat op „intellectueel niveau” is
gesproken over „een of meer landen
die de eurozone verlaten”. Bonds-
kanselier Angela Merkel ontkende
dat er plannen waren. Maar toen de
voorzitter van de Europese Commis-
sie José Manuel Barrosso donderdag
waarschuwde dat een breuk zeer
kostbaar is (het zou wel eens 50 pro-
cent van het bruto binnenlands pro-
duct kunnen kosten), was de conclu-
sie in nieuwsprogramma's op televi-
sie „dat er nu openlijk over een breuk
gesproken wordt.”

President Klaas Knot van De Ne-
derlandsche Bank benadrukte don-
derdag in de Tweede Kamer hoe scha-
delijk discussies over dit soort scena-
rio's zijn. Het wakkert de onrust op
de markten alleen maar aan.

Maar splitsingsscenario’s als een
opdeling van de eurozone in een
noordelijke en een zuidelijke munt-
unie klinken hardnekkig, ook bij
sommige politici. Is het niet beter dat
Nederland samen met Duitsland,
België, Oostenrijk, Luxemburg en
Finland een ‘neuromunt’ invoert? De
zuidelijke probleemlanden kunnen
dan een ‘zeuro’ invoeren. Bij welke
munt Frankrijk dan hoort, weet nie-
mand. Partijleider Arie Slob van de

De euro splitsen? Terug naar de gulden? Europa werd deze
week overvallen door hopeloosheid. Maar de euro is nog te
redden. ‘We moeten de markten dankbaar zijn. Zij zijn de
enige die Berlusconi echt onder druk kunnen zetten.’

ChristenUnie vindt dit een serieuze
optie. Nog langer aanmodderen kost
ook veel geld, is zijn redenering. Dan
liever een houdbare oplossing.

Geert Wilders blijft intussen plei-
ten voor een terugkeer naar de gul-
den. Hij wil een „gerenommeerd in-
ternationaal bureau” laten uitzoe-
ken of een vertrek uit de euro op lan-
gere termijn economisch beter uit-
pakt, meldde hij via De Telegraaf.

Terugkeer naar de gulden
Het zijn plannen die in theorie aan-
lokkelijk klinken, maar in de prak-
tijk waarschijnlijk slecht uitpakken.
Zeker voor Nederland. „Voor Neder-
land is een breuk van de muntunie
een angstaanjagend vooruitzicht”,
zegt hoofdeconoom Cliffe van ING.
„De economie is buitengewoon ver-
knoopt met Europa. Niet alleen ex-
porteert Nederland veel naar Euro-
pese landen, ook is het de op een na
grootste investeerder in Europa.”
Cliffe onderzocht een jaar geleden op
verzoek van de raad van bestuur van
ING wat de kosten zouden zijn van
een breuk van de eurozone. Hij is be-
zig met nieuw onderzoek. Wat de ef-
fecten van een breuk precies zijn en
hoe groot de schade, dat is een gok. Er
is geen historisch vergelijkingsmate-
riaal. „Het is lastig hier cijfers aan te
plakken,” zegt Cliffe. In zijn onder-
zoek vorig jaar schatte hij de kosten
van een volledig uiteenspatten van
de eurozone in als volgt: landen ver-
liezen in de eerste jaren na de breuk 5
tot 9 procentpunt economische groei
ten opzichte van het basisscenario.
De Zwitserse bank UBS berekende in
september de kosten voor Duitsland,
als het de eurozone verlaat. In het
eerste jaar na de breuk bedragen die
20 tot 25 procent van het bbp. UBS
nam in het scenario aan dat Duits-
land dan ook de Europese Unie ver-
laat en geen toegang meer heeft tot
de interne markt. Dit kan een gevolg
zijn van een breuk in de eurozone,
maar dat hoeft niet.

Een breuk, zegt hoofdeconoom
Cliffe, zal Nederland harder raken
dan andere Noord-Europese landen.
„Niet alleen het bruto binnenlands
product maar ook de welvaart. De
pensioenvermogens zijn groot en
daardoor extreem kwetsbaar. Ik
voorzie enorme stress in het finan-
ciële systeem van Nederland. Als er
één land belang heeft bij het voortbe-
staan van de eurozone zoals die is, is
Nederland het wel.”

Een breuk kost veel geld, raakt ook
de neurolanden in het noorden van
Europa hard en kan bijna niet anders
dan chaotisch en paniekerig verlo-
pen. Het is in elk geval geen scenario
om lichtzinnig over te denken. Boon-
stra van de Rabobank: „De neurolan-
den gaan na een breuk een lange peri-
ode van lage groei tegemoet.” Casper
de Vries, hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit: „De zeurolanden zul-
len in eerste instantie meer profite-
ren van een breuk, hoewel de vraag is
of zij wel bij elkaar zullen blijven in
één munt.”

Export
De schade voor de neurozone komt
via twee kanalen: de export en het fi-
nanciële systeem.

Eerst de export. De neuro wordt
een dure munt. Beleggers zullen
vluchten in het staatspapier van de
noordelijke club van financieel zeer
sterke landen. De zeuro keldert. Dat
kan de export van handelsnaties
Duitsland en Nederland schaden.
Een sterke neuro maakt hun produc-
ten in het buitenland immers duur.

Belangrijker: een breuk gaat waar-
schijnlijk gepaard met ruzie. Zuid-
Europa vertrekt vast niet vrijwillig.
De kans is dan ook groot dat de Euro-
pese interne markt uit elkaar valt, en
dat er weer importtarieven en grens-
controles komen. Noord-Europa ex-
porteert veel naar Zuid-Europa, dus
dat raakt de neurolanden.

Dan het financiële systeem. Om-
dat de zeuro keldert in waarde, wor-
den de vele bezittingen en beleggin-
gen, die de neurolanden in Zuid-Eu-
ropa hebben, direct minder waard.

Een breuk zal gepaard moeten
gaan met het bevriezen van alle
banktegoeden in Europa. De banken
moeten een week dicht, anders komt

er een stormloop op de Zuid-Europe-
se banken. Burgers en bedrijven zul-
len hun geld immers willen stallen in
de landen met de sterke munt, de
neuro. De Vries: „Initieel zijn de kos-
ten heel hoog. De financiële sector
ligt even op apegapen.” Een breuk
vereist verregaande samenwerking
van Europese leiders. Als Noord en
Zuid ruziënd opbreken, dan is de
schade groter. De Vries: „Dan wordt
in één dag het complete Italiaanse
bankwezen leeggezogen.” En dreigt
een bankroet voor veel meer banken
in Europa.

Cliffe, Boonstra en De Vries schet-
sen geen armageddon. Barroso over-
drijft als hij zegt dat het bruto bin-
nenlands product met de helft
krimpt. Noord-Europa zal immers
ook minder exporteren naar Zuid-
Europa als het Zuiden binnen de eu-
rozone doet wat Europa wil: concur-
rerend worden door hervormingen.
Na een jaar of vijf komt Noord-Euro-
pa de sterke munt wel te boven,
denkt Boonstra. Toch zien de econo-
men een breuk als het minst te prefe-
reren scenario.

Op papier is een breuk dus niet
voordelig, maar betekent dat ook dat
die er niet komt? „Op dit moment
weet ik niet meer wat ik waarschijn-
lijk acht,” zegt Boonstra. „Ik ben er-
van overtuigd dat Europa er alles aan
doet om de eurozone bij elkaar te
houden. Maar ik ben me er heel erg
van bewust dat ik redeneer vanuit de
aanname dat de grote landen hun
verstand erbij houden. Ik weet niet of
dat zo is.”

Het is de frustratie van meer eco-
nomen. Italië is het land waarop de

euro kan breken, maar dat is abso-
luut niet nodig, zeggen zij. De Euro-
pese Centrale Bank kan rust brengen.
De ECB heeft genoeg geld. De euro-
crisis oplossen is geen kwestie van
kunnen maar van willen. En juist
over dat ‘willen’ maken de financiële
markten zich zorgen.

De hoop is nu dat de onrust van de
afgelopen week onderdeel is van een
bewuste strategie. Sinds de zomer
heeft de Europese Centrale Bank gro-
te hoeveelheden Italiaans staatspa-
pier gekocht. Dat drukte de rente.
Maar Berlusconi bleef dralen met
zijn beloofde hervormingen. Vol-
gens handelaren stopte de ECB deze
week tijdelijk met opkopen. De oplo-
pende rentes forceerden een oplos-
sing in Italië. Boonstra: „Ik denk dat
de nieuwe Italiaanse ECB-president
Mario Draghi een stevige boodschap
stuurt naar zijn landgenoten.” Her-
vorm! Hoogleraar De Vries: „Eigen-
lijk is het goed dat de rente oploopt.
We moeten de markten dankbaar
zijn. Zij zijn de enige die Berlusconi
echt onder druk kunnen zetten.”

Misschien zetten de angstaanja-
gende spanningen van deze week po-
litici in Noord- en Zuid-Europa aan
tot echte actie. Nu of nooit, dat ge-
voel. Maar dat lukt niet als steeds
meer kiezers en politici denken:
splitsen is toch goedkoper.

‘Voor Nederland is een
breuk van de muntunie
een angstaanjagend
vo o r u i t z i ch t ’



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

36 Zaterdag & Zondag
NRC Weekend Zaterdag 27 augustus & Zondag 28 augustus 2011

23
NRC Weekend Zaterdag 27 augustus & Zondag 28 augustus 2011

22 Zaterdag & Zondag Sprekend

Wat Usain Bolt kan,
kan ik ook

Nederland (1)
„Ik heb niet zoveel met Nederland.
Ja, ik train regelmatig bij de atle-
tiekclub in Rotterdam-Noord en ik
deel met een vriend een etage aan de
Slinge. Is dat in Rotterdam-Zuid?
Oké, daar dus. Verder heb ik hier
nog familie wonen: broers, zussen,
neven, nichten, ooms en tantes. Die
steunen me allemaal heel erg. Dat is
fijn, maar daardoor ga ik niet har-
der lopen, hoor. Als ik van steun van
supporters afhankelijk zou zijn, doe
ik iets niet goed. Ik moet het zelf
doen. Ik ben mijn eigen baas, altijd
en overal. Dat moet ook wel, ik ben
t o p s p o r t e r.

„Nederland was vooral een prak-
tische keuze, nadat de Antillen vo-
rig jaar als sportland ophielden te
bestaan. Aruba was ook in beeld,
maar Nederland was logischer van-
wege de historische banden met Cu-
raçao. Maar het had net zo goed een
ander land kunnen zijn. Als ik maar
kan lopen, weet je. Daar gaat het
om. De rest is niet belangrijk. Ik
loop niet voor een land, ik loop voor
mezelf. Dat klinkt misschien egoïs-
tisch, maar zo is het wel. Dat Neder-
land nu hartstikke blij met me is zo-
als jij zegt, dat vind ik fijn. Op inter-
net heb ik de tekst van het Wilhel-
mus opgezocht. Je moet wel een
beetje op de hoogte zijn. Maar ik
denk niet dat ik de tekst uit mijn
hoofd ken als ik straks op het podi-
um mocht staan.”

Enith Brigitha
„Een zwemster toch? Ja, die ken ik
wel. Zij komt ook van de Antillen en
heeft voor Nederland gezwommen.

Vraag niet wanneer, dat weet ik niet.
Maar het was op de korte afstanden,
toch? We hebben elkaar eens ont-
moet. Toen heeft ze me een hand
gegeven. Ja, weet je, op Curaçao ben
ik toch een soort held. Daar kan ik
niet zoveel aan doen. Ik loop hard,
ik win eens een medaille, mensen
vinden dat leuk.”

9,93 seconden
„Usain Bolt is nu de snelste man ter
wereld. Maar wat hij kan, kan ik
ook. Nee, dat is geen bluf. Zoveel
scheelt het niet. Hij heeft 9,58 gelo-
pen op de 100 meter, ik ooit 9,76,
maar dat was met rugwind, dus he-
laas telde dat niet. Mijn persoonlijk
record is nu 9,93 seconden. Die tijd
liep ik [drie jaar geleden, red.] bij de
Olympische Spelen in China. Maar
dat record ga ik nog wel verbeteren,
h o o r.

„Bolt is een aardige jongen, ik
mag hem graag. Hij mij volgens mij
ook wel. We zijn goede collega’s. Hij
maakt heel veel show bij de start.
Moet hij weten. Nee, dat stoort me
niet. Ik zie het ook niet, ik zit op
zo’n moment in mijn eigen zone.
Dat is niet aangeleerd, zo ben ik. Ik
heb geen mentale trainer nodig, ik
ben mijn eigen mentale trainer.”

Pipa
„Nooit van gehoord. Straattaal voor
pistool?! Het zal wel. Ja, weet je, ik
hou me niet bezig met dat soort
dingen. Ik ben sporter, geen politie-
agent en ook geen politicus. Ik wil
me daar niet mee bezighouden. Ook
al ben ik dan misschien rolmodel.
Prima als jongeren zich aan mij op-
trekken, maar dat is geen doel op
zich voor mij. Zelf heb ik geen
idool. Nooit gehad ook. Ik ben mijn
eigen idool, weet je.”

Bling bling
„Wat is dat nou weer? Rapperstaal
voor mooie dingen die blinken en
gezien mogen worden? Ja, daar hou
ik van, maar ik loop er niet mee te
koop. Het enige wat je bij mij ziet, is
die gouden tand met de letter ‘c’.
Het valt iedereen op, het is een beet-

Mensen zien die tand
en denken: hé, daar is
Churandy weer. Ik heb
’m in 2003 laten zetten

Churandy Martina (27) is medaillekandidaat bij de WK atletiek, die
vandaag in Zuid-Korea beginnen. Sinds de opheffing van de Antillen,
afgelopen najaar, komt de sprinter uit voor Nederland. „Ik heb geen
idool, ik ben mijn eigen idool.”
tekst Mark Hoogstad
foto Ringel Goslinga

2322 Sprekend Churandy Martina

je mijn handelsmerk geworden.
Mensen zien die tand en denken:
hé, daar is Churandy weer. Ik heb
’m in 2003 laten zetten. Voor hoe-
veel weet ik niet meer. Het was niet
goedkoop, dat weet ik wel. Ik moest
betalen in guldens, want die beston-
den toen nog. Ik ben trots op die
tand. Die ‘c’ staat voor alles wat ik
ben: Churandy, Curaçao, Champion,
Cool. Wat wel een beetje vervelend
is: als ik ’m moet schoonmaken,
moet ik naar de tandarts. Alleen hij
kan die tand verwijderen.”

Discriminatie
„Schijnt te gebeuren, ook in Neder-
land. Ik ben hier wel eens aange-
houden terwijl ik gewoon met een
paar vrienden in de auto zat. Mijn
vrienden maakten zich daar druk-
ker om dan ik. Die zeiden: dat doen
ze omdat wij zwart zijn en van de
Antillen komen. Ik weet het niet,
hoor. De politie wilde even wat pa-
pieren controleren. Prima toch? Ze
doen hun werk. Ik heb ze keurig
mijn papieren gegeven en die waren
in orde. Toen zijn we doorgereden.”

Chillen
Grijnzend: „Dat is helemaal mijn
ding, weet je? Daar ben ik heel erg
goed in. Ik maak me niet druk.
Nooit. Ja, dat is mijn kracht. Buiten
de baan ben ik helemaal niet met
tijd bezig. Dat is misschien gek voor
een atleet bij wie het in zijn sport
gaat om tienden en honderdsten
van seconden, maar toch is het zo.
Niet dat er twee Churandy’s zijn,
hoor, maar binnen en buiten de
baan ben ik wat dat betreft een an-

der mens. Ik hou van rust, ik ben
geen feestbeest. Je zal mij niet zien
bij het Zomercarnaval. Ik lees liever
een boek of luister naar muziek. Of
ik surf wat over internet.

„Hier in Nederland maakt ieder-
een zich zo druk, valt me op. Overal
zie ik stress. In de tram, in de auto,
in de supermarkt. En waarom? Om
he-le-máál niks. Ik begrijp het niet.
Waarom doen al die mensen zo op-
gefokt? Daar is geen enkele reden
voor. Relax man, denk ik dan, maak
het jezelf niet zo moeilijk.

„Nou ja, ik begrijp het wel een
klein beetje, hoor: het is hier in Ne-
derland altijd zo vol, zo druk. En ie-
dereen moet wat. Als ik boodschap-
pen bij de Albert Heijn doe, moet ik
eerst parkeergeld betalen. Doe ik
dat niet, dan heb ik meteen een boe-
te. Dat is niet relaxed. In Florida,
waar ik ook woon, is het veel rusti-
ger. Daar voel ik mij meer op mijn
gemak.”

D i s k wa l i f i c a t i e
„Nee, het is geen frustratie. Die race
op de 200 meter [bij de Olympische
Spelen, red.] in Peking ligt achter
me. Het is gebeurd, het is verleden
tijd. Ik liep een paar passen buiten
de lijn. Daarom werd ik gediskwali-
ficeerd, nadat ik als tweede was gefi-
nisht. Dat moet je accepteren. Ik
kijk die race nog weleens terug,
maar niet om mezelf op te laden. Of
om boos te worden zodat ik harder
ga lopen. Zo werkt het niet. Ook
zonder die beelden weet ik dat ik in
staat ben om heel hard te lopen als
het moet.”

Nederland (2)
„Ik heb laatst gesproken met, kom,
hoe heet-ie ook alweer? Die chef de
mission van Nederland. Weet je wie
ik bedoel? Maurits Hendriks, ja. He-
le aardige man. NOC*NSF wil me
helpen. Dat is fijn. ‘Ik ga mijn best
doen’, heb ik tegen hem gezegd. Dat
ga ik ook echt doen. Ook in de esta-
fette. Daar hoeft niemand zich zor-
gen over te maken. Als ik een me-
daille win, win ik ook voor Neder-
land.”
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Misschien ben ik zelf
die goede tekenaar wel

A n a r ch i s t i e s
„Ik had graag gymnasium gedaan
en gestudeerd. Je jarenlang ergens
in verdiepen en dan ergens heel veel
van weten. Heerlijk. Door omstan-
digheden ben ik niet verder dan de
mulo gekomen. Een jongensmulo,
bij de paters, nadat ik van de jon-
gens-hbs was geschopt. Op een keer
mocht ik niet terugkomen voordat
ik naar de kapper was geweest. Een
week lang heb ik gedaan alsof ik
’s morgens naar school ging, en in
plaats daarvan reed ik op mijn Solex
naar een anarchisties boekwinkeltje
in Haarlem, waar ik ben opge-
groeid. Zat ik de prachtigste politie-
ke prenten te bestuderen in oude
tijdschriften. Mijn eerste geld ver-
diende ik door aan klasgenoten ka-
rikaturen van leraren te verkopen,
of een tekening van een lekker wijf.
Kreeg ik een gulden voor.”

Fa s c i s t
„Mijn vader bemoeide zich nooit
met me en zeker niet met mijn
schoolwerk. Zijn bijdrage aan de op-
voeding was dat hij aan tafel sarcas-
tische opmerkingen maakte. Dat
mijn haar veel te lang was. Dat ik
van apenmuziek hield. Dat ik niet
goed in sport was. Alsof híj goed in
sport was. Soms schopte hij me naar
boven en riep ik vanaf de trap: fas-
cist! Dan lachte hij – voor hem was
dat natuurlijk geen belediging.”

Story
„Vlak voor zijn verdwijning, in
1978, begon mijn vader wat waarde-
ring voor me te krijgen. Hij regelde
dat ik liefdesgeschiedenissen kon il-
lustreren voor Story – daar werkte
hij toen. Een ramp, want dat kon ik
helemaal niet. Misschien was het
uiteindelijk beter tussen ons gegaan
als hij niet verdwenen was. Nu ik
ouder ben, zie ik hoezeer we op el-
kaar lijken. Ik neem hem weinig
meer kwalijk. Hij was het product
van een nog veel raardere en liefde-
lozere opvoeding dan ik.”

Vr e e m d g a a n
„Ik geloof dat je het gemodder van
je voorgangers met terugwerkende
kracht zin geeft als je de keten van
het zich herhalende gedrag weet te
doorbreken. Laat ik het proberen

beter te doen dan mijn vader – dat is
wat ik me op een zeker moment heb
voorgenomen. Minder egocentrisch,
me meer bewust zijn van de ander.
Trouw zijn aan degene voor wie je
hebt gekozen. Zo morsig, dat
vreemdgaan. Mijn vader heeft het
langst bij Libelle gewerkt. Hij had al-
tijd jonge vrouwen om zich heen.”

Kop kleiner
„Mijn moeder en haar vader waren
NS B’ers. In 1946 heeft iemand te-
gen haar gezegd: die jongen heeft
vijf jaar gekregen, schrijf hem eens.
Zo hebben mijn ouders elkaar leren
kennen. Mijn vader kon geestig
zijn. En hij was romantisch. Hij
schreef gedichten. Dus dat werd een
vlammende verliefdheid. Maar na
een paar jaar huwelijk was er niets
van over. Mijn vader had er grote
moeite mee dat hij een kop kleiner
was dan mijn moeder. Dat wist hij
natuurlijk niet toen zij begon te
schrijven. Hij nam het haar kwalijk
dat ze van een rijzige schoonheid
veranderde in een moeder van vijf
kinderen die zich uit verdriet vol-
propte met snoep.”

M a n i s ch
„Stiekem vond ik het best stoer van
mijn vader dat hij aan het Oostfront
had gelegen, dat hij bij de invasie in
Normandië was geweest, dat hij op
zijn onderarm een litteken had van
een schotwond. Maar ik heb hem er
nooit naar gevraagd. Ik had geen
zin om zijn heldenverhalen te ho-
ren. Achteraf kan ik me wel voor
mijn kop slaan. Tot vlak voor zijn
verdwijning heeft hij zich gedeisd
gehouden, toen kon het hem opeens
niets meer schelen. Liep hij in het
café te zwaaien met zijn S S-Kriegsbe-
r i ch t e r -kaart. Totaal manisch.”

Scheef armpje
„Lang heb ik proberen te tekenen
zoals ik dacht dat een goede teke-
naar het zou doen. Langzamerhand
begin ik te denken: misschien ben
ik zelf die goede tekenaar wel. Ik
heb altijd eerst in potlood getekend
en dan legde ik de schetsen op de
lichtbak om ze te verbeteren en over
te trekken in inkt. Nu zie ik in dat
die schets ook het eindproduct kan
zijn. Kan best dat er nog een armpje
scheef zit, maar het heeft wel meer
soul dan een bijgepoetst ding. Daar
heb ik dus eerst zestig jaar voor
moeten worden.”

Rage, rage
„Toen ik Kraut had gemaakt, vroe-
gen ze bij uitgeverij Podium: en nu?
Ik zei: een boek over de dood. Daar
denk ik nu al tien jaar over na. Ener-
zijds moet het een aanval op de
Dood worden. Dylan Thomas. Ra g e ,
rage against the dying of the light. An-
derzijds zou de Dood meer krediet
moeten krijgen. Hij geeft structuur
aan het leven. Een van mijn ideeën
is om een nieuwe Kruisweg te teke-
nen. Veertien staties, maar dan met
de Dood die door iedereen bespuwd
en beschimpt wordt. Dat ik er nog
niet aan begonnen ben, komt door
de ongezelligheid van het onder-
werp. Ik maak liever eerst een boek
over geldzucht, mijn woede daar-
o v e r. ”

Dikke voeten
„Vorig jaar zomer kreeg ik opeens
van die dikke voeten. Ik dacht dat ik
suikerziekte of zo had, maar ik
bleek al bijna dertig jaar hepatitis c
onder de leden te hebben. Je hoort
het van veel junks die zijn afgekickt.
Creepy. Het is zo lang geleden alle-
maal. Ik ben zo’n ander mens ge-
worden. En opeens klopt er een
junkachtige figuur, een spook van
dertig jaar geleden, aan de deur die
zegt: ik kom de rekening vereffe-
nen. Als in een blues van Robert
Johnson. Nu drink ik geen druppel
alcohol meer. Ik eet gezond. Ik voel
me beter dan ooit.”

Dopevriend
„In mijn junkiedagen had ik een
vriend, een dopevriend, die tegen-
over de toenmalige slagerij Rodri-
gues op de Vijzelgracht woonde. Als
we ’s nachts koffie ofzo nodig had-
den, zei hij: wacht maar even. Bleek
dat hij in een éénkamerwoninkje
om de hoek een door hem verzwe-
gen vrouw en drie kleine kinderen
had zitten. Een heel lieve vrouw,
geen junk. Ze had geen leven bij die
man. Ik nam haar eens mee uit, het
Amsterdamse nachtleven in, en van
het een kwam het ander. Die vriend
wilde mijn vingers breken en toen
ben ik met haar en de kinderen naar
het lommerrijke Bussum verhuisd.
Was ik opeens geen junk meer, maar
een huisvader in een kakkersdorp,
met een baby op komst.”

Duivels
„Van het televisieprogramma Ve r -
mist kreeg ik met een aantal andere
kunstenaars de opdracht een kunst-
werk te maken voor achterblijvers
van spoorloos verdwenen geliefden.
Ik ging naar de zwaargereformeerde
ouders van een meisje van negen-
tien, dat na een worsteling in de
keuken – zo bleek uit scherven en
bloedspatjes – nooit meer was te-
ruggekeerd. Toen ik hard slikkend
vroeg wanneer het precies gebeurd

Mijn rolmodellen
waren engelen en
dui vels

Tekenaar Peter Pontiac (1951, pseudoniem van Peter Pollmann) krijgt
deze week de Marten Toonderprijs voor zijn hele oeuvre, dat lp -hoezen
tot graphic novels omvat.
tekst Jannetje Koelewijn
foto Ringel Goslinga

2916 Sprekend Peter Pontiac

was, noemden ze me een tijdstip dat
ik me haarscherp herinnerde: de
vroege uren van de prachtige juli-
dag waarop mijn dochter op de
aardbodem verschenen was. Ik werd
koud en misselijk. Wat ik ermee
kan, weet ik ook niet. Maar het voelt
als een glimp van een andere di-
mensie.

„Mijn dochter wilde er uiteraard
niets van weten. Ik was niet zo’n
spirituele pappie, hoor, zo’n zweef-
kees. Maar wel een kind van de Psy-
chedelische Revolutie, met een fer-
me hang naar magisch denken.

„Mijn roomse jeugd was weinig
bevorderlijk voor het kweken van
een nuchtere geest. Voor mij geen
Te l e tubbies of Kabouter Plop, of
wat kinderen, sorry, kids van nu aan
rolmodellen hebben. Mijn rolmo-
dellen waren duivels en engelen.”

Grappetje
„Een lachebekje ben ik niet. Het is
geen grappetje, meneer Pontiac, zei
de onlangs overleden Heere Heeres-
ma vaak tegen me toen we buren
waren. Ik vind ernst interessanter
dan luim. Liever het leven van een
opera dan een operette. Liever een
film noir dan een feelgoodmovie.”

Eindsaldo
„Die dikke stripbundeling die de
Bezige Bij nu uitbrengt zou een
bron van trots moeten zijn. Dat is
het ook, maar het ligt me zwaar op
de maag. Het boek is chronologisch
en daardoor laat het genadeloos de
blaaskaak in mij zien, de pedante
onmatigheid, de hang ups van tussen
mijn twintigste en mijn zestigste.
Dit is mijn leven, de hele santen-
kraam, en wat ik er veertig jaar lang
van gebakken heb. Confronterend
like hell.”
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Het hebben van
plichten is een recht

Onheilsprofeet
„Ik ging voor mijn boek door dozen
met oud materiaal. Een enkele keer
kwam ik een artikel of verhaal tegen
waarvan ik dacht: dat staat eigenlijk
nog steeds overeind. Zo bleek ik een
betoog over milieuvervuiling te zijn
begonnen met de zin ‘Het schijnt
dat het klimaat verandert’. En ja, ik
ga nog altijd rond om de mensen te
vertellen: het kan anders.

„Nederland is onmiskenbaar
schoner dan in de jaren zestig, maar
de problemen zijn nu mondiaal van
aard. Ze zijn zo groot dat het ge-
woonweg onverantwoord is achter-
over te leunen. Voor mijn generatie
was de belangrijkste vraag: hoe
voorkom je oorlogen en bewaar je
de vrede? De twintigers van nu heb-
ben een andere taak: hoe maken we
de wereld leefbaar voor 9 miljard
mensen in 2040? Ik ben er niet ge-
rust op dat ze slagen.”

Optimist
„Toch heb ik voor een onheilspro-
feet gek genoeg een optimistische
natuur. Als ik over het dak loop en
ik kom een kapotte dakpan tegen
ben ik altijd geneigd te denken: dat
dak houdt mij. Het resultaat van de-
ze spagaat is dat ik mijn pessimisti-
sche analyses op een vrij opgewekte
manier vertel, met hoop voor de
toekomst. Zonder hoop slaat het
ook nergens op te moraliseren. En
zoals u weet, moraliseren doe ik.
Mijn kinderboeken kregen aanvan-
kelijk ook die kritiek: te moralis-
tisch. Maar ik denk dat het succes
van die boeken juist daarin zit. Mijn
thema’s waren nooit modieus, ze
gingen over altijd geldende vragen.
Daarom waarderen jongeren van nu
nog altijd boeken als Oorlogswinter
en Koning van Katoren. Die schreef ik
veertig jaar geleden.”

Geloof
„Religie is voor mij bijna identiek
aan hoop. Het leven is voor veel
mensen zo hard, zo wreed, zo uit-
zichtloos; wat moet je dan als je ook
nog eens geen hoop hebt? Mensen
vertalen dat naar een God die nabij
is, die luistert, die een leven na de
dood belooft, enzovoorts. Ikzelf heb
die hoop niet nodig, ook nooit no-
dig gehad. Ik bedacht al vrij jong
dat over het bestaan van een God
niets is te weten. Ik ben agnost.
Maar ik wil anderen hun geloof niet
ontzeggen.

„Sterker: ik vind het belangrijk
dat religie er is, het is een soort dar-
winistische noodzaak. In theorie
kunnen mensen in erbarmelijke
omstandigheden wel op de rede ver-
trouwen, maar in de praktijk niet.

Een moeder van een kind dat sterft
aan een dodelijke, erfelijke ziekte
gaat op zoek naar een God. Dat wil
ik niet negeren. Ik ben natuurwe-
tenschapper. Dat was ik al voordat
ik schrijver werd en politicus. Toch
voel ik me ongemakkelijk bij atheïs-
tische beta’s als Richard Dawkins
die het geloof bestrijden met een
vuur alsof ze de wereld daarmee
verbeteren. Zij gaan voorbij aan het
gegeven dat mensen geloof nodig
hebben.”

Dankbaar
„Van mijn vader heb ik zorg en
dankbaarheid voor de schepping
meegekregen. Hij was dominee in
de strenge Gereformeerde Bond
binnen de Nederlands Hervormde
Kerk. Toch vond hij het niet erg dat
ik mijn geloof verloor. Zo zeker was
hij niet van zijn zaak.

„Hij was een verhalenverteller: als
hij op de kansel stond, was alles
even helder en duidelijk. Want daar-
mee kon hij hoop en troost bieden.
Dat heeft hem vooral in de oorlog
een belangrijke rol gegeven, ook in
ziekenbarakken, waar mensen al-
lang niet meer naar de kerk gingen.
Maar als hij van de kansel af was,
wist hij wel dat zekere kennis niet
bestaat, net zo min als absoluut ge-
loof. Ik kon met allerlei vragen bij
hem terecht, wat best bijzonder was
voor een dominee uit zo’n ortho-
doxe kerk. Hij zei dan vaak: maar
jongen, dat weet ik toch ook niet?”

Dom
„Dat wil niet zeggen dat ik alles re-
lativeer. Er zijn gegevens, er is ken-
nis die de mens serieus dient te ne-
men. Meer dan 90 procent van de
wetenschappers zegt dat het kli-
maat verandert door ons toedoen.
Doe daar iets mee. Ik vind het zor-
gelijk dat de neiging groeit om we-
tenschappers af te doen als predi-
kers van ‘ook maar een idee’. Het is
idioot wat die VVD’er zei [Kamerlid
René Leegte – red.] in zijn kritiek op
het KNMI. Hij beweerde dat objec-
tieve wetenschap alleen door de
markt kan worden verricht. Dat is
misschien wel de domste opmer-
king die ik in de politiek ooit ben
tegengekomen. Politici gaan ver,
maar dat sloeg alles. Als er één partij
partijdig is, is het de markt. Im-

mers: wiens brood men eet, diens
woord men spreekt. Dat is een seri-
eus gevaar voor objectieve weten-
schap, zeker nu onderzoekers een
steeds groter deel van hun financie-
ring uit de markt moeten halen.”

Buikgevoel
„Wie zegt ‘ik geloof de wetenschap
niet’, heeft geen idee van wat weten-
schap is. Die gelooft zichzelf name-
lijk ook niet. De wetenschap zoekt
en probeert zo dicht mogelijk bij de
waarheid te komen. Onderschat
haar niet: ze heeft een beslissende
invloed op de kwaliteit van ons be-
staan; onze welvaart, gezondheid,
communicatie en de ethiek van de
mens. Maar ze is niet onfeilbaar. Dat
is zichtbaarder geworden. Weten-
schappers komen tegenwoordig op
tv en krijgen een vraag voorgelegd
als: weet u of ik over twintig jaar
dood ga aan een infectieziekte die is
veroorzaakt door een genetisch ge-
modificeerde tomaat? Ze zeggen
dan, naar waarheid: nee, dat weet ik
niet. En dan denkt de kijker: zie je,
hij weet het ook niet, laat ik dan ge-
woon op mijn buikgevoel afgaan.”

PVV en CDA
„Mijn drijfveer als politicus was om
mensen zo zelfstandig mogelijk te
maken. Het hebben van plichten is
een recht, want zonder hoor je er
niet bij. Daarom ben ik ook geen so-
cialist. Ik heb veel sympathie voor
ze, ook altijd gehad, maar plichten
zijn net zo belangrijk als rechten.

„Met de jaren word ik overigens
wel linkser. Het bekende adagium
luidt: ‘Wie jong is en rechts heeft
geen hart, wie oud is en links geen
verstand’. Kan zijn, maar wat ik
vooral zie, is dat wie boven de zestig
is en niet linkser wordt, nog te veel
verantwoordelijkheden draagt. Ik
merk het bij mezelf. Zonder verant-
woordelijkheden is het makkelijker.
Dat wil overigens niet zeggen dat ik
ongelijk heb, ha!

„Zo begrijp ik niets van het CDA.
Ze lopen aan de leiband van Wil-
ders. Dat is toch geen verregaande
analyse? Ongelofelijk dat niemand
daar met gezag opstaat en zegt: we
doen het niet meer. We gaan het
weer hebben over de dingen die wij
belangrijk vinden. Laat dat kabinet
vallen en keer terug naar de begin-
selen van de partij. Als zo iemand
opstaat, zul je zien dat de partij
weer razendsnel omhoog schiet.”

Voor een onheilsprofeet heb ik gek genoeg
een optimistische natuur

Politicus, schrijver en natuurkundige Jan Terlouw viert dit weekeinde zijn tachtigste
verjaardag in de schouwburg van Deventer. Dan verschijnt ook het boek Hoed u voor mensen die
iets zeker weten, een terugblik op zijn leven in opstellen, gedichten en verhalen.
tekst Pieter van Os foto ringel goslinga
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B eginselen
„Voor de PvdA geldt hetzelfde. Mid-
denpartijen moeten weer laten zien
waar ze voor staan. Hun moraal. In
de hele samenleving heeft zich de
afgelopen decennia een enorme ver-
schraling voorgedaan.

„Kunt u zich nog één demonstra-
tie op het Malieveld afgelopen jaar
herinneren die niet over centen
ging? In de jaren zeventig werd veel
en vaak gedemonstreerd. Maar toen
ging het over bewapening, interna-
tionale en nationale gerechtigheid,
of om ideeën van barmhartigheid.
Nu staan daar belanghebbenden die
opkomen voor hun eigen porte-
monnee. Dat is het. Dat vind ik ver-
l i e s. ”

Po ë z i e
„In dit nieuwe boek heb ik voor het
eerst gedichten van mezelf opgeno-
men. Dichters vinden dat geen ech-
te gedichten, maar ze werken wel,
als onderdeel van een betoog. In le-
zingen doe ik dat al langer. Als ik
iets in gecondenseerde vorm wil
vertellen, ga ik over op rijm. Dan
merk ik dat de stilte zich in een zaal
verdiept. Dat er iets gebeurt. Ik ben
nu bijna tachtig. Ik zou niet weten
waarom ik schroom zou moeten
voelen om ook gedichten te publice-
ren.”

Overwinning
„Ik zie de Oosterscheldedam als een
grote overwinning. Maar ik moet
eerlijk zijn: dat heb ik natuurlijk
niet alleen gedaan.

„Dat D66 nog bestaat, is in zekere
zin wel aan mij te danken. In 1972
waren we van elf naar zes zetels ge-
gaan en toenmalig leider Hans van
Mierlo wilde een progressieve volks-
partij, samen met de Partij van de
Arbeid en de PPR. Ik zag daar he-le-
maal niets in. Dat is niet fuseren,
maar fusilleren, zei ik. De PvdA was
te groot en ook te populair, met Den
Uyl als leider. Daar zou D66 in op-
gaan, men zou ons gewoon verge-
ten. Het conflict leidde tot een cri-
sis. Ik werd fractievoorzitter, terwijl
niemand me kende. In de peilingen
zakten we tot een half procent.

„Daarna heb ik als partijleider de
formaties in ’77 en in ’81 gedaan.
Dat deed ik met volstrekt gebonden
handen. D66 mocht van de leden al-
leen meedoen aan een coalitie met
CDA en PvdA. In 1982 zei ik: als jul-
lie me opnieuw met gebonden han-
den de formatie insturen, doe ik het
niet. Dan ben ik geen lijsttrekker.
Normaal kreeg ik zo’n 100 procent
steun op partijcongressen. Toen was
het 54 procent. Het betekende het
einde van mijn politieke carrière.
Maar! De leden hebben daarna nooit
meer zoiets gedaan. Dat is mis-
schien wel mijn grootste overwin-
ning. De revolutie eet zijn kinderen
op, maar de revolutie blijft.”
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Ik zal niet in één keer
de wereld veranderen

Groene film
„Zelf ben ik helemaal niet zo groen;
ik draai ook mee in de consumptie-
maatschappij, ongewild soms. Ik
hou van mooie kleren, van zijde, ik
ben frequent flyer bij KLM. Dus ik
ben zeker geen heilig boontje. Maar
ik ben me er wel van bewust dat ik
deel ben van die wegwerpmaat-
schappij. En ik wil eruit. Mijn broer
is politicus en mijn vader was pries-
ter, dus een bepaald bewustzijn zit
in mijn DNA. En misschien ook de
behoefte om dat uit te dragen.

„Ik werd gevraagd om ambassa-
deur te zijn voor de Green Film Ma-
king Competition, om duurzaam
film maken te stimuleren. Ik was al
bezig met duurzaamheid, en nu
raakte het ook mijn vak, dus kon ik
simpelweg geen ‘nee’ zeggen.

„Er gebeurt op dat gebied al meer
dan je denkt. Emma Thompson laat
in haar contract opnemen dat ze
elektrisch vervoer wil, en alle scripts
en call sheets alleen per mail ont-
vangt. Maar er is een ingrijpende
omslag nodig, op elke afdeling. Het
vervoer kan schoner, er moet ge-
werkt worden met ledlampen, en-
zovoort. Veel kan er ook nog niet. Ik
sprak een visagist die zei: ‘sommige
effecten kan ik echt alleen bereiken
met keiharde synthetische rommel’.
Hoe verander je dat? Geen idee!
Maar het begint met het willen.”

Av o n d j u r k
„Kijk, ik ben ook gewend om ’s och-
tends bij de make-up zes uitgeprin-
te blaadjes te krijgen met wat we
gaan doen die dag. En soms ben ik
ze voor de lunch alweer kwijt, en
krijg ik nieuwe. Van die gewoontes
moeten we ons allemaal bewust
worden – ik ook. Dus het is zeker
niet van: kijk mij, ik ben zo groen.
Meer: ik wil dat graag, hoe moet
het? En het dan ook wel echt doen.

„Meer weten helpt. Over zijde bij-
voorbeeld. Rupsen die daarvoor
worden gebruikt, worden nooit een
vlinder. Klinkt dramatisch hè? Dat
is toch een beetje alsof je bij elk van
die rupsen een soort abortusje doet.
Voor de première van mijn nieuwe
film, Hotel Lux, wil ik daarom een
ontwerper vragen voor mij een
‘duurzame’ avondjurk te maken.”

George Clooney
„Toen ik met George Clooney in The
American speelde, stonden er elke
dag mensen urenlang achter drang-
hekken om hem te zien. Het feno-
meen roem is enorm veranderd, ver-
sterkt door internet en program-
ma’s als Big Brother. Ik werd bekend

in de tijd dat mensen begonnen te
roepen: ‘ik wil op tv, ik wil beroemd
worden’. En daar kwam een podium
voor. Soms wordt er misschien wel
een talent ontdekt, maar er is veel
leegte. Daarom sta ik er ambivalent
tegenover. Ik vent het niet uit.

„Gelukkig kan ik in relatieve ano-
nimiteit over straat. Een groot goed,
want ik observeer het leven graag,
dat is deel van mijn acteurschap.
Mijn anonimiteit heb ik deels te
danken aan een kameleontisch ui-
terlijk. Iemand als Jack Nicholson is
altijd herkenbaar; ik verdwijn meer
achter een rol. Maar ik kies er ook
voor: door alleen interviews te ge-
ven als een film uitkomt bijvoor-
beeld. En door mijn privéleven bui-
ten beeld te houden. Bij een premiè-
re neem ik nooit mijn geliefde mee,
dus weet niemand wie hij is. Je kunt
veel zelf in de hand houden, maar je
moet zorgvuldige keuzes maken en
goed nadenken over de consequen-
ties. Je kan niet de ene keer losgaan
voor de camera en daarna klagen
dat het allemaal zo erg is.”

Pruik
„Toen ik Control zag, werd ik heel
nieuwsgierig naar Anton Corbijn. Ik
kies rollen soms op de makers – een
goede cameraman kan ook een re-
den zijn, maar meestal op het ver-
haal. Of de locatie: voorlopig wil ik
even niet naar Rusland bij min
twintig. Het script voor The American
vond ik fascinerend, het is zo uitge-
beend. Clooneys personage had nog
wel wat etalage, maar over de ande-
ren kom je weinig tot niets te we-
ten. Dat gold al helemaal voor Ma-
thilde, mijn personage, omdat
Clooney niets mocht weten over
haar missie. Daarbij wisselt ze drie
keer van uiterlijk; ik draag drie ver-
schillende pruiken. Dat schept af-
stand voor het publiek, dat steeds
opnieuw aan haar moet wennen.

„Er zitten weinig dialogen in de
film, dat beperkt de mogelijkheden.
Je hebt alleen je lichaam om iets
mee uit te drukken; je houding, je
manier van lopen, je blik. Dat vond
ik een uitdaging. Ik heb geprobeerd
ondanks de beperkingen een vrouw
van vlees en bloed van haar te ma-
ken. Maar achteraf had ik best wat
meer over haar willen vertellen.”

Hapklare brokken
„Ik ben heel trots op die film. Het
verhaal wordt verteld in beelden,
niet in effecten of snelle dialoog.
Het appèl dat hij doet op actief kij-
ken is zeldzaam geworden in de
film. The American ervaar je meer
beeldend dan verhalend. Het zijn
geen hapklare brokken.

„Mijn nieuwste project is Undis-
closed, een miniserie bij de BBC. Ik
las het script en dacht: tjeezus, dat

is goed geschreven! Het heeft een
heerlijk opgebouwde plot, en de be-
zetting is heel sterk – het wordt echt
zo’n BBC-kwaliteitsserie. Ik speel
een advocate, Gina Hawkes, die zich
op het bizarre af in het onveilige
stort om achter de waarheid te ko-
men. Heerlijk om te spelen.”

Romantische komedie
„Ik ben de laatste jaren wat lichter
van gemoed geworden. Dat gaat
zich denk ik ook vertalen in mijn
werk. Ik zou graag een keer in een
romantische komedie spelen. Mis-
schien ben ik een tijdlang wel gety-
pecast als het ernstige type, in dra-
matische rollen. Dat zat ook in mij:
op de toneelschool in Amsterdam
was ik erg bezig met de inhoud. Die
ernst zag je in de benadering van
mijn rollen. Dat is er nu godzijdank
wel een beetje af. Waar ik vroeger bij
het spelen eerder de ernstige ingang
koos, kies ik nu vaker de lichtvoeti-
ge kant. Dat heeft deels met zelfver-
trouwen te maken, maar ik ben de
afgelopen tien jaar ook veranderd
als persoon. Ik heb meer relative-
ringsvermogen, en door mijn per-
soonlijke groei ook een breder palet
als actrice.”

Italiaans temperament
„In het echt ben ik geloof ik sowieso
wat springeriger dan op beeld. Ik
heb de neiging uit enthousiasme
veel en snel te praten. Op blokfluit-
les, toen was ik zeven, speelde ik
Mozart in driedubbel tempo. Mijn
lerares schreef dat toen toe aan mijn
Italiaanse temperament – m ij n
moeder is Italiaans. Tja, het is het
cliché over Italianen: het grote ge-
voel, het grote gebaar en genieten
van eten en muziek. Maar het klopt
wel. Ik heb een zwak voor romanti-
sche, sentimentele muziek. Mijn
Italiaanse omaatje is echt operagek.
We luisteren soms samen, dan zie ik
haar ogen oplichten. Mooi.

„De spreekwoordelijke Hollandse
nuchterheid heb ik ook. Dat kan in-
nerlijke strijd geven, maar vaak is
het een heel goede combinatie.”

Depressieve zombie
„Ik ken mensen die bewust een tijd
geen kranten lezen, en die begrijp
ik. Mijn broer zegt wel eens gek-
scherend: ‘Steek jij je kop maar in
het zand’. Maar ik geloof dat uren-
lang als een depressieve zombie van
de ene naar de andere ramp zappen
niet helpt. Ik denk dat het goed is
voor de hele wereld als mensen zor-
gen dat ze het in hun eigen kleine
kring, bijvoorbeeld hun gezin, fijn
hebben. En ik ben het belang gaan
inzien van entertainment, hoe lek-
ker het is om anderhalf uur ver-
maakt te worden, en dat dat ook sa-
men kan gaan met een betekenisvol
verhaal.

„Ik ben realistischer geworden: ik
zal niet eigenhandig in één keer de
wereld veranderen. Ik kan zeker iets
bijdragen, maar dat gaat met mini-
stapjes, op mijn eigen piepkleine
microniveau.”

Bij een première neem
ik nooit mijn geliefde

mee, dus niemand
weet wie hij is

Thekla Reuten (35) is
actrice. Ze verwierf

internationale
bekendheid met de

film De Tweeling
(2002). Sindsdien

speelt ze in het
buitenland in series

en films, zoals The
American met George

Clooney. Dit najaar is
ze te zien in Hotel Lux

en bij de BBC.
tekst Herien Wensink
foto Ringel Goslinga
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Je moet dingen spelen
waarvoor je je schaamt

Ouderwets
„Twee jaar hebben we aan Keep You
Close gewerkt. Ik zou haast zeggen:
ouderwets lang. Wie zit er in deze
wegwerpcultuur nog te wachten op
een volledig uitgebalanceerd mu-
ziekstuk van vijftig minuten? Weet
je hoe vaak de gemiddelde consu-
ment tegenwoordig nog naar een
nieuwe cd luistert? Zo’n 1,2 keer. En
dan zitten wij ons twee jaar lang op
details te concentreren. Niet dat ik
het anders zou willen of kunnen.
Soms vroeg ik me af voor wie we
daar eigenlijk zaten. Maar we doen
het gewoon, dus die vraag was snel
beantwoord.”

Pa a r d e n k o p
„Een paar jaar geleden heb ik een cd
samengesteld met jazztracks, van
onder anderen Art Blakey en Duke
Ellington, in combinatie met ge-
sproken teksten. Die teksten waren
uitgesproken door beeldend kun-
stenaars. Ik hou van kunstenaars die
over kunst praten. Precies om de re-
den dat veel mensen er níet van
houden: het is vaag en heeft niets
met de werkelijkheid te maken. Het
is vaag, maar niet per se onbegrijpe-
lijk. Op de cd zegt Willem De Koon-
ing bijvoorbeeld over zijn werkwij-
ze: ‘The things you locate, you located so
nicely that you know they can’t survive.’

„Dat gevoel ken ik maar al te
goed. In de studio noemen wij dat
een ‘man met een paardenkop’. Een
nummer kan zo juist zitten dat al
het leven eruit gezogen is; het is uit-
sluitend wat het is. En dat is eigen-
lijk niet goed. Echt goede dingen
zijn méér dan wat ze lijken te zijn.

„Op zo’n moment zeggen we te-
gen elkaar: ‘Het nummer is er, maar
de man met de paardenkop ont-
breekt.’ Om die te vinden moet je al-
les durven. Je moet dingen spelen
waarvoor je je eigenlijk schaamt;
domme, rare dingen, totdat je in-

eens iets doet wat je niet had ver-
wa ch t .

„Want zo werkt het: vlak voordat
je fantastisch bent, ben je hopeloos
s l e ch t . ”

Pe t r a
„Ik vind het moeilijk om over de
teksten te praten, omdat deze plaat
bij uitstek een groepswerkstuk was.
Om binnen zo’n situatie zo hyper-
persoonlijk te zijn, daar worstel ik
mee. Je hebt mensen die persoonlijk
en tegelijk universeel kunnen
schrijven, maar mijn teksten zijn
bijna anekdotisch. Een nummer als
‘The End of Romance’ b ij v o o r b e e l d ,
over een geaborteerde relatie. Zij en
ik zouden samen naar de rotsstad
Petra gaan in Jordanië, maar de rela-
tie ging stuk en de trip is nooit ge-
maakt. In het nummer gebruik ik
de rotsen van Petra als een metafoor
voor het onbereikbare. Nooit ergens
arriveren, het opblazen van gevoe-
lens tot iets dat eigenlijk niet kan
bestaan.

„Romantisch, ja. Ik heb een ro-
mantisch beeld van de liefde. Maar
ik zie geen andere optie. Het is nu
bovendien een beetje laat om nog
van idee te veranderen.”

Ve r l a n g e n
„Ik vind het geen probleem om al-
tijd maar te verlangen. Voor boed-
dhisten is het loslaten van het ver-
langen het hoogst haalbare. Ik vind
het goed om te verlangen. Niet al-
leen seksueel of qua liefde, maar
ook spiritueel, een verlangen naar
het hogere. Als muzikant hoort
‘verlangen’ erbij, je bent altijd op
zoek naar dat ene idee.”

Ve r k o o p c ij f e r s
„Voetballers worden tegenwoordig
gedefinieerd door hun week-
inkomen. Hoe ze verder ook spelen,
wat ze ook doen, dat inkomen
wordt altijd vermeld. Vooral in En-
gelse kranten. Ook in onze branche
worden verkoopcijfers vaak ge-
noemd. Ik vind dat schokkend. Die
cijfers zijn blijkbaar nog de enige
graadmeter voor succes. Bij inter-
views krijg ik het vaak voor de voe-
ten gegooid: ‘Tom, dEUS heeft 1,5
miljoen platen verkocht. Dat had-

Ik was de opkomst van
Vlaams Belang
kotsbeu. Inmiddels is
de partij nergens meer

Zanger/gitarist Tom Barman (1972), sinds 1991 voorman van de
Belgische band dEUS, maakte een nieuwe cd en ontdekte dat liefde
belangrijker is dan lust. Ook muzikaal.
tekst Hester Carvalho
foto Ringel Goslinga
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den er toch veel meer moeten zijn?’
Daar wil ik natuurlijk boven staan,
maar als acht van de twaalf journa-
listen erover beginnen, raakt het
toch mijn gemoed.

„Mensen staren zich blind op ver-
koopsucces. Tegelijk zie je een de-
mocratisering van de celebrity-
cultuur. Elk gehucht heeft tegen-
woordig zijn plaatselijke beroemd-
heden. Dat is goed, maar het geeft
een zekere afvlakking van het
woord ‘beroemd’. Vijftig jaar gele-
den, als iemand wereldberoemd
was, dan wás diegene ook wereldbe-
roemd, Elvis of Marilyn Monroe.
Dat wat voor mij als kind belangrijk
was – de idolen, de glamour van
film, van muziek – is nu platge-
wa l s t . ”

0110
„Op 1 oktober 2006 had ik samen
met anderen een drietal concerten
georganiseerd in Belgische steden,
als vuist tegen de dreiging van racis-
me en onverdraagzaamheid. Dat
plan ontstond vanuit een persoon-
lijke behoefte. Ik was de opkomst
van Vlaams Belang kotsbeu. Inmid-
dels is Vlaams Belang nergens meer,
aan interne strubbelingen ten onder
gegaan. Wat nu aan de hand is in
België, is heel complex. Ik lees er
veel over, luister naar de meningen,
maar het is zo’n theoretische kwes-
tie, over grondgebied en het ont-
staan van ons land, daar spreek ik
me niet over uit. Hoed u voor pseu-
dodeskundigen!”

Harmonieus
„Tegenwoordig vechten we niet
meer. We zijn een harmonieuze
band geworden. Dat was in het ver-
leden soms anders. Jongens blijven
natuurlijk jongens, maar vechten,
nee. Harde woorden vallen soms
wel. Maar dat hoort ook bij harmo-
nie.

„Ik wil vooral plezier hebben, ook
tijdens optredens. Laatst ging tij-
dens een concert in Straatsburg van
alles mis met de techniek. Vroeger
zou ik enorm opgefokt zijn geraakt.
Nu dacht ik: het publiek moet een
mooie avond hebben. Dat heeft er
niks aan als ik boos word. Achteraf
kreeg ik een complimentje van de
geluidsman voor mijn houding.”

L ij f e l ij k
„Wij vijven vormen met dEUS een
hechte eenheid. Daar ben ik blij om,
ik vind dat je een rockband onmid-
dellijk moet herkennen. Als een
groep mensen op straat of over een
luchthaven loopt moet je meteen
kunnen zeggen: ‘Daar loopt een
band.’ Dat zit hem niet in de leren
jacks of make-up. Het gaat om een
soort lijfelijke presentatie, een ma-
nier van lopen en bewegen. dEUS
heeft verschillende bezettingen ge-
had. Bij de eerste versie klopte het,
en bij de huidige ook. It’s a band.”

Als ik wild zing of wild gitaar
speel, beweeg ik als een dolleman
door de studio of over het toneel.
Onze gitarist, Mauro Pawlowski, ge-
draagt zich precies het tegenoverge-
stelde. Als je je ogen dicht doet ter-
wijl hij speelt, denk je: ‘Die man
speelt zo wild, hij moet nu ergens
halverwege het plafond springen.’
Dan doe je je ogen open en zit hij
doodstil op een stoel.”

Coldplay
„Keep You Close is een lyrische plaat
geworden, zachter en liefdevoller
dan Vantage Point, uit 2008. Dat was
een stoere plaat, soms zelfs macho.
Vantage Point ging over de sekskant
van liefde. Deze cd gaat over de lief-
deskant van liefde.

Klinken we in sommige nummers
als Coldplay? Om het troostende
van hun muziek, wellicht. Ik ben
een fan, zeker. Klinken als Coldplay
is goed. Als Coldplay, maar dan zon-
der de melige teksten, hoop ik.”

Keep You Close is nu uit bij platen-
maatschappij PIAS. Optredens:
18/11 Crossing Border, Den Haag;
19/11 Vereniging, Nijmegen; 20/11
Oosterpoort, Groningen. Voor
meer informatie zie deus.be

Zo werkt het:
vlak voordat je
fantastisch bent, ben je
hopeloos slecht
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Vroeg of laat moest ik
weer afscheid nemen
Minister Leers
„Ik was bij een vriendin thuis toen
vorige week vrijdag het goede
nieuws kwam van minister Leers.
Mijn vader belde op: ‘We mogen
b l ij v e n ! ’ Ik begon keihard te gillen
en mijn vriendin ook. De moeder
van mijn vriendin was heel blij voor
me. Ze gooide meteen een telefoon
naar me toe en zei: ‘Bel iedereen
maar op van je telefoonlijst’. Toen
ik thuiskwam, kocht ik meteen
taart. Slagroomtaart. Ze hadden
geen appeltaart meer, dat is mijn
lievelingstaart.”

C a r ava n
„We willen waarschijnlijk naar
Leeuwarden verhuizen, nu we de
verblijfvergunning krijgen. Dan
kunnen we eindelijk een eigen huis
hebben. Nu wonen we in een cara-
van, in het asielzoekerscentrum in
Sint Annaparochie. Het is daar heel
klein, maar voor een caravan nog
best ruim. Mijn broertjes slapen in
een kamer met een stapelbed. Ik
heb een eigen kamertje, maar daar
is niet genoeg ruimte voor een bu-
reau bijvoorbeeld. Dat mis ik wel.
Nu leer ik op mijn bed, met een
boek op schoot. Ik nodig ook nooit
schoolvrienden uit, omdat onze ca-
ravan daarvoor te klein is en ik me
ervoor schaam. Als we een eigen
huis hebben, kan dat wel. Dan wil
ik mijn kamer ook mooi wit en
paars verven.”

Bus
„Ik ga altijd met buslijn 70 naar
school. Die rijdt van Mooie Paal
naar het busstation in Leeuwarden.
Ik ben de enige van school die deze
bus pakt. Heel af toe is er een jon-
gen die de bus neemt, maar dat ge-
beurt alleen in de winter. Normaal
fietst hij. Ik zou ook liever fietsen,
vooral nu het mooi weer is. Maar ik
heb geen fiets. De fiets die we heb-
ben, gebruiken mijn ouders als ze
gaan werken als vrijwilliger in de
kringloopwinkel.”

Nederland
„We zijn ongeveer dertien keer ver-
huisd, en woonden vooral in Fries-
land. Maar we hebben ook even in
Zweden gewoond. Dat was in 2004,
ik was zes of zeven jaar oud. We wa-
ren nog niet uitgeprocedeerd, we
hadden nog niet zo’n goede advo-
caat als we nu hebben. Die advocaat
raadde ons af om in hoger beroep te
gaan want hij dacht dat we dat niet
zouden winnen. In het asielzoekers-
centrum zeiden ze dat we snel weg
moesten gaan. Omdat de politie ons
anders midden in nacht zouden op-
halen om ons af te voeren naar Af-
ghanistan.

„Toen zijn we naar Zweden ge-
vlucht. Maar daar bleek dat we weer
terug moesten, omdat Nederland
onze procedure regelde. Terug in
Amsterdam wilden ze ons niet hel-
pen. Mijn ouders smeekten om de
procedure toch te heropenen. Dat
mocht uiteindelijk, maar ze wilden

geen opvang voor ons regelen.
„We hebben toen negen dagen op

straat geslapen in Amsterdam. We
klopten bij willekeurige mensen
aan, om te vragen of ze een kamer
voor ons hadden. Maar we werden
uitgelachen. De meesten zeiden dat
we terug moesten naar ons eigen
land. Gelukkig konden mijn moe-
der en ik bij de vrouwenopvang te-
recht. Mijn vader en mijn broertje
sliepen uiteindelijk bij mensen
thuis. Maar we hebben ook op Am-
sterdam Centraal Station geslapen,
in een glazen wachthokje. Daar wer-
den we niet weggejaagd.”

Afghanistan
„Ik ken Afghanistan niet. Ik was
drie toen we daar weggingen. Maar
ik weet wel dat er een heel groot
cultuurverschil is, tussen Nederland
en Afghanistan. Dat merk ik ook in
het asielzoekerscentrum. De Af-
ghaanse meisjes dragen bijna alle-
maal een hoofddoek en letten heel
veel op elkaar. Ze hebben kritiek op
mij als ik naar een schoolfuif ga. Dat
hoort niet, vinden ze.

„Mijn ouders praten liever niet
over Afghanistan. Vanwege hun er-
varingen. Mijn moeder vertelde me
wel dat er in Afghanistan een bus
langs haar klaslokaal reed. Op dat
moment explodeerde de bus. Haar
leraar riep nog dat de kinderen niet
moesten kijken. Maar mijn moeder
keek toch. Ze zag allemaal verbran-
de lichamen.”

Pa u w &Wi t t e m a n
„Het is raar om mezelf terug te zien
op tv. Voor Pauw& Witteman was ik
nerveus. Ik had mezelf voorbereid
door leuke kleren uit te zoeken. Kle-
ren waar ik me gemakkelijk in voel;
ik draag liever een spijkerbroek dan
een rokje. Op vragen bereidde ik me
nooit echt voor. Ik dacht altijd: dat
zie ik dan wel.

Ik heb uiteindelijk heel veel me-
dia-aandacht gekregen. Mijn school
hielp me daar heel goed bij, vooral
mijn mentor. Hij regelde de contac-
ten als er interviewverzoeken kwa-
men. Hij gaf me ook advies of ik iets
wel of niet moest doen.

„Dat zoveel mensen geïnteres-
seerd waren in mijn verhaal vind ik
bijzonder. Ik had nooit gedacht dat
het zo groot zou worden. Maar het
ging heel snel. Ook omdat er heel
veel gebeurde in onze procedure.
Zodra wij een zaak hadden gewon-
nen, ging minister Leers weer in ho-
ger beroep. En zo ging het maar
door. Uiteindelijk denk ik dat de
media-aandacht heeft geholpen.
Dus ik heb er geen spijt van.”

Andere Sahars
„Ik heb de speech van minister
Leers niet gezien. Maar hij zei dat
veertig tot honderd andere Af-
ghaanse meisjes ook mogen blijven.
Omdat ze in een net zo’n situatie
zitten als ik. Op Hyves heb ik be-
richtjes gekregen van Afghaanse
meisjes die me bedanken. Ze schrij-
ven: omdat jij mag blijven in Neder-
land mogen wij waarschijnlijk ook
blijven. Ik ben heel blij voor ze, ik
gun het ze.”

Vo e t b a l l e n
„Telkens als we in een nieuw asiel-
zoekerscentrum aankwamen, ging
ik een potje voetballen met mijn
twee broertjes. Dan kwamen andere
kinderen van het asielzoekerscen-
trum erbij en maakten we snel
vrienden. Zo ben ik voetbal steeds
leuker gaan vinden. In Sint Annapa-
rochie ben ik lid geweest van een
voetbalclub. Maar ik ben gestopt,
omdat het onzeker was of we kon-
den blijven. En ik kreeg het ook
drukker toen ik naar het Stedelijk
Gymnasium ging. Nu zou ik zo
weer lid willen worden. En dan het
liefst als middenvelder. Mijn favo-
riete voetbalclub is FC Barcelona.
Daar zitten heel veel goede spelers,
zoals Messi , Ignasi, Pedro. Die zijn
ook wel knap, ha ha.”

Vr i e n d s ch a p
„In het begin was ik heel voorzich-
tig om iemand mijn beste vriendin
te noemen. Ik wilde niet te close wor-
den, vroeg of laat moest ik toch
weer afscheid nemen. Vooral in het
asielzoekerscentrum zijn vriend-
schappen moeilijk, omdat veel van
mijn vrienden uitgezet of verhuisd
zijn. Ik kan heel slecht afscheid ne-
men van mensen, omdat ik snel huil
en er dan vaak gewoon ziek van
word. Daar was ik bang voor, ik pro-
beerde dus vooral op mezelf te zijn.
Maar uiteindelijk kon ik niet ver-
helpen dat ik toch goed bevriend
raakte met leeftijdsgenoten.

„Aan mijn vrienden van school
heb ik heel veel steun gehad. Toen
we een negatieve beoordeling kre-
gen van de Immigratie- en Naturali-
satiedienst moesten mijn vriendin-
nen erg huilen. Ze wilden echt niet
dat ik weg zou gaan. Daarom be-
gonnen ze de website saharmoet-
blijven.nl. En ze hadden ook film-
pjes gemaakt voor internet. Ze zei-
den: ‘we moeten gewoon veel me-
dia-aandacht krijgen, dan lukt het
wel’. Daarna hebben ze de Leeuwar-
der Courant gebeld en het Jeugdjour-
naal. En toen kwam de rest vanzelf.”

Straks
„Ik wil straks graag studeren, chi-
rurg worden. Om mensen beter te
maken, iets terug te doen voor men-
sen. Vroeger speelde ik doktertje
met mijn broertje. Hij was de pa-
tiënt, ik de dokter. Hij moest op bed
liggen en ik deed alsof ik hem ope-
reerde. Ik had ook een knuffelbeer
die patiënt was. Daarvan knipte ik
de buik open. Ik propte er allerlei
spulletjes in en naaide ‘m dan weer
dicht. Zo had ik de beer zogenaamd
weer beter gemaakt.

„En o ja, ik vind schrijven leuk.
Een beetje in de stijl van Carry Slee;
over een jongen of meisje waar iets
heftigs mee gebeurt. Haar mooiste
boek vind ik P ij n s t i l l e r s , over een
jongen wiens moeder heel ziek
blijkt. Ik wil zelf graag een autobio-
grafie schrijven over alles wat ik heb
meegemaakt. Om mijn verhaal met
mensen te delen.”

Ik kocht meteen taart.
Ze hadden geen
appeltaart meer. Dat is
mijn lievelingstaart

Sahar Hibrahim Ghel
(14) woont sinds tien

jaar in Sint
Annaparochie. Haar
familie vluchtte uit

Afghanistan. Vorige
week verleende

minister Leers (Asiel,
CDA) haar een

verblijfsvergunning .
Ze zou te verwesterd

zijn om zonder gevaar
terug te kunnen keren

naar Afghanistan.
Door Yasmina Aboutaleb

Foto Ringel Goslinga
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Ik weet niet of
ik mezelf wel
zo mooi vind

Ko m e d i e
„Alle tijd is een tragikomedie. Mijn
personage, Molly, sterft. Maar ze
gaat wel vrij blijmoedig dood – je
sterft zoals je bent. Haar opgewekt-
heid spreekt me aan. Plezier vind ik
wel lastig om te spelen, lastiger dan
verdriet. Het is moeilijk om hard te
lachen en dat er echt uit te laten
zien. En het is erger als het nep lijkt.

„Ik speelde komische rollen in
K r u i s t o ch t e n en Zomertrilogie bij To-
neelgroep Amsterdam. Leuk is dat
het echt ensemblewerk is. Het is een
estafette, je moet het stokje doorge-
ven en een ander laten scoren. Ook
moet je heel alert zijn, geen steken
laten vallen. De lach, dat is de meest
directe bevestiging die je kunt krij-
gen van het publiek. Die bevesti-
ging heb ik denk ik wel nodig.”

S l a ch t o f f e r
„Ik moet vaak sterven in een rol; als
Desdemona, als Ifigeneia, altijd ben
ik het jonge meisje dat het slachtof-
fer wordt. Dat is, denk ik, het lot
van de jonge vrouw: die wordt altijd
in de pan gehakt. Als er iemand
sterft op toneel, is het meestal de
jonge vrouw. Er is niet één manier
om iemand te spelen die dood gaat.
Zo verschillend als mensen zijn, zo
verschillend gaan ze ook dood.
Maar in de film ga je wel wat realis-
tischer dood dan op toneel.

„Dat was bij Alle Tijd m o e i l ij k ,
omdat ik tijdens de opnames zwan-
ger was. Ik kon geen nare films,
geen journaal meer zien, maar
moest intussen wel zelf zo’n ver-
drietig verhaal uitbeelden. Ik voelde
me heel kwetsbaar. Maar achteraf is
het natuurlijk een prachtig docu-
ment: je zíet die buik groeien.”

Moeder
„Chavah Sara Mies heet ze, mijn
dochter. Zes maanden is ze nu. Haar
komst was een aardverschuiving.
Fantastisch en heftig en gek. Ik kom
er nog elke dag achter hoezeer ze
mijn leven heeft veranderd.

„Sinds ik wat ouder ben, speel ik
vaker iemands moeder. Aan die fase
van jonge meisjes spelen komt ooit

Trouwen is ook een
vorm van toneelspelen.
Dat doe ik al genoeg

Karina Smulders (30)
is actrice. Ze speelt b ij

To n e e l g r o e p
Amsterdam, had een

rol in Bride Flight en is
vanaf 14 april te zien

in de nieuwe
Nederlandse film

Alle tijd.
Door Herien Wensink
Foto Ringel Goslinga
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onherroepelijk een einde. De eerste
keer dat ik een moeder speelde, was
even schrikken. Toen dacht ik: oké,
moet ik hier nu moeite mee heb-
ben? Maar ik heb eigenlijk niet zo’n
angst voor ouder worden. Dus nee.”

Bruidsjurk
„Ik word op toneel vaak omgelegd
en ik heb vaak een bruidsjurk aan.
Als Desdemona in Othello, als Ifige-
neia en in de film Bride Flight. En dat
terwijl ik mijn eigen bruidsjurk
nooit heb gedragen. Die gebruikt
mijn moeder voor toneelles op
school. Ik zou gaan trouwen, maar
dat plan was een vuurtje onder de
relatie. We gingen erover nadenken
en toen kwamen de twijfels. Uitein-
delijk gingen we uit elkaar. Dat was
pijnlijk, maar nu is het goed.

„Intussen woon ik samen met
Fedja van Huêt, die ook bij Toneel-
groep Amsterdam speelt. We spelen
straks minnaars in de Tsjechov-ma-
rathon De Russen! Thuis hebben we
het niet vaak over toneel, we oefe-
nen geen accenten in bed. We heb-
ben het nu vooral over Chavah.

„De behoefte om te trouwen is
weg. Vanaf het moment dat je zegt:
ik ga trouwen, is het niet meer van
jou. Dan gaat opeens iedereen zich
bemoeien met iets diep persoon-
lijks. Dat vond ik het allerergste. En
trouwen is ook een vorm van toneel-
spelen. Dat doe ik al genoeg.

S ch o o n h e i d
„Ik weet niet of ik mezelf wel zo
mooi vind. Wel heb ik volgens mij
een goed gezicht voor toneel. Mijn
ogen, neus, mijn mond – het is alle-
maal wat groter dan normaal.

„Maar het lijkt me vervelend om
altijd maar mooi te moeten zijn.
Van toneelspelen is juist zo gewel-
dig dat je alles kunt zijn – óók lelijk.
Toen ik Nina Hagen speelde in Wi l d
Ro m a n c e riep de regisseur voortdu-
rend: ‘vetter, heftiger, méér!’ Dat
was zo’n speeltuin; elke minuut
moest ik opnieuw over mijn gêne
heen stappen. Bij mijn auditie voor
de toneelschool moest ik een geil
hondje uitbeelden. Ik weet niet
meer hoe, maar ook dat heb ik met
volledige overgave gedaan.”

Marilyn Monroe
„Komend seizoen speel ik in Na de
zondeval van Arthur Miller, in de re-
gie van Eric de Vroedt. De vrouw in
het stuk is geïnspireerd op Marilyn
Monroe. Heel toevallig dat ik haar
nu ga spelen, want ik leef al lang

met haar. Op mijn vijftiende was ik
waanzinnig onder de indruk van
een foto van haar. En op de toneel-
school speelde ik haar al eens, in een
monoloog die een klasgenoot voor
mij had geschreven.

„Ik lijk niet op haar, maar zij is
zo’n icoon dat als je je haar in een
bepaalde golf doet, en je draagt rode
lippenstift, je meteen aan haar doet
denken. Thuis heb ik een hele ver-
zameling foto’s van Marilyn. Boven
ons bed hangt die prachtige foto
van Richard Avedon, waarop je haar
zo moe ziet, zo droevig en zó alleen.
Als ik die foto zie, besef ik altijd
weer dat we alleen geboren worden
en alleen dood gaan. Op die foto zie
je dat.

„Tragisch vind ik de manier waar-
op iedereen maar van alles op haar
projecteert, nog altijd, ook ik net.
Misschien dat je jezelf dan uiteinde-
lijk wel verliest, dat je daardoor niet
meer weet wie je zelf bent. Fascine-
rend, dat zoiets moois zo’n duistere
kant kan hebben.”

Kindvrouwtje
„Ik zie er jonger uit dan ik ben,
naïever. Dat is iets wat ik veel hoor
en waar mensen me op wijzen. Van
binnen voel ik me veel volwassener.
Nu ik wat ouder ben, probeer ik niet
zo gemakkelijk te vervallen in die
meisjesrol. Maar het is een ma-
niertje dat ik goed ken. We repete-
ren bij Toneelgroep Amsterdam nu
De Russen!, daarin speel ik Sonja, die
een relatie heeft met Platonov. Op
de eerste repetitie zei regisseur Ivo
van Hove meteen: ‘Karina, het is
géén meisje’.

„Dat is de tragiek van Marilyn
Monroe; zij bleef altijd het kind-
vrouwtje. Dat lijkt me vreselijk: dat
jij steeds roept: ‘Ik heb wel hersens
hoor, ik snap wel iets!’ En dat ieder-
een almaar zegt: ‘Neenee, jij bent
mooi en stom.’ Ik ben me ervan be-
wust dat ik dat meisjesachtige moet
ontgroeien. Misschien spreekt zij
mij daarom wel zo aan.”
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Als ik 20 jaar jonger
was, zou ik emigreren

Satie
„Waar komt het nou vandáán? Dat
fascineert mij aan Erik Satie. Aan
het eind van de negentiende eeuw
werd de kunst steeds grootser, exu-
beranter, psychologischer. En dan
schrijft hij muziek die daar zó vol-
komen haaks op staat. Je komt er
niet achter waarom: dat is het goe-
de. Er was destijds in Parijs een ster-
ke esoterische beweging. Ook Satie
stichtte zijn eigen kerk, waarvan hij
het enige lid was. Hij schreef com-
posities die zó eenzelvig zijn, zich
zó afkeren van alles. In Danses gothi-
ques en Messe des pauvres gaat de har-
monie geen kant op, de muziek
blijft maar in zichzelf ronddraaien.”

Uspud
„Uspud, uit 1892, zag ik altijd als zó
vreemd en eigenaardig, dat ik niet
wist hoe je het moest uitvoeren.
Ook doordat het behoorlijk lang is.
Het is muziek voor een ballet met
de meest bizarre, surrealistische
beelden: mensen met hagedissen-
hoofden, grote instortingen. En Sa-
tie doet daar helemaal niets mee. De
muziek staat stil. De enige spelaan-
wijzing is ‘très lent’, zeer langzaam.
Zevenendertig keer, elke keer weer.
Er zitten ook rare dingen in zoals
een akkoordje dat 26 tellen moet
doorklinken. Dat kán helemaal niet
op een piano, maar toch houd ik de
toetsen ingedrukt. Het is de meest
extreme muziek die Satie ooit ge-
schreven heeft.”

Hype
„Eind jaren zeventig werden mijn
plaatopnames met de pianomuziek
van Satie een enorme hype. Ik was
helemaal verbaasd. In kleine kring,
vooral bij beeldend kunstenaars en
schrijvers, was hij bekend, maar bij
het grote publiek niet. Toen ik de
muziek opnam, zei men: 1.500 lp’s,
dat is het maximum. Maar het ex-
plodeerde, het werd een rage. Om-
dat de Molukse treinkaping toen
speelde, dacht ook Radio 3 dat het
gepaster was om Satie te draaien
dan popmuziek. Óveral klonk die
muziek. Ik heb in popprogramma’s
gezeten, in het Concertgebouw za-
ten de mensen tot op een meter van
de vleugel. Je kon geen documentai-
re over de derde wereld zien zonder
die muziek. Het ging toen wel voor-
al om de veel toegankelijkere Gnossi-
ennes en Gymnopédies. Die komen nu
niet aan bod.”

Pe n s i o e n
„Ik moet er niet aan denken om op
te houden en ‘van mijn pensioen te
gaan genieten’. Als ik mijn AOW
ontvang, heb ik telkens weer het
idee dat ik het moet terugsturen.
Nou ja, vroeger kon ik als ik thuis-
kwam na een hele dag repeteren
met een ensemble ook nog wel even

een paar uur piano studeren. Nu
doe ik dat niet meer. Maar ik heb
verbazingwekkend genoeg nóóit er-
gens spierpijn. Ook niet laatst bij de
Gurrelieder van Schönberg, met ne-
gen uur repeteren per dag.”

Onzekerheid
„Als zo’n intense repetitieperiode is
afgesloten met een aantal concer-
ten, krijg ik geestelijk een terugslag,
maar dat had ik altijd al. Dan vind
ik het allemaal maar niets, ben ik
ontevreden. Later zie ik het weer
helderder en positiever, en dat wéét
ik op dat moment ook wel, maar het
helpt niets om mezelf dat voor te
houden. Dat slijt nauwelijks naar-
mate ik ouder word. Het is hetzelf-
de met spanning vooraf. Ik kan wel
tegen mezelf zeggen: ‘Ik heb toch
Saint François d’Assise van Messiaen
gedirigeerd, dan kan ik dit toch óók
wel?’ Maar dat helpt niet.”

Componisten
„Ik heb ooit vastgesteld dat mijn ei-
gen drang om te componeren niet
sterk genoeg is. Het gevoel dat je
iets móet opschrijven, dat maakt
een componist tot een componist.
Louis [Andriessen, red.] is bijvoor-
beeld een 100-procent-componist,
daar wijkt bij hem alles voor, punt
uit. Ik ken die euforie van iets op-
schrijven wel, en daardoor sta ik als
uitvoerder ook dicht bij componis-
ten. Maar als componist moet je je
wereld begrenzen. Je moet andere
muziek afwijzen om je eigen dingen
te kunnen doen. Neem Stravinsky,
die heeft nooit iets aardigs over één
levende componist gezegd. Ik ben
van nature juist iemand die onge-
looflijk wordt meegesleept. ‘Moeten
we doen! Geweldig!’ Dat is een plus
voor een uitvoerder, maar absoluut
niet voor een componist.”

Huilen
„Ik word steeds weerlozer voor mu-
ziek. Dat herken ik ook bij genera-
tiegenoten. Toen ik jong was, had ik
een intellectuele instelling: dat is
een goed stuk, dat niet. Die afstan-
delijkheid is helemaal weg. Er is nu
echt muziek waar ik voorzichtig
mee moet zijn omdat ik anders in
tranen uitbarst. Tegelijk kan zo’n
stuk aan me zuigen, dan moet ik het
voortdurend spelen. Veel van die
composities komen uit het fin de
siècle. Laatst deden we Das Lied von
der Erde van Mahler, daar kan ik zó
onwaarschijnlijk in verdrinken. Of
Nur wer die Sehnsucht kennt van Hugo
Wolf. Een stuk in g-mineur, maar

het g-mineurakkoord komt er hele-
maal niet in voor! Je vóelt dat er een
verlangen is dat niet vervuld wordt.
Fe n o m e n a a l . ”

Herenclub
„Met het overlijden van Harry Mu-
lisch en Hans van Mierlo is in één
jaar tijd het hart van de ‘Herenclub’
verdwenen. Zij hebben hem samen
bedacht, 35 jaar geleden, en vorm-
den het natuurlijke centrum. Voor
die twee kwam je eigenlijk, hun
aanwezigheid was bepalend. Ik
dacht altijd: Harry overleeft ons al-
lemaal, maar zo is het dus niet ge-
gaan. De club bestaat nog steeds, al
heb ik nog altijd periodes dat ik er
maanden niet kom. De gemiddelde
leeftijd is inmiddels boven de ze-
ventig, en het is nu toch een beetje:
wie is de volgende? We missen die
twee. Ik mis ze ook persoonlijk, als
vrienden.”

P VV
„Met Harry heb ik vaak gebotst over
politieke onderwerpen, maar dat
ging nooit ten koste van de vriend-
schap. Wij konden het gepassio-
neerd oneens zijn, ook met anderen,
maar dat leidde nooit tot haat. In
dat opzicht is er wel iets veranderd
in Nederland. Er is ressentiment in
de samenleving gekomen. Wilders
vernedert en zet mensen doelbe-
wust in de hoek met woorden als
‘kopvoddentax’ en ‘stemvee’.

„Het komt ook op het terrein
waar ik me mijn leven lang voor heb
ingezet. Dat wordt weggezet als
waardeloos en betekenisloos. Het is
bon ton om te spreken over ‘trom-
boneclubjes’ en ‘subsidie -infusen’.
Het Muziekcentrum van de Omroep
dreigt zonder enige argumentatie te
worden afgeschaft. Ik ben te oud
om te verkassen, maar als ik twintig
jaar jonger was geweest zou ik emi-
greren.”

To e k o m s t p l a n n e n
„We leven in de muziek vaak van in-
cidenten; we spelen iets, en dan is
het weer voorbij. Maar ik doe juist
graag iets blijvends. Dat Ligeti ons
destijds gevraagd heeft al zijn mu-
ziek op cd te zetten, was het resul-
taat van niet ‘eens een keer’ iets
doen, maar van 25 jaar lang investe-
ren. We bekijken of we een soortge-
lijk project met de muziek van Kur-
tág kunnen ondernemen. Dat is
mijn grote ambitie, en het lijkt te
gaan lukken. Met medewerking van
het Muziekcentrum van de Omroep.
Als dat dan tenminste nog bestaat.”

Reinbert de Leeuw (piano) en Arjen
Klerkx (video). De esoterische we-
reld van Erik Satie. 13/6 Muziekge-
bouw aan ’t IJ, Amsterdam. In ok-
tober tournee, de gespeelde wer-
ken verschijnen binnenkort op cd.

Er is nu echt muziek
waar ik voorzichtig mee
moet zijn, anders barst
ik in tranen uit

Dirigent en pianist
Reinbert de Leeuw

(72) speelt op het
Holland Festival

pianomuziek uit de
esoterische periode

van Erik Satie,
waaronder Uspud –

een compositie die hij
eerder niet aandurfde.

tekst Jochem Valkenburg

foto Ringel Goslinga
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Ik doe maar wat, zoals
altijd – weet ik veel

Concertgebouw
„Ik heb mijn liedjes in nieuwe ar-
rangementen gestoken voor mijn al-
lereerste show in het Concertge-
bouw. Zo zijn ze geschikter voor de-
ze zaal. Ik kan er niet echt gaan
rocken vanwege de akoestiek. Dat
opende een deur naar meer experi-
ment. Met de Wereldband zullen
zo’n vijftig soorten instrumenten
klinken; van banjo en sitar tot onge-
wone toetseninstrumenten als een
Philicorda-orgeltje en celesta. Het
podium is wat aangepast, er zijn
geen coulissen natuurlijk, en er is
een decor van straatlantaarns.”

L ij f
„Ik beweeg graag bij mijn shows.
Doorleefde liedjes zingen op een
kruk in een mooie jurk doe ik wel
als ik zestig ben. Dit concert dans ik
weer met het Scapino Ballet. Het is
het resultaat van mijn gastrol in ju-
ni bij het dansgezelschap. Alles is
dans, leerde ik van choreograaf Ed
Wubbe. Zoals ik nu dit kopje thee
inschenk – bij herhaling al een
vloeiende dansbeweging.

„Ik had mijn klassieke-balletken-
nis er speciaal voor opgefrist. Dat
kon meteen overboord. Scapino
gaat uit van de dansers zelf. Wat is
jouw beweging, wat voeg jij toe? Ed
liet mij improviseren, terwijl hij al-
les filmde. Die bewegingen zijn
overgenomen door zijn dansers en
vergroot.

„Vroeger was ik turnster. Nog
steeds loop ik op mijn handen of val
ik in spagaat. Daar moet ik wel
steeds meer moeite voor doen. Ik
train bij een circusschool. Lucht-
acrobatiek. Nou, het valt tegen hoe
zwaar dat is. Daarnaast doe ik
Bikram yoga, een heel goede trai-
ning in moordende hitte.”

Te k s t
„Teksten zijn soms erg privé. Als ik
het opneem, weet ik dat ik het liedje
kwijt ben. Sommige liedjes zijn te
intiem, die staan nog ergens op een
tape. See you in Vegas b ij v o o r b e e l d .
Dat was een heel persoonlijk liedje.

Dat werd een enorm dansnummer.
En bij Hans Klok een soundtrack
van zijn show.

Dat ik nu zing in mijn eigen taal
blijft een uitdaging. Ik denk wel
eens terug aan mijn studie Neder-
lands. Ik las graag boeken en kende
mensen die dat ook studeerden. Met
de teksten van meesterdichter Ilja
Leonard Pfeijffer werk ik vanuit de
inhoud. Engels is smeuïg, maar
vaak nietszeggender. Nederlands is
hoekiger. Zangteksten worden snel
cabaretesk als je het ergens over wilt
laten gaan. En ik wil dan toch dat
het lekker klinkt. ”

Serieus
„Ik neem mijn vak serieuzer dan
vroeger. Hoe ouder ik word, des te
meer er van me verwacht wordt. Op-
treden was vroeger een feestje,
waarna we dronken en doorhaal-
den. Dat wil ik niet meer. Ik wil
vooral fit zijn. Mensen kopen geen
kaartje voor een brak, wat aanklooi-
end type. Hard voor mijzelf ben ik
niet. Ik doe gewoon erg mijn best.
En ik wil het steeds weer anders:
van kleine, persoonlijke shows tot
uitbundige spektakels. Al ben ik im-
proviserend eigenlijk het allerbest.
Bij soloshows voel ik een zalig soort
vrijheid. Denk ik even niet aan de
met de lichtman afgesproken plek.
Bij grote producties komt zo veel
techniek kijken. Maar ook daarbij
kan ik denken: vandaag begin ik
eens anders. Verras ik mezelf weer.”

Publiek
„Ik zie de eerste rij, hoor de mensen,
voel ze. Natuurlijk ben ik me altijd
heel bewust van mijn publiek. Ik
denk na over wat ik ze zeg. Ik wil de
betekenis en het gevoel van een
nummer precíes overbrengen. Dus
zorg ik dat ik in een toestand kom
waardoor ik het nummer herbeleef
en waarachtig kan brengen. Want je
moet menen wat je zingt.

„Ik verdwijn dan soms een beetje
in een nummer. Dat kan als alles
lekker loopt. Als de band goed
speelt en er geen dingen storen –
het licht, een slecht zittende schoen,
een kapotte snaar. Dan krijg je vleu-
gels. Zeker als je voelt dat het pu-
bliek dit óók voelt. Samen zweef je
weg. Na een optreden voel ik me
ontwaakt. Up. Pas veel later word ik
dan moe.”

‘Mooi vind ik dat ik op deze leeftijd al echt kan
terugkijken op wat ik heb gedaan’

Ellen ten Damme (43) zingt, componeert en danst. Vroeger was ze
turnster en droomde ze van een eigen circus. Vanavond treedt ze met de
theatrale Wereldband op in het Concertgebouw. „Ik heb het leven altijd
mooier willen maken.”
tekst Amanda Kuyper
foto Ringel Goslinga
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Firma Ellen ten Damme
„Het is best moeilijk om op een be-
paald niveau te blijven. Het is alle-
maal ook steeds groter geworden:
meer crew, assistenten; ik moet alles
aansturen in de firma Ellen ten
Damme. Mooi vind ik dat ik op deze
leeftijd al kan terugkijken op wat ik
heb gedaan. Interessant ook hoe
mensen van mijn generatie nu echt
aan de bal zijn. Klasgenoten van
vroeger zijn wethouders, directeur,
ze zitten zelfs in de Tweede Kamer.
Wij zijn, zeg maar, aan zet. En ik
ben dus blijkbaar zangeres gewor-
den.

„Op mijn achttiende lag alles nog
open. Ik kon verhuizen naar New
York of Berlijn. Ooit droomde ik
ook van een eigen circus. Dat leek
me geweldig, de wereld rondtrek-
kend als zigeuner met mijn eigen
gezelschap en dieren.”

IJdel gedoe
„Ik reis nog veel. Van de Seychellen
tot Ameland. Maar nooit zomaar, al-
tijd met een werkdoel. Onlangs be-
zocht ik IJsland. Ik werk aan een
boek met een fotograaf. Op de foto
gaan interesseert me niets, maar als
kunstuiting vind ik het wel weer in-
teressant. Het is een soort zoektocht
naar de ultieme foto. Een beeld-flow
die gepaard gaat met existentiële
vragen als wie ben ik en wat doe ik
hier? Ik als nietig mens in de over-
weldigende, onmetelijke natuur en
in wereldsteden. En dan gaat het
niet om mij. Geen ijdel gedoe. Maar
de wereld en jij. Want wat doet het
er allemaal toe, als we over honderd
jaar toch dood zijn. En die rare
vuurbal waarop we leven. De toeval-
ligheid der dingen. Hoezo allemaal?
Dat soort vragen kan me bezighou-
den. Maar niet te vaak. Je zou er de-
pressief van worden.”

Duitsland
„Ik was lang up and coming in Duits-
land. Concerten, acteren. Stadion-
tournees met rocker Udo Linden-
berg. Ons nummer P l a t t g e f i ck t op
het Duitse Nationale Songfestival.
Vier keer per week zat ik in het
vliegtuig. Het was een geweldige
tijd, maar ik heb het eigenlijk be-
wust laten verslonzen. Verlangde
naar rock-’n-roll om de hoek. Fijn
om in Nederland te zijn, meer rust.
De hang naar Duitsland doofde wat.
Nu zijn er nieuwe plannen: moge-
lijk breng ik mijn circusshow Cirque
Stiletto naar de buren.”

Kleinemeisjesdroom
„Voor iedereen die ongeluk is over-
komen, iemand heeft verloren of

zoals ik ziek is geweest, komt er het
diepe besef dat het een keer echt af-
gelopen is. Als je jong bent, zit dat
nog niet in je hoofd. Als er iets ge-
beurt, ja, dan tel je dus je zegenin-
gen. Maar het klinkt te verheven om
te zeggen ik nu harder aan het leven
ben. Ik doe maar wat, zoals altijd –
weet ik veel.

„Ik heb het leven misschien altijd
mooier willen maken. Daarvoor ben
ik ook een beetje artiest geworden,
hè. Mijn werk heeft iets positiefs.
Licht in de boze buitenwereld. Mijn
kleinemeisjesdroom van avontuur,
reizen, muziek en dans is uitgeko-
men. Ha, ik ben nu de koningin van
combinaties. Mensen gooien door
ziekte of ander heftigs hun leven he-
lemaal om. Zeggen hun baan op. Na
het overwinnen van mijn borstkan-
ker ging ik eigenlijk gewoon verder.”

Huisje, beestje
„Optredens, maar vooral interviews
en fotoshoots kosten veel energie,
alsof je jezelf een beetje weggeeft.
Als ik vrij heb, wil ik alleen maar in-
formatie tot mij nemen. Boeken le-
zen. Ik wil niet bekeken worden,
door niemand gezien worden. Ge-
zien worden maakt al lang deel uit
van mijn leven. Het moeilijkste as-
pect aan mijn vak. Ik zou het liefst
nooit meer ergens verschijnen en
nooit meer op een foto gaan. Uit-
sluitend op de bühne. Het is verlo-
ren tijd. Ik droom van concertpos-
ters met alleen mijn naam. En dat
iedereen dan toch komt. Tja, zonder
publiek besta ik niet als zangeres.
Dus ik weet waarom ik het allemaal
toch steeds doe.

„Er wonen twee meerkoeten op
het roer van mijn boot in Amster-
dam. Ik heb helaas geen tijd voor
veel huisdieren. Ik doe zelden niets.
Wel eens, maar nooit heel lang. Ik
heb sinds kort een hutje in het bos,
zo’n huisje zonder stroom, met zon-
nepanelen. Daar trek ik me terug als
Pippi Langkous. Alleen en onher-
kenbaar tussen de beestjes.”

Concert: 13/8 Concertgebouw
Amsterdam
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Mijn brein is mijn forte

U i t s ch u i f t a f e l
„In mijn ouderlijk huis stond een
exemplaar. Dat moest ook wel, want
ik kom uit een gezin met acht kin-
deren. Mijn vader en moeder zaten
aan het hoofd, de kinderen erom-
heen op een vaste plek. In mijn bele-
ving vulde die tafel de hele kamer.
Er werd van alles besproken: van de
hongersnood in Biafra tot de kalver-
liefdes van mijn broers en zussen.
Als jongste observeerde ik vooral. Er
werd niet van mij verwacht dat ik
als eerste het woord nam.

„Aan die uitschuiftafel heb ik
mijn radar voor menselijke verhou-
dingen ontwikkeld. Ik ben gevoelig
voor lieden die het een zeggen en
met hun lichaamshouding het an-
dere uitstralen. Van tijd tot tijd be-
noem ik dat soort tegenstellingen.
‘Meen je wat je zegt’, vraag ik dan.
Vooral mannen – met wie ik veel sa-
menwerk – vinden dat ingewikkeld.
Hun aandacht gaat meer naar in-
houd dan vorm uit. Als ik hen wijs
op hun non-verbale communicatie
kijken zij verstoord op.”

Geloof
„Als vierjarige was ik gefascineerd
door de biecht. Al fietsend naar
school fantaseerde ik over de dingen
die ik tegen de biechtvader zou
gaan zeggen. Ik was heel braaf, dus
veel had ik niet op te biechten. Maar
om punten te scoren, kwam ik met
het geijkte lijstje. ‘Ik heb uit de sui-
kerpot gesnoept.’ Of: ‘Ik heb geld
uit de portemonnee van mijn moe-
der gejat.’

„Mijn kindertijd speelde zich af
op het breukvlak van het Tweede
Vaticaans Concilie. Ik zat op een ka-
tholieke turnvereniging waar ik ka-
tholieke radslagen draaide. Mijn
ouders wilden mij naar een katho-
lieke dansschool sturen; dat is ze
niet gelukt. Voor mijn ouders was
het geloof heel tastbaar. Ze hebben
veel kracht geput uit de rituelen die
bij het eind van het leven horen. Ik
zie mezelf nog eindeloos Maria-ge-
dichten aan het sterfbed van mijn
moeder voorlezen.

„In God geloof ik al lang niet
meer. Ik ga niet naar de kerk en ik
ben ervan overtuigd dat het na dit
leven stopt. En toch: ik kan geen
kerk voorbij gaan zonder een kaars
aan te steken.”

Johnny Rep
„Oh, Johnny! Wat een spetter! In de
jaren zeventig was hij veel in beeld.
En dat was maar goed ook, want ik
knipte al zijn plaatjes uit. Johnny
was niet alleen mooi, maar ook
strijdlustig en goed gebekt. Iemand
die een verhaal kon vertellen als hij
een microfoon onder zijn neus ge-
drukt kreeg. Dat kan je van de

broertjes Van de Kerkhof bepaald
niet zeggen.

„‘Er goed uitzien’ heeft voor mij
overigens veel met zelfvertrouwen
te maken. Ik voel mij aangetrokken
tot mensen met een rechte rug en
levenslust.”

Henk Bodewitz
„Henk Bodewitz was hoogleraar
Oosterse taal en cultuur aan de Uni-
versiteit van Utrecht. We zaten in
het faculteitsbestuur, ik was begin
twintig. Het was de toptijd van de
democratisering, studenten hadden
een grote inbreng. Maar dat Henk
mij – als beginner – de portefeuille
financiën toeschoof, was een bewijs
van groot vertrouwen.

„Als jongste van een groot gezin
krijg je een bepaalde rol toebedeeld.
Ik schikte mij daar moeiteloos in.
Zo was ik er als puber heilig van
overtuigd dat ik tegen mijn dertig-
ste in een vinexwijk zou wonen met
man en twee kinderen. Ik zou do-
cente op een middelbare school
worden, dat stond vast. Niet omdat
dat mijn droom was, maar omdat
vrouwenlevens nou eenmaal zo
werken. Mede dankzij Henk Bode-
witz durfde ik mijn eigen strijdto-
neel te kiezen.”

Functioneel boos
„Soms kan ik met lichaamstaal een
doorbraak forceren in een onder-
handeling. Dan buig ik mij voor-
over, kijk ik mijn gesprekspartners
indringend aan en plant ik mijn
vuisten op tafel. Belangrijk is de
overtuigingskracht waarmee ik het
doe: tot hier en niet verder. ‘Functi-
oneel boos’ heb ik dat wel eens ge-
noemd. Mensen als Piet Hein Don-
ner [CDA-minister van Binnenland-
se Zaken] kunnen daar radeloos van
worden. Hij wilde het ontslagrecht
versoepelen, maar kreeg dat niet
langs mij heen.

„Er is een verschil tussen functio-
neel boos en écht boos. Echt boos
word ik als Paul de Krom [staatsse-
cretaris van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid] mensen als kostenpost
benadert. Als hij vergeet dat ingre-
pen in de WSW [Wet Sociale Werk-
voorziening] en de Wajong [arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening voor
jonggehandicapten] de bodem on-
der iemands bestaan kunnen weg-
slaan. It makes me cry.

„Van Paul de Krom kun je nog
zeggen: die komt bij Shell vandaan.
Maar Mark Rutte heeft de porte-
feuille vroeger zelf bij Sociale Zaken

‘Rutte neemt
geïnformeerd
de foute beslissingen’

FNV-vakbondsvoorzitter Agnes Jongerius (50) steunde in juni het
omstreden pensioenakkoord. Maar de FNV is sterk verdeeld. De
19 deelbonden beraden zich deze zomer, om op 12 september hierover
te kunnen beslissen. „Het is een discussie met 1,4 miljoen leden.”
tekst Danielle Pinedo
foto Ringel Goslinga
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gedaan. De premier kent de dos-
siers. Hij is iemand die zich –
dat heb ik met eigen ogen ge-
zien – voor mensen interesseert.
En tóch kiest hij ervoor sterke-
ren uit de wind te houden en
zwakkeren als zielige jongetjes
achter het fietsenhok in elkaar
te meppen. Rutte wéét wat-ie
doet. Hij neemt geïnformeerd
de foute beslissingen. Zijn be-
leid is niet alleen laf en genie-
pig, maar het werpt ook de
vraag op: wie is de echte Mark
Ru t t e ?

„‘Ik ben best een aardige
man’, zegt Rutte als ik hem op-
zoek. Maar dat is toch helemaal
niet aan de orde? Blijkbaar wilde
hij zo graag minister-president
worden dat hij geïnformeerd de
foute keuzes maakte. Wouter
Bos werd vaak voor draaikont
uitgemaakt, maar ook Rutte be-
schikt over een grote mentale
souplesse – neem dat maar van
mij aan.”

S ch o o n h e i d
„Ik vind mezelf niet mooi. Ik
heb geen ideale kledingmaten.
Maar mijn brein is mijn forte. Of
het een bewuste compensatie-
strategie is weet ik niet, maar ik
beleef er een hoop plezier aan.

„Vorig jaar ben ik vijftig ge-
worden. Ik merkte dat ik het
pijnlijk vond om mijn leeftijd
bij de sportschool op te geven.
Mijn lichaam raakt in verval.
Het kost moeite ’s morgens mijn
gezicht uit te vouwen. Waar is
de tijd gebleven dat ik binnen
een kwartier de deur uit kon?”

Wi l d e r s
„Ik deed de algemene uitspraak
dat ik ‘desnoods met de duvel en
zijn oude moer wil dealen’.
Daaruit trok Geert Wilders de
conclusie dat ik samen met hem
actie wilde voeren tegen het vo-
rige kabinet. Voor iemand die
samenwerking zegt te zoeken, is
dat een rare opening.

„De fractie van de PVV houdt
de deur stijf op slot. De keren
dat wij contact zochten, liep dat
meestal op niets uit. Ik geloof
dat er één keer een gesprek is ge-

weest tussen een FNV-medewer-
ker en een woordvoerder van de
PVV. Ze zitten niet echt op ons te
wa ch t e n .

„Ook als persoon pas ik niet
echt in het frame van Wilders. Ik
hecht erg aan fatsoenlijke om-
gangsvormen op de werkvloer.
Ik wil mensen uitdagen hun
vooroordelen opzij te zetten.
Deze week heb ik werknemers
nog opgeroepen om tijdens de
ramadan rekening te houden
met vastende collega’s. En wat
doet Wilders? Hij komt met uit-
spraken over ‘islamitisch stem-
vee’ en ‘haatpaleizen’.”

Wat zou Jongerius doen als
Wilders voor haar kantoor zou
staan om samen actie te voeren
tegen de leeftijdsverhoging van
de AOW? Ze denkt na, lacht:
„Dan denk ik dat ik niet op kan-
toor zou zijn. Het is dat wij geen
achterdeur hebben, maar an-
ders...Ik ga Wilders niet uit de
weg, maar ik steek mijn tijd lie-
ver in andere zaken.”

Pe n s i o e n a k k o o r d
„Soms moet ik lachen om de be-
richtgeving over het pensioen-
akkoord. ‘Tweestrijd binnen de
va k c e n t r a l e ’, heet het dan. ‘Va n
der Kolk en Jongerius staan lijn-
recht tegenover elkaar.’ Nou, ik
kan je verzekeren dat ik prima
door een deur kan met mijn col-
lega van FNV Bondgenoten. We
mogen sterk van mening ver-
schillen [Van der Kolk is tegen-
stander van het pensioenak-
koord], maar beseffen allebei dat
we met het meest rechtse kabi-
net ooit van doen hebben. Er is
een ‘ja-kamp’ en een ‘nee -
kamp’. En als wij er niet uitko-
men wordt het minister Henk
K a m p.

„Van een persoonlijke strijd
tussen Henk van der Kolk en mij
is geen sprake. Het is een discus-
sie met 1,4 miljoen leden.”
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Hou toch op,
je kookt uit een pakje!

Born to cook roti
„Ik hoop dat Born2Cook een keer van
de buis gaat, want ik ben het be-
hoorlijk zat. Dat was 2003. Ik heb al
vijf jaar geen koriander aangeraakt,
maar mensen denken nog steeds dat
dat mijn lievelingskruid is. Wat ik
op tv heb gekookt, was ook altijd op
een heel laag niveau. Dat is ook lo-
gisch want je doet het niet voor je
collega’s. Je doet het voor de consu-
ment. Dus laat ik zien hoe je met
niet meer dan acht ingrediënten een
gerecht maakt.

„Ik krijg nog steeds dat stempel
omdat het aan de lopende band her-
haald wordt. Dat is niet wie ik ben.
Ik heb wel op tv gekookt, maar ik
ben geen tv-kok. Daarom heb ik een
programma als Terug naar mijn roti
bij de NCRV als zo heerlijk ervaren.
Dat is de echte Ramon Beuk die je
daar ziet. Naar Born2Cook kan ik
echt niet meer kijken, dat was alle-
maal zo in scène gezet.”

Doe normaal
„Mensen moeten zich van de com-
merciële tv-bazen vaak anders ge-
dragen. Kijk naar Alain Caron, Hans
van Wolde en Peter Lute in Master-
ch e f . Die vind ik leuk en goed zoals
ze echt zijn. Alle drie personen waar
ik een biertje mee drink. Dan moe-
ten ze op de buis een bepaalde hou-
ding aannemen en heb je opeens
drie hele andere jongens. Poppen-
kast. Dat wordt hen opgelegd.

„Net als Robert Kranenborg en
Julius Jaspers in To p ch e f . Die moeten
opeens de strenge chef uithangen.
Doe normaal. Zo zijn ze niet. En be-
grijp me niet verkeerd, ik ben een
groot bewonderaar van Robert Kra-
nenborg. Hij is een van mijn helden.
Maar ik kan niet naar die program-
ma’s kijken.

„Je kunt vinden van Ali B wat je
wil. Maar in Op volle toeren mag die
jongen zichzelf zijn. Dat is mooie
televisie, daar kan ik honderd keer
naar kijken.”

Sponsoring
„Ik hoef mezelf niet meer zo gefor-
ceerd te bewijzen, ik ben wat rusti-
ger geworden. Ik wil gewoon leuke
dingen doen. Er zijn zo veel mensen
die zeggen ‘ik wil alleen maar leuke
dingen doen’, dat weet ik wel. Je
moet natuurlijk eerst keihard knok-
ken om op dat punt te komen. Ik
heb mijn uren wel gemaakt en ook
dingen gedaan die ik niet leuk
vond.

„Koffietijd was in 1999 mijn eerste
tv-klus. Ik ga kok worden op tv, hoe
gaaf is dat, dacht ik. Maar Ko f f i e t ij d
werd gesponsord door Unilever.
Daar moest ik letterlijk zeggen ‘veel
mensen vinden het moeilijk om vis

Ik heb wel op tv
gekookt, maar ik ben
geen tv-kok

Het grote publiek
kent hem nog steeds
als de vrolijke tv-kok

van Net 5. Maar
Ramon Beuk (40)

maakt nu heel andere
programma’s, heeft
acht kookboeken op

zijn naam staan en
bestiert zijn eigen

culinair
evenementenbureau.
Deze zomer opent hij
zijn restaurant. Voor

één maand.
tekst Joël Broekaert
foto Ringel Goslinga
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te bereiden, maar ik laat zien hoe
makkelijk het is’, terwijl ik viscuisi-
ne van Iglo de oven in schoof. Als ik
toen had gezegd: ‘ik doe dit niet
want dit tast mijn geloofwaardig-
heid aan’, dan had ik hier nu niet
gezeten. Ik heb veel moeten zeggen
waar ik niet achter stond, maar ik
heb me er gelukkig doorheen ge-
v o ch t e n .

„Toen Born2Cook begon, wilde ik
nooit meer zo duidelijk gesponsord
bezig zijn. B orn2Cook had vier spon-
soren: Whirlpool, Philips, Bruyn-
zeel en Campina. Enige eis was dat
ik elke week iets met een zuivelpro-
duct zou doen. Zo begint het. Een
paar weken later moest ik toch nog
meer de roomlijn van Campina on-
der de aandacht brengen. Daar
stond ik weer: ‘Veel mensen denken
ten onrechte dat zuivel ongezond is,
maar zuivel is juist goed voor je.’ En
ondertussen gooide ik een heel pak
room leeg in een pan.

„Of ik even een boek wilde vast-
houden. Dan moest ik zeggen dat ik
blij was dat er zulke goede boeken
over vlees waren. Dat was een ver-
schrikkelijk boek van het Product-
schap Vlees en nog lelijk gefotogra-
feerd ook. Dat heb ik dus echt niet
gedaan. Daar is de breuk met
Born2Cook begonnen.”

Gordon Ramsey
„Ondernemerschap was een droom
voor mij. Wat ik heel graag wilde,
was geen verantwoording hoeven
afleggen. Ik kan slecht tegen hiërar-
chie, dat zit een beetje in mijn ka-
rakter. Toen ik van de koksoplei-
ding kwam eind jaren tachtig had je
in de horeca veel Gordon Ramsey-
achtige taferelen. Dat schreeuweri-
ge en hiërarchische is totaal mijn
ding niet.

„Maar meer dan dat vond ik het
gewoon niet gezellig in de keuken.
Ik vind het gezellig waar de mensen
zijn. Ik heb de passie voor koken
van mijn moeder. Die kookte thuis
een potje eten en maakte mensen
blij. Ik dacht dat ga ik ook doen
toen ik naar de koksschool ging.
Maar dat was niet zo, ik stond ach-
ter een muurtje en kreeg te horen
dat tafel zes het lekker vond.”

Uitleggen
„Koks zijn geen rocksterren gewor-
den. Dat willen we wel en dat wordt
al heel lang geroepen, maar de
meeste koks schuilen nog steeds
achter een muurtje met hun hoofd
naar beneden, gefocust op dat ge-
recht. Dat vind ik jammer want de
kok is toch een heel belangrijk per-
soon, hij is de reden waarom men-
sen uit eten gaan. Op een paar plek-
ken zie je dat wel. We gaan niet
meer bij De Librije eten maar bij Jon-
nie Boer. We gaan niet bij Oud Sluis
eten maar bij Sergio Herman.

„Koks moeten uitleggen waarom
een gerecht is zoals het is. Wat is de
essentie, de achterliggende gedach-
te van je gerecht. Jonnie Boer en
Hans van Wolde leggen dat heel
goed uit. Het is een meerwaarde
voor je tent als de kok door de zaak

loopt en even aan tafel komt zitten.
Maar negen van de tien koks kun-
nen zichzelf niet presenteren en
durven niet voor de schermen te
staan.”

Moleculair koken
„Ik hou niet van onzin. Waarom
zouden we iets een krokant laagje
geven als we er vierentwintig uur
over doen om dat krokante laagje te
maken? Daar zijn mijn koks soms
geforceerd mee bezig: ‘Dan plakken
we dat zus, en dan drogen we dat
zo, en dan twee dagen in dat kastje..
Of: dan maken we een heel gaaf
alginaatballetje’. Hou toch op, het is
niet gaaf, het is achterhaald, het is
uit.

„Ferran Adrià van El Bulli en Hes-
ton Blumenthal, díe waren met mo-
leculair koken bezig. Die haalden
stoffen uit producten om een resul-
taat te bereiken dat afweek van de
standaard. Die stoffen zijn nu als
poedertjes te koop bij de groothan-
del. Iedereen kan dat ergens door-
heen roeren en bijvoorbeeld een
alginaatballetje maken dat zacht is
van binnen en hard van buiten.

„Koks die nu zogenaamd ‘mole-
culair koken’ hebben vaak nog
nooit een laboratorium van binnen
gezien. Hou toch op, je kookt uit
een pakje! Daarom erger ik me zo
aan die term.”

Hard randje
„In mijn Restaurant Voor Een Maand
in Maarssen ga ik zelf koken, maar
in de eerste plaats mijn restaurant-
visie presenteren. Daarmee vier ik
dat ik tien jaar ondernemer ben. Ik
vertel de verhalen achter de gerech-
ten en speel op die manier als kok
een belangrijke in de ‘d i n e r e r va -
ring’. Zo zie ik het graag. De gasten
gaan tien jaar Ramon Beuk proeven.
Elke week een ander menu en een
ander verhaal en elke dag een speci-
ale gast in mijn keuken.

„Ik heb veel mogen reizen voor
mijn boeken en programma’s en
heb veel van de wereld gezien. Die
invloeden vind je terug in mijn ge-
rechten. Dus als ik iets voorzet met
paranoot erin dan heb ik daar een
verhaal bij, over hoe die wordt ge-
oogst of verwerkt en vooral waarom
ik het in dat gerecht heb gebruikt.
Door dat verhaal ga je je beter con-
centreren op wat je eet en dan proef
je nog meer wat ik met dat gerecht
bedoeld heb.

„Maar ook verhalen over de suka-
de van mijn moeder, daar kan ik
uren vol liefde over vertellen. Ik
leerde later dat je het vlees altijd he-
lemaal onder water moet zetten als
je sukade stooft. Anders blijf je al-
tijd met een dun hard randje zitten.
Maar ook met dat randje was mijn
moeders sukade al de lekkerste van
de wereld.”
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Ik heb mooie
aardappels, kopen?
Zwa a r g e w i ch t
„Zodra er meer dan zeven mensen
voor me werken, ben ik weg. Wat ik
doe is dit: ik heb een businessidee.
Ik zet de boel op. Als het gaat lopen,
met personeel en de hele flikkerse-
zooi, dan ga ik op zoek naar een ma-
nager. Niet zomaar iemand, maar
een zwaargewicht. Voor Tripolis So-
lutions (een bedrijf in e-mailsoft-
ware) heb ik de directeur van MSN
Europa gevraagd, de onlinepoot van
Microsoft. Een topper. Met zo ie-
mand ben ik dan al twee jaar in ge-
sprek. Die moet zich losmaken uit
zijn veilige corporate omgeving en
gaan denken als ondernemer. De
deal is: hij koopt aandelen in mijn
bedrijf, ik geef hem de sleutel en
wens hem veel succes.”

Zeenomade
„Of/of doen, kan ik niet. Ik heb ge-
leerd dat én/én doen ook fine is. Een
bedrijf leiden is meer dan een dag-
taak. Met mijn lifestyle kan ik die
job niet doen, dat onderken ik zelf.
Ik wil met mijn zeilbootje van vijf-
tien meter vier, vijf maanden over
zee zwerven. Ik lig vaak voor de
kust van Ibiza. In een baai hè, nooit
in een haven. Ik moet wel ’s och-
tends in mijn blootje in zee kunnen
springen. Ik bezoek vrienden, soms
gaat er iemand mee. Twee, drie we-
ken per jaar ga ik met mijn broertje
Chris weg. Dit jaar naar Argentinië,
Peru. Maar alleen ben ik ook geluk-
kig. Sterker: vier uur per dag moet
ik alleen zijn, dat heb ik nodig.”

Kapper
„Scheren vind ik gedoe. Eens in de
drie weken haal ik een apparaat
over mijn baard en klaar. Dit kapsel
heb ik nou zo’n vijftien jaar. Het be-
gon met geen zin hebben in de kap-
per. Nu durf ik het niet meer af te
knippen. Ik ben heel behoudend.
Mijn eerste meisje zoende ik op
mijn negentiende. Na de meao was
ik nog veel te jong om te gaan wer-
ken. Dus ging ik de heao maar doen,
in Eindhoven. Ik deed communica-
tie, richting creatief. Te gek. Samen
met docenten roken in het klaslo-
kaal. Daarna ging ik ondernemen.
Omdat ik niet wist dat je ook foto-
graaf of architect kon worden.”

Gas geven
„Ik heb van mijn 21ste tot mijn
32ste alleen maar gas gegeven, da-
gen van 16, 17 uur werken. In 1995
ben ik in internet gegaan. Mijn re-
clamebureau Notjustfilm verkocht ik.
Dat is nu één van de grootste. Met
een paar jongens begon ik Virtual In-
dustries, een bedrijfje dat websites
bouwde. In een tijd dat er misschien
drie websites in Nederland waren.
We hadden geld nodig. Dus begon-
nen we ook een advertentiebedrijfje

Tegen een paar gasten
die doen waar ze zin
in hebben, kan
niemand op

Kees Zegers (42) is
i n t e r n e t o n d e r n e m e r.

Hij bedacht nieuws op
internet (Nu.nl), online
adverteren (Netdirect),

e -mailmarketing
(Veritate, Mailmedia), de

digitale acceptgiro
(AcceptEmail) en nog

zeven internetbedrijven.
Voor wie ook wil

ondernemen, schreef hij
een boek. „Staat de

oplossing er niet in, dan
mag je koffie komen

drinken.”
tekst Rinskje Koelewijn

foto Ringel Goslinga
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voor internet. En nóg een bedrijfje,
en nog één. Zes, zeven balletjes in
de lucht, elk leverde een gulden of
600 op per maand. Als ik 1.200 gul-
den verdiende, was het veel. En in-
eens: WHOEM! Internet werd
groot. Al die balletjes bij mekaar
draaiden nu 10 miljoen omzet.

Goeroe
„Ook op de boot blijf ik mijn bedrij-
ven volgen. In tien ervan ben ik nog
aandeelhouder. Ik bemoei me niet
met de dagelijkse gang van zaken,
ik ben ook geen leider die op af-
stand alles wil bepalen. Elke maand
brainstorm ik twee uur met de di-
recteuren. Hoezo goeroe? Als ik er-
voor betaald werd, heette ik gewoon
adviseur. Of coach.”

Energie
„Spiritueel ben ik niet, ik geloof wel
in energie. Als kind had ik al dat ik
dingen oppikte, iets voelde aanko-
men en dan gebeurde het ook. In-
tuïtie, zo kun je het ook noemen.
Tot een jaar of zeven geleden werkte
ik en werkte ik. Doorgeschoten ma-
nifestatiedrang. Tot ik dacht: ik wil
ook weleens een vriendin of op va-
kantie. Ik heb nu een mooie balans.
Ik werk en zeil, ik eet gezond, drink
niet, mediteer, de hele s h e b a n g. Ro-
ken is eigenlijk het enige wat niet
aan me klopt. Waanzinnig veel tijd
voor sociale contacten, vrienden.
Kinderen, die zullen ooit wel in
mijn leven komen, dat voel ik. Of
die van mij zijn, is onbelangrijk.
Een gezin ontstaat in je leven.”

Spareribs
„Een Telegraaf in een NRC-jasje op
internet, dat wilden we. We zaten te
eten toen we Nu.nl bedachten. Van-
af het ontstaan van het idee bij de
spareribs tot aan de launch hebben
we al met al vijf uur met elkaar
overlegd. Het kunnen er ook drie
geweest zijn. Natuurlijk hadden
kranten kunnen doen wat wij de-
den. Maar tegen een paar gasten die
doen waar ze zin in hebben, kan
niemand op. Wij waren sneller, crea-
tiever, hoefden niet vier weken te
vergaderen over een besluit. Belde
Jan Dirk Barreveld ons. Of het een
idee was zijn cartoons te plaatsen op
Nu.nl. Vonden we te gek. ‘Hoeveel
wil je hebben?’ Honderd gulden.
‘Dat is te veel.’ 75? ‘Deal.’”

Nerd
„In mijn business is nerd een geu-
zennaam. Sacha Prins was de eerste
die een website kon bouwen. Nu.nl
maakten we samen. Ik bedacht het
concept. Van het logo tot de aller-
laatste pixel. Hij bouwde de techni-
sche omgeving. Ik had wat op pa-
pier gezet, vroeg hem wat hij vond.
Hij zegt: mijn mening is niet rele-
vant. Maar ik wou een schouder-
klopje en vroeg door. Eindelijk zegt
hij: dat sportnieuws moet er niet op.
Ik: hoezo niet? Hij: ik hou niet van
sport. Ik: sport moet absoluut wel.
Hij: vraag het me dan niet. Als ik
hem vroeg hoe ver hij was, zei hij: ik
ben bezig. Ja, maar wanneer is het
klaar? ‘Als ik klaar ben’. Een dag

voor we in de lucht moeten, drukt
hij op een knop: alles helemaal per-
fect. Wij kunnen samen een com-
pleet bedrijf runnen. Vrienden zijn
we pas geworden sinds we dat niet
meer doen.”

Kiss
„Elke week belt er een ondernemer
of drie. Of hij een half uurtje koffie
mag komen drinken om te praten.
Ik ben geneigd ‘ja’ te zeggen. Het
duurt natuurlijk nooit een half uur,
maar minstens twee. En altijd zitten
ze met hetzelfde. Grootste pro-
bleem: ze maken het te ingewik-
keld. Een product met te veel knop-
jes, of een organisatiestructuur met
te veel lagen. Kiss is: keep it simple
stupid. Begin met klanten maken.
Daar hoef je niet slim voor te zijn,
liever niet. Als je nadenkt, kun je
niet doen. Pak de telefoon. Zeg: ik
heb hier 400 kubieke meter aardap-
pels liggen. Kopen? Dát is onderne-
men. In mijn boek staat wat ik aan
wijsheid heb. Staat de oplossing
voor jouw probleem er niet tussen,
dán mag je koffie komen drinken.”

Po s t b o d e
„Een grote krantenuitgever wilde
Nu.nl wel van ons kopen. Wat we er-
voor wilden hebben. Wij: 25 mil-
joen. We waren dertig, we riepen
maar wat. Vonden ze te veel. Dan
niet, zeiden we en weg waren we.
We hebben de koffie niet eens opge-
dronken. Later hebben we aan Ilse
verkocht, voor vreselijk veel meer
geld. Internet heeft alles veranderd.
Geen hond luistert nog naar cd’s, de
postbode is weg. De krant is het ei-
tje bij mijn ontbijt. Lekker in het
weekeinde, maar voor mijn nieuws-
garing heb ik het niet nodig. Moet
de overheid nu de dode bomen red-
den? Dacht het niet. We gaan de
postbode en meneer Breukhoven
van de Free Recordshop toch ook
geen centjes geven omdat het zo
zielig voor ze is?”

Broertje
„Ik heb Chris nog nooit op tv ge-
zien. Ik heb al zestien jaar geen toe-
stel meer. Hij schijnt best bekend te
zijn. Lachen toch. Voor mij is hij
mijn broertje. Ach, die televisie en
die reisprogramma’s, dat is zijn
middel om te kunnen reizen. Mijn
bedrijven zijn mijn middel, niet
mijn doel.”

Kees Zegers, Startkapitaal. Uitge-
verij Carrera. €  14 , 9 5
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De NederMattheus zal
op mijn grafsteen staan

Ik hou van jou!
„Toen ik trouwde maakte ik een
trouw-cd. 18 klassieke werken her-
taald tot een liefdesode. Het lied Ja,
ik wil! was een bewerking van Du-
parcs Invitation au voyage op een
tekst van Baudelaire. Nu kwam ons
tienjarig huwelijk eraan. Dus werd
het tijd voor een ‘gelukkig ge-
trouwd’-plaat. Hand in hand op de
bank, je meisje vertellen hoeveel je
nog van haar houdt. Meestal wordt
na drie gelukkige liedjes de schei-
ding al weer bezongen. Mijn kern:
‘Ik hou van jou is een cliché, tot ie-
mand het tegen je zegt.’ Ik vind het
de beste zin uit mijn tekstoeuvre.”

Geluk
„Het lijkt minder noodzakelijk om
geluk vast te leggen dan een depres-
sie. ‘Mens, wat hebben we het toch
goed’ – niet bepaald een gedachte
om naar de piano te snellen. Ik
dacht lang dat gelukkige liedjes niet
werkten. It’s the truly sad people, who
get the most out of life. Zoals een onge-
lukkige jeugd een goudmijn is voor
een schrijver.

„Het idee dat het gras niet meer
groener is aan de overkant leek me
vroeger maar saai. Daar denk ik nu
anders over. Geluk gaat veel dieper.
De tevredenheid. Nu ben ik gewoon
dankbaar. Ik riep altijd: trouw niet
voor je veertig bent. Maar ook dat ik
na mijn veertigste weer naar de
meisjes zou overstappen. Ik wist dat
ik vrouw en kinderen wilde. Ja, ik
was vaak verliefd op jongens, maar
het bleef nooit. De jongens – die Jan
is van de vorige eeuw. Weet ik niks
meer van, roep ik nu.”

Dorp
„In 2000 ging alles een andere kant
op. Ik was klaar met het zwieren.
Toen mijn vrouw Daan zwanger was
zijn we weg gegaan uit Amsterdam.
Die Reguliersdwarsstraat met zijn
homobars, de feestjes, het hoefde

van mij niet meer. Een voormalige
burgemeesterswoning die veertig
jaar leeg heeft gestaan in Ossen-
drecht, West-Brabant zoek je niet
uit. Daar loop je tegenaan in de
buurt van mijn schoonouders.

„De rocker van toen heeft hier op
het platteland geen imago. Die wil-
de knaap leefde in de vorige eeuw.
Nu wandel ik naar de bakker. Speel
met de kinderen in de tuin. Organi-
seer mijn muziek en tournees van-
uit mijn tuinkamer. Dat is genoeg.”

Klassiek
„Dat klassieke liedteksten verre van
star en stoffig zijn bewees ik met
mijn boek Meesterwerk. Een verza-
meling topliederen en aria’s uit de
klassieke muziek. Dat heeft levendi-
ge hertalingen opgeleverd, ja. Maar
ik ben er in tien jaar steeds precie-
zer in geworden. Ik laat me door de
muziek leiden. In Brahms’ Ein deuts-
ches Requiem liet ik de Duitse bijbel-
teksten los. De geest in dit troostrij-
ke werk bleef. Ik prikte foto’s aan
mijn muur met ons ontvallen gees-
ten ter inspiratie.

„Mahler is het moeilijkst. Bij elk
woord is de klank aangepast. Er is
geen componist die zo van de tekst
uitgaat als Mahler. Elk lidwoord
heeft een functie. Schubert is daar
makkelijker in, hij wringt de tekst
desnoods op de noten. Terwijl Mah-
ler elk woord duizend keer heeft ge-
wogen. Dus dat moet ik ook doen.
Het is de grootste kick om een Resi-
dentie Orkest het Lied van de Aarde te
horen spelen. Hoor ik: ‘Meneer, ik
snap het stuk nu veel beter’.”

Mattheus
„Alsof ik máár wat zou doen. Het
gevecht tegen de puristen. Maarten
’t Hart spugend op mijn Mattheus
op de televisie. Vréselijk vond hij
het. Maar mijn NederMattheus zal
genoemd worden op mijn grafsteen.
De cd stond op 1 in het paasweek-
end van 2007. Dat wordt de Ben ik te
min in alle necrologieën over mij.

„De brieven van dominees, het
leek ze bij voorbaat afschuwelijk.
‘Maar eigenlijk staat het bij u mooi-
er dan in de Bijbel’, was dan toch de
conclusie. Het vleugje Jan Rot
maakt warmer. Ik vind het mooi als
solisten zich bij het koor voegen en
de hele kerk gaat staan. Dan voel je
een kracht van de mensheid, heel
spiritueel.”

Mens, wat hebben we
het toch goed – geen
gedachte om naar de
piano te snellen

In zijn solovoorstelling Ik Hou van Jou bezingt zanger,
componist en schrijver Jan Rot de zalige liefde.
„Ik dacht lang dat gelukkige liedjes niet werkten.”
tekst Amanda Kuyper foto Ringel Goslinga
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Solozanger
„Als popzanger ben ik nooit overla-
den met succes. Ik had wel zo mijn
momenten in de jaren tachtig, maar
ik kwam er nooit echt doorheen.
Mijn eerste platen zong ik in het
Engels. Mijn oude demootjes weer
beluisterend, ben ik echt verbijs-
terd. Wat een schat aan ideeën.

„Jongeren weten nu nauwelijks
wie ik ben. Een van de beste NL-al-
bums ooit, zegt Boudewijn de Groot
altijd, over Schout bij Nacht (1994).
‘Waar ik ben daar is het niet, maar
waar is het dan wel’, vroeg ik mij
destijds af. Ik moest dieper gaan van
mijzelf en ging naar Ierland in mijn
eentje. Fietsen. De rand opzoeken,
in een Oscar Wilde-achtig hotel. Af-
zien voor de kunst.

„Ik denk erover om mijn eerste
single Counting Sheep opnieuw op te
nemen, nu in het Nederlands. In
mei 2012 is het dertig jaar geleden.
Ik was 24 jaar en Frits Spits belde
mij persoonlijk. Ik was binnengeko-
men in de top-50. Een balletje in de
hitlijst met een cijfer en mijn naam.
Een jeugddroom. Alleen, het num-
mer was te lang. Ik had gewoon
twintig seconden uit het midden-
stuk moeten snoeien. Was het wel-
licht een grotere hit geworden,
want meer gedraaid op de radio.”

Acteren
„Producent Albert Verlinde vroeg
me destijds voor de musical Doe
Maar. Alleen als ik Nachtzuster mag
zingen, zei ik. Men nam aan dat ik
wel kon acteren. Dat dacht ik zelf
ook. De eerste repetities waren ech-
ter rampzalig. Stond ik in de rol van
vader Arent in m’n badjas tegenover
Daniel Bossevain te stuntelen.
Schooltoneel was het. Belachelijk.
Ik heb me toen flink kwaad ge-
maakt. Ineens werd het acteren. ‘Ik
moest er doorheen’, stelde men la-
ter vast.

„Ach acteren,... Doe Maar werd
een onverwachte hitmusical. Maar
198 keer in het theater was genoeg.
Een van de dingen waarvan ik nog
spijt heb is de film Oeroeg. Hans Hyl-
kema zag in mij de blanke Johan
voor zijn film. Ik deed auditie, maar
had dat nauwelijks voorbereid. En
hoorde er nooit meer iets van.”

Duizendpoot
„Ik kan mijn leven opdelen in fases
van een jaar of tien. Eerst de drang
om eigen liedjes te schrijven, de
popzanger, theater, het hertalen en
vertalen van klassieke meesterwer-
ken en popklassiekers. Het zingen
met Bill van Dijk, het duo An & Jan,
de vertalingen van The Beatles, The
Stones, Randy Newman of mijn

zwaarste dobber: Cole Porter. Ik ben
een duizendpoot, ik moet steeds
wat anders.

„Als ik op zolder kijk denk ik
vaak aan mijn jonge kinderen. Ik
heb alles bewaard, het is een flink
Rot-archief, een chaos, wat moeten
ze er straks mee? Ik leg nu zoveel
mogelijk vast op internet, via Twit-
ter en YouTube. Dat het allemaal
toch ergens goed voor is geweest.”

Va d e r
„Ik zei vader tegen de mijne, hij te-
gen de zijne. Mijn vier jonge kinde-
ren, dochter Elvis, zonen Rover en
Wolf en pas geboren Maantje Piet,
noemen mij heel toegewijd ‘va d e r ’.
Het p-woord – pappa – is bij ons
verboden. Dat weten ze op school
nu ook; een pappa is voor de andere
mensen. Vader vind ik een mooi
woord. Hun moeder is wel hun ma-
ma, zo kreeg zij het van huis mee.”

Indonesië
„Ik zou mijn jeugd nog eens willen
opschrijven. Alle brieven lezen uit
die tijd, een jongetje dat opgroeit in
Indonesië, op verlof in Holland
popmuziek leert kennen en wil blij-
ven bij radio Veronica. Steeds dat
gevoel: ik zit hier op de verkeerde
plek.

„Mijn ouders hadden een roe-
ping, mijn vader ging als zendings-
arts helpen in de tropen. Het was
een kleine zendingsgemeente in
Makassar. De moeders gaven les aan
de kinderen. De eerste zes jaar dat
ze daar woonden was het in Indone-
sië heel onrustig. De Zwarte Sinter-
klaas van 1957, de dag dat Soekarno
bekendmaakte dat alle Nederlan-
ders weg moesten uit Indonesië.
Mijn moeder was in haar laatste
maand. Ik ben er nog geboren,
kerstnacht in Makassar. We vertrok-
ken naar Arnhem, maar kwamen in
1965 terug. Toen ik naar de middel-
bare school moest vertrokken we
voorgoed.

„Ik ben nog eens teruggegaan
voor een reisreportage voor het blad
Av e n u e . Eerst mijn geboortehuis na-
tuurlijk. Maar het deed me niet zo
veel. Ik ben vervolgens andere
mooie plekken gaan bezoeken. In
de sarong de kampong in. En ik
sprak nog best goed Indonesisch. Ik
bleek meer tropenkind dan ik
d a ch t . ”

Speellijst tournee ‘Ik Hou van Jou’:
w w w. j a n r o t . n l
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Kader en Abdolah
waren mijn kameraden
Ps e u d o n i e m
„Ik heet Hossein Sadjadi Ghaem-
maghami Farahani. Toen ik natuur-
kunde studeerde in Teheran raakte
ik betrokken bij een marxistische
protestbeweging, de Fadaian, die te-
gen de sjah en daarna tegen het re-
gime van ayatollah Khomeiny
vocht. Mijn eerste boek, over het lot
van de Koerden, kon niet onder
mijn eigen naam verschijnen, dat
was te gevaarlijk. Kader en Abdolah
waren de voornamen van twee van
mijn kameraden die kort daarvoor
waren geëxecuteerd.”

B etovergrootvader
„Die was niet alleen de eerste minis-
ter-president van Perzië, maar ook
een beroemd dichter en een van de
grondleggers van de moderne Perzi-
sche literatuur. Er zijn straten naar
hem genoemd. Ik wilde al heel jong
net zo’n belangrijk schrijver worden
als hij, maar daarvoor moest ik uit
zijn schaduw stappen. Een van de
redenen dat ik mij Kader Abdolah
ben blijven noemen, ook toen dat
niet meer nodig was, is dat mijn
echte naam door die beroemde bet-
overgrootvader bezet was.”

De Koning
„Een ode aan mijn vermoorde bet-
overgrootvader. In mijn nieuwe ro-
man speelt hij de hoofdrol. Zo ver-
vul ik een oude droom: ik geef deze
grote man terug aan mijn familie.
Behalve mijn eigen gezin, woont
mijn hele familie in Iran. Sinds mijn
vlucht ben ik er nooit meer terug
geweest. Als ik er heen wil moet ik
bij de Iraanse ambassade een visum
vragen, wat betekent dat ik mijn
hoofd moet buigen, spijt moet be-
tuigen. Dat doe ik niet. Pas als Iran
een democratie wordt – en dat zie ik
nog niet gebeuren – zal ik het va-
derland weer kunnen bezoeken.”

Apeldoorn
„Na mijn vlucht uit Iran hoopte ik
naar de Sovjet-Unie te kunnen. Wel-
iswaar was mijn generatie anti-stali-
nistisch, maar we rekenden wel op
steun van Moskou. Die kwam er
eind jaren tachtig niet meer. In Tur-
kije heb ik zes maanden op een vi-
sum voor de Sovjet-Unie gewacht.
Uiteindelijk heeft het Hoge Com-
missariaat voor de Vluchtelingen
van de Verenigde Naties ervoor ge-
zorgd dat ik naar Nederland kon.

„Ik wilde liefst naar Amerika, om
daar mijn droom te verwezenlijken:
een beroemd schrijver te worden, de
grote Amerikaans-Perzische auteur.
Maar het werd Apeldoorn. Daar
kwam ik in 1988 terecht in een
asielzoekerscentrum. Vanaf dag één
ben ik Nederlands gaan leren om
dan in ’s hemelsnaam maar een gro-
te Nederlands-Perzische schrijver te
worden.”

Mirza
„Mijn wekelijkse column in de Volks-
krant. Vijftien jaar heb ik die ge-
schreven. De beslissing om ermee te
stoppen heb ik vorige maand zelf
genomen. Het gíng niet tussen mij
en de Volkskrant. Waarom, dat zeg
ik niet. Ik overweeg of ik in een an-
dere krant wil schrijven. Misschien
in NRC. Ha, nu denkt u natuurlijk
dat ik Afshin Ellian wil vervangen
die er bij jullie uit is gegooid. Voor-
dat hij een Wilders-aanhanger werd,
hadden we nog contact, gevluchte
Iraanse schrijvers onder elkaar. Nu
niet meer.”

Arabische lente
„Het proces dat gaande is in de Ara-
bische wereld, is geen revolutie. Ie-
dereen, zowel de oppositie als de
machthebbers, doet er alles aan om
de veranderingen niet te diep te la-
ten gaan. Er is nu eenmaal geen
westerse democratie mogelijk in is-
lamitische landen, omdat alles
draait om de Koran. Het zal nog wel
honderd jaar duren voordat de
scherpe, onmenselijke kantjes van
de sharia eraf zijn gesleten. Daar
wordt aan gewerkt in Turkije, in
Marokko en sommige andere lan-
den, maar scheiding van kerk en
staat is ondenkbaar in islamitische
samenlevingen. Er moet, als over-
gangsfase, eerst een op de Koran ge-
baseerde islamitische democratie
komen.”

Kabouter Koran
„U citeert nu Hafid Bouazza die
mijn Nederlandse vertaling van de
Koran zo kwalificeerde Ik groeide
op in een islamitische familie, maar
viel al jong van het geloof en had de
Koran nooit gelezen. Dat ben ik pas
hier in Nederland gaan doen en ik
vond ’t prachtige literatuur, daarom
wilde ik dat boek vertalen.

„In 2008 kwam mijn Koranverta-
ling uit, samen met een boek over
Mohammed, De boodschapper. In zes
maanden zijn er honderdduizend
exemplaren van verkocht, avond
aan avond gaf ik lezingen in uitpui-
lende moskeeën, kerken, bibliothe-
ken, scholen en universiteiten.

„Geert Wilders noemt de Koran
fascistisch, ik vind ’t een wonder
van schoonheid, maar er zit ook
sharia in en die is wel degelijk
kwaadaardig. Als de grote Perzische
schrijver die ik altijd al heb willen
zijn, acht ik het mijn taak om vooral

de mooie kanten van de Koran te be-
l i ch t e n . ”

De kraai
„De titel van het Boekenweekge-
schenk 2011. Begin vorig jaar werd
ik gebeld met het verzoek of ik dat
wilde schrijven. Ik dacht meteen:
nee, echt niet. Ik stond op het punt
naar de VS te vertrekken om daar
een paar maanden Nederlandse lite-
ratuur te doceren aan een reeks uni-
versiteiten. Maar ineens schoot mij
de oude Perzische wijsheid te bin-
nen: wat het leven je biedt, moet je
met beide handen aanpakken. Dus
heb ik toch ja gezegd. Amerika en
het Boekenweekgeschenk bleken
uitstekend te combineren.”

Multatuli
„De hoofdpersoon van De kraai, een
uit Iran afkomstige schrijver, woont
op de Amsterdamse Lauriergracht
37, het adres dat Multatuli in de
Max Havelaar verzon voor de koffie-
handelaar Droogstoppel. Ik heb in
mijn Boekenweekgeschenk veel
fragmenten uit de Nederlandse lite-
ratuur verwerkt. In Amerika zat ik,
als ik geen college gaf, met mijn lap-
top in universiteitsbibliotheken.
Wat er aan klassieke Nederlandse ti-
tels voorhanden was, gebruikte ik
voor mijn boek. In New York was ik
op bezoek bij de Nederlandse con-
sul die Bredero in z’n boekenkast
had staan. Zo is De klucht van de koe
in De kraai t e r e ch t g e k o m e n . ”

Geweten
„Een van mijn drijfveren als schrij-
ver is de schoonheid van Nederland
te laten zien. Eenentwintig procent
van de scholieren heeft bij de Sta-
tenverkiezingen op Wilders ge-
stemd. Dat mag, maar ik wil hun la-
ten zien dat Nederland ook mooie
dingen heeft, zoals een geweten.
Daarover gaat Max Havelaar, een
klassiek en noodzakelijk boek.
Noodzakelijke boeken vatten de
geest, het geweten van een bepaalde
historische periode samen. De donke-
re kamer van Damokles van W.F. Her-
mans is ook zo’n boek.

„Ik voel me geen zendeling, maar
als schrijver wil ik behalve het pu-
bliek vermaken ook een boodschap
uitdragen. Die boodschap luidt dat
literatuur belangrijk is en ertoe
doet.”

‘Westerse democratie
is in islamitische
landen niet mogelijk;
alles draait er om de
Ko r a n ’

Schrijver Kader
Abdolah (Iran, 1954)

kwam in 1988 als
asielzoeker naar

Nederland. Hij
schreef het

B oekenweekgeschenk
dat volgende week

v e r s ch ij n t .
„Ik wilde liefst naar
Amerika. Het werd

Apeldoorn.”
Door Elsbeth Etty

Foto Ringel Goslinga
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Heel dik
is ook mooi
Hond
„Mijn hond heet Wim. Wim Wou-
terse, een labrador van twaalf. Sa-
men liepen we zondagochtend door
het park. Een oude dikke man met
een oude dikke hond. Er mag daar
gepoept worden, maar twee man-
nen in uniform probeerden ons een
lesje te leren. ‘U bent toch van de te-
levisie’, riep de een en hij begon ons
te achtervolgen. Toen heb ik het
woord ‘Gestapo’ gebruikt, dat had
ik niet moeten doen, heel ordinair.
Later werd ervan gemaakt dat ik
stadswachten had willen overrijden.
Vreselijk. Ik ben zo tegen geweld.”

S t a d s wa ch t e n
„Er zijn zoveel stadswachten in Rot-
terdam. Het maakt de boel er niet
leuker op. Ze lopen echt te zoeken
om te kunnen bekeuren. Ik heb al
vijf keer een bekeuring gehad om-
dat ik mijn hond niet had aange-
lijnd. Daarom dacht ik: dit pik ik
even niet. Al dat blauw is een gevolg
van de manier waarop er is gestemd
in Rotterdam. Dat ik werd aange-
sproken is ook de tol van mijn be-
kendheid. Ze dachten, die zullen we
krijgen. Ik krijg op straat reacties
van mensen die ook vinden dat er te
veel stadswachten zijn.”

Ta b o e s
„Ik wil taboes doorbreken. Daarom
heb ik op tv bij Wilfried de Jong ver-
teld over mijn verslaving aan cocaï-
ne en eten. Half Nederland is alco-
holist, drinkt elke dag. Er zijn men-
sen die zich in de schulden steken
voor een serre die ze niet nodig heb-
ben. Mensen zijn veel verslaafder
dan ze denken. Ik wilde vertellen
over een man van 53 die zijn leven
weer in handen wil krijgen. Er zijn
veel reacties op het programma ge-
komen. Als er een paar mensen zijn
geweest die er wat aan hadden, dan
was het de moeite. Mijn leven is veel
leuker geworden sinds ik ben afge-
kickt. Ik heb meer kleur gekregen,
ben meer aanwezig. Ik kan genieten
van een kusje of van de hond die
kwispelt als-ie mij ziet. Fysiek voel
ik me veel beter, hoewel ik nu ook
voel hoe ik gesloopt heb.”

Monster
„Verslaving is een monster. Het
heeft heel lang geduurd voordat ik
kon zeggen dat ik verslaafd was.
Daar is zoveel moed voor nodig. En

dat is dan pas het begin. Ik ben ook
gestopt met drinken, terwijl ik geen
alcoholprobleem heb. Ik wil niet
meer beneveld worden. Het mon-
ster verslaving probeert je telkens
op andere manieren te grijpen. Ver-
slaving is allemaal bestrijding van
rusteloosheid. Daarom probeer ik
op andere manieren rust te vinden.
Door met de hond te lopen, af en toe
een weekendje naar de Ardennen.
En door proberen goed te zijn. Ik
geloof niet in God, maar wel in
goed.”

Tr a n e n
„Maandag was ik even in tranen,
omdat mijn zoon belde. Hij had het
bericht over de stadswachten gele-
zen en dacht dat ik een terugval
had. Over mijn verslaving ben ik
niet eerlijk geweest tegen hem. Ik
heb hem bedrogen en dat is ver-
schrikkelijk. Daarom twijfelde hij
even. Ik schrok me te pletter. Ik wil
hem nooit meer bedriegen.”

S LAAF
„Dat is het stuk dat ik ga spelen in
mei tijdens de Weken van de Waan-
zin. Een monoloog. Ik dacht, ik wil
iets wat gemaakt wordt voor mij en
wat ook een film kan worden. Aan-
vankelijk was de titel ‘SLA AF’.
Maar SLAAF is mooier. Het gaat
niet over beter worden. Achteraf
voel ik me slaaf, op het moment van
de verslaving zeker niet.

„Op het toneel staat niet Jack
Wouterse die verslaafd was. Er staat
een fictief personage die gas geeft
wanneer de regisseur dat zegt. Ik sta
gewoon mijn werk te doen. Alleen
interesseert de thematiek me zeer.

„Het stuk gaat over alle vormen
van verslaving. Apocalypse Now. Het
gaat over iemand die van zichzelf
nog een keer mag eten en dan een
einde aan zijn leven wil maken. Dat
zou ik nooit doen. De tekst is van
Oscar van Woensel. Prachtig, Proust
voor junks. Er zitten ook elementen
van mij in. Bijvoorbeeld over die
lekkere tomaatjes. Dit is het soort
stukken waarom ik in 2009 bij het
Ro Theater ben gegaan. We zijn nog
in de eerste fase. Ik ben bezig de 63
pagina’s tekst erin te rammen.”

Gêne
„Natuurlijk voel ik ook gêne, ik ben
net zo’n verlegen mannetje als ie-
dereen. Maar als ik vind dat iets
moet, doe ik het. Wat helpt, is dat
het als acteur mooi is om lelijk te
zijn. Heel dik is ook mooi.

„Deze week had ik met SLAAF het
eerste contact met publiek, tijdens
een openbare repetitie. Het moeilij-
ke van repeteren is dat het per defi-
nitie gênant is. Je voelt je naakt.
Normaal zit je in de repetitieruimte
waar je op je bek kunt gaan. Bij een
openbare repetitie heb je dat niet.
Zo’n repetitie vereist eenzelfde hou-
ding als je moet hebben tegenover

je verslaving: eerlijk zijn. En niet lo-
pen te liegen dat je je tekst kent, ter-
wijl je die helemaal niet beheerst.”

Eten
„‘Eten om te vergeten’ is een zin uit
het stuk, die ik zeer herken. Als je
eet, drie gehaktballen bijvoorbeeld,
denk je niet aan de ellende. Het
brengt heel even rust. Vervolgens
denk je weer ‘wat doe ik toch’. Eten
is mijn laatst overgebleven versla-
ving. Zo zie ik het nu, als een ziekte,
niet als het probleem van een slap
iemand met te weinig doorzettings-
vermogen. Ik ben bezig, voor het
eerst met succes, om af te vallen en
niet weer aan te komen. Ik sta vroeg
op, ga naar de sportschool, denk na
voor ik eet. Ik merk dat ik afval,
maar ga niet op de weegschaal
staan. Dan wordt dat een obsessie.”

Circus Fiasco
„Ik ben begonnen met acteren als
hoofdclown van circus Fiasco. Daar
heb ik veel aan gehad. Clown zijn is
goed voor timing. Het beste advies
over acteren dat ik ooit heb gehad,
kwam van een clown. ‘Durf je te ver-
liezen in je veter’, zei hij. Dat is de
essentie. Zijn. Ik ben. Mensen z ij n
vaak niet. Ze leven niet in het nu.
Dat is kenmerkend voor onze maat-
schappij met zijn gejakker.”

Alize Zandwijk
„Alize is mijn beste vriendinnetje.
Ze is mijn tweede vrouw. En nu
mijn regisseur. In S LAAF heb ik haar
lekker helemaal voor mezelf. Ik pro-
beer haar te tarten. Ik ben rotperso-
neel, maak haar gek. Want ik ben nu
eenmaal niet zo autoriteitsgevoelig.
Of had ik dat al gezegd? Zij speelt de
baas, ze is eigenlijk heel streng. Uit-
eindelijk luister ik heel goed naar
haar. Maar niet naar alles.”

Ve r d i e p i n g
„Verdieping is een echt NRC-woord,
waar ik steeds meer mee heb. Ik
neem mijn werk serieuzer dan ooit,
wil steeds beter spelen. Een film als
Vet hard had niets met verdieping te
maken, dat was gewoon leuk om te
doen. Ik krijg talloze aanbiedingen
voor films, waar ik veel mee zou
kunnen verdienen, en ik sla ze bijna
allemaal af. Ik doe alleen wat ik echt
interessant vind. Deze week heb ik
opnames gemaakt voor een film van
Peter Greenaway. Een voorstelling
als SLAAF is een kluif voor een ac-
teur. Die kant wil ik op. Tweeënhal-
ve maand als een beest tekeergaan.
Ik realiseer me wel: dit is een van de
laatste keren dat ik zo’n grote tekst
uit mijn hoofd kan leren.

„Werkverslaafd ben ik zeker.
Krijg je dat weer. Maar dit is een in
de klauw te houden verslaving.”

Ik krijg reacties van
mensen die ook
vinden dat er te veel
stadswachten zijn

Foto Ringel Goslinga

Acteur Jack
Wouterse (Soest,

1957) bereidt zich
voor op de

solovoorstelling
SLAAF bij het Ro

Theater. Woensdag
speelde hij een

openbare repetitie.
Hij kwam deze

week vooral in het
nieuws door een

heftige ruzie met
twee stadswachten

in Rotterdam.
Door Birgit Donker

Foto Ringel Goslinga
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Kerkklokken horen
bij Nederland

SG P
„Ineens hoor je overal dat de SGP
sinds de Eerste Kamerverkiezing
het kabinet zou gijzelen. Dat is echt
onzin. De SGP’ers in de Eerste Ka-
mer zijn altijd prettige collega’s ge-
weest. Als de VVD en het CDA zich
achter een wetsvoorstel scharen, is
het vaak bijna zeker dat ook de SGP
ermee zal instemmen. Met SGP’er
Gerrit Holdijk werk ik al twaalf jaar
samen, zeer naar tevredenheid. De
Eerste Kamer kijkt naar de inhoud
van wetsvoorstellen. Dat betekent
dat je kunt zoeken naar wisselende
meerderheden. Natuurlijk ken ik de
kritiek, bijvoorbeeld dat de VVD
zich conformeert aan de zondags-
rust. Dan zeg ik: dat we niet aan de
zondagsrust tornen, was al afge-
sproken toen we gingen regeren
met het CDA.”

Ethiek
„Op de medisch-ethische dossiers is
het vrij rustig. Ik ben zelfs eerder
gestopt als hoogleraar medische
ethiek dan het moment waarop dat,
gezien mijn leeftijd, had gemoeten.
Het medisch-ethische debat is zelfs
een beetje saai geworden. Het is ge-
woon duidelijk hoe het ervoor staat.
Zoals bekend hebben we als VVD af-
gesproken dat we even geen verdere
verruiming zullen voorstellen van
zaken als abortus of euthanasie, om
de SGP tegemoet te komen. Dat be-
tekent niet dat we deze verworven-
heden zullen terugdraaien. Dat
weet Holdijk ook. Hij zal dat terug-
draaien op zijn beurt ook niet be-
pleiten.”

Church of England
„Ik zie overeenkomsten tussen het
liberalisme en de reformatie. Beide
stromingen hebben zich verzet te-
gen de tirannieke Kerk en Staat, die
de burger de mond wilden snoeren
of op de brandstapel wilden gooien.
Ik ben lid van de Protestantse Kerk
in Nederland, maar ik ben geen ac-
tieve kerkganger. Wel vormt het ge-
loof een waardevol deel van mijn le-
ven. Op begrafenissen ervaar ik de
riten van de Kerk als troostrijk. Je
hoeft het niet letterlijk te geloven.
Het gaat mij erom dat die kerkelijke
spreuken al eeuwen worden gezegd
als mensen sterven. Ik vind dat de
Kerk moet blijven bestaan, niet al-
leen de protestantse, maar ook de
katholieke. Eigenlijk is de Church of
England de ideale Kerk, met haar ka-
tholieke rituelen en haar protes-
tantse geloofsinhoud. De Kerk moet
worden gescheiden van de Staat,
maar niet absoluut. Zo wil ik wel
kerkklokken horen luiden. Dat
hoort bij Nederland.”

Lot
„Ruim drie jaar geleden overleed
mijn man, nadat hij dement was ge-
worden. Een prettig lot was dat
niet. Dat ik heb kunnen doen wat in
mijn vermogen lag om hem uit het
verpleeghuis terug te halen, voelde
als een triomf op het lot. Dat was
mijn manier. De hele situatie heeft
me milder en wijzer gemaakt. Het
lag overigens niet aan de verpleeg-
huizen zelf dat mijn man daar weg

wilde. Ze hebben juist goed werk
verricht en de mensen waren schat-
tig. Hij kon daar alleen niet aarden.
Mijn man hield niet van groepen.
Hij verlangde naar huis, naar mij.
Anderen, vooral alleenstaanden,
bloeien juist op als ze in een ver-
pleeghuis ineens weer onder de
mensen zijn.”

Senaatsvoorzitter
„De dames in de VVD zeiden tegen
me: Heleen, jij moet voorzitter wor-
den van de Eerste Kamer. Daarom
heb ik me kandidaat gesteld. Ik ken
het werk, doordat ik al enige tijd vi-
cevoorzitter ben. Het is een binden-
de functie. Als voorzitter moet je
een goede sfeer creëren en de proce-
dures in de hand houden. Ik ben
een echt mensenmens. Ik verkeer
hier in de Eerste Kamer in aange-
naam gezelschap. Ook het onder-
steunend personeel ken ik vrij goed.
Ik weet zeker dat Gerrit Holdijk
niet op mij zal stemmen. Dat heeft
hij in het openbaar gezegd. Ik vind
het niet erg, en het zal ook niet no-
dig zijn. De keuze voor een voorzit-
ter gaat vaak dwars door coalities
heen. Ik zal als voorzitter iedereen
moeten vertegenwoordigen. Dan
kan ik dus niet meer scherpe me-
ningen verkondigen over van alles.
Op mijn leeftijd heb ik mijn zegje
ook wel gezegd. Ik wil niet meer op
tv. Dan ben ik weer vier uur onder-
weg naar Hilversum om vijf minu-
ten in beeld te zijn. Ik heb het heel
vaak gedaan, het is mooi geweest.”

Collegialiteit
„Het klopt dat in de Eerste Kamer
een professorale sfeer hangt. Niet
iedereen is professor, maar wel heeft
iedereen iets van een opleiding ge-
noten. We spreken met elkaar op
basis van argumenten en spelen niet
op de man. Het debat over het Elek-
tronisch Patiëntendossier is een
goed voorbeeld. Daarin heb ik sa-
mengewerkt met de SP en de PvdA.
Inhoud ging boven partijpolitiek.
Minister Schippers van Gezond-
heidszorg, mijn partijgenoot, wilde
graag dat het EPD doorgang zou
vinden. Zij schatte in dat een afwij-
zing negatieve consequenties zou
hebben en wees op de al gemaakte
kosten. Ze vond het niet leuk dat
ook de VVD-fractie tegenstemde,
maar ik heb later weer goed contact
met haar gehad over dit onderwerp.
Uiteindelijk ging de hele Kamer
mee in onze afwijzing. Sinds 1999,
toen ik aantrad, is de collegialiteit
in de Eerste Kamer gegroeid. Als
een expert uit de PvdA-fractie goede
informatie heeft, dan luister ik. We
vragen voorafgaand aan een verga-
dering wel eens rond: wie weet hier
het meeste van af? Als dat de SP’er
is, vragen we hem om de feiten op

een rijtje te zetten. Daarna pas komt
het politieke oordeel.”

Zeurpieten
„Ik ben geboren op 30 mei 1945, in
de maand van de bevrijding, en
groeide op in het Oude Noorden
van Rotterdam. Het bombardement
op Rotterdam, van 1940, heeft veel
impact gehad op mijn jeugd. Ik had
daarover zo veel verhalen gehoord
van familieleden dat ik, op mijn
vierde of vijfde, bang was geworden
voor vliegtuigen. Als er eentje
kwam overvliegen, was ik als de
dood. Dan dacht ik dat we weer oor-
log kregen.

„Mijn vader was huisarts. Hij had
te maken met de uitgehongerde be-
volking van Rotterdam van na de
oorlog. Iedereen in de stad was trots
op de wederopbouw. Het waren
geen zeurpieten. Ze wilden werken.
Daarvan heb ik geleerd dat je je ei-
gen verantwoordelijkheid moet ne-
men. De WAO was een meesterlijke
wet, maar het kon natuurlijk niet
dat op zeker moment 1 miljoen
mensen er gebruik van maakten.”

Etiquette
„Mijn studie theologie was een su-
perleuk vak. Het lag in het verleng-
de van gymnasium alfa. Je kreeg
vakken als wijsbegeerte en geschie-
denis. Het was een geweldige studie
voor een alfa. De opleiding zat ook
vol met interessante geleerden. Ik
bewaar ook goede herinneringen
aan mijn tijd bij de Vereeniging van
Vrouwelijke Studenten te Leiden
(VVSL), die later is opgegaan in Mi-
nerva. Ik kwam uit een eenvoudig
gezin. Op de vereniging heb ik eti-
quette geleerd. Sindsdien vind ik
het bijvoorbeeld nooit meer grieze-
lig om alleen een ruimte binnen te
komen. Ook heb ik geleerd hoe de
koningin en de prinsessen moeten
worden ontvangen. Zij zijn bijna al-
lemaal lid geweest van de VVSL en
kwamen nog weleens langs. Als
abactis van de vereniging was ik een
echte protocoltijgerin.”

Frits Bolkestein
„Ik ben vroeger lid geweest van
D66. De reden dat ik naar de VVD
overstapte, was Frits Bolkestein. Hij
was de icoon van een eerlijk politi-
cus. In de jaren negentig durfde hij
dingen te benoemen die anderen
niet durfden, bijvoorbeeld over de
integratie, die helemaal niet zo
goed was gelukt. Dat was bewonde-
renswaardig. Hij werd uitgemaakt
voor alles wat niet deugde, hoewel
hij gewoon de feiten gaf. Ik ben een
echte feitenfreak. De PVV forceert
het, maar de negatieve gedachten
over integratie en immigratie moes-
ten eruit. Je kunt zo’n taboe niet
binnenhouden. De PVV generali-
seert, maar heeft een punt. Ik denk
trouwens niet dat de komst van de
PVV naar de Eerste Kamer zal leiden
tot hysterische taferelen. De PVV zal
meegaan in onze sfeer van onder-
bouwen en argumenteren. Het zit
hier wat anders in elkaar dan in de
Tweede Kamer. We staan dichter bij
elkaar. Het is veel moeilijker om
hier uit de toon te vallen.”

De PVV zal meegaan
in onze sfeer van
onderbouwen en

argumenteren

Ze was lid van D66,
totdat Frits

Bolkestein de VVD
ging leiden.

Inmiddels is medisch
ethica Heleen Dupuis

twaalf jaar senator
voor de liberalen.

Deze week heeft ze
zich gekandideerd als

voorzitter van de
Eerste Kamer. ‘Met de
SGP werk ik al twaalf
jaar samen, zeer naar

tevredenheid.’
tekst Derk Walters

foto Ringel Goslinga

2928 Sprekend Heleen Dupuis
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tussen 40 en 60 jaar

pagina 14 en 15

Het netwerk van Klaas Knot

Het is flink wennen
voor expats die
terugkeren naar
Nederland

pagina 24 en 25

De strijd om een
Amsterdamse
stadszender

MediaWerk & Geld

Illustratie Roos Liefting

A d v e rt e n t i e

▲ Portefeuille € 2.797,9 mln

▲ Solvabiliteit 60 %

▲ Direct resultaatp.a.Q1€1,27 (2010€1,20)

▲ Dividend p.a. € 4,70 (2009 € 4,65)

www.wereldhave.com

Resultaten
1ste kwartaal 2011

Waarde voor morgen.

Klaas Knot kwam uit de
lucht vallen. Zo goed als
niemand had verwacht
dat de 44-jarige
ambtenaar de nieuwe
president van De
Nederlandsche Bank
zou worden. Maar Knot
zit in het spinnenweb
van de nieuwe generatie
financiële toppers.

Pagina 6, 7 en 8
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Z ij n
wij ons
brein?

Zeker, zegt
Dick Swaab. Hij slaat
alle aanvallen op zijn

populaire boek
blijmoedig af

PAG I N A  8 - 9

Ps y ch o l o g e n
likken hun
wonden
PAG I N A  4 - 5

Pe r f e c t e
samenzang
winterkoninkjes
PAG I N A  3

Antibiotica
bedreigen
darmflora
PAG I N A  6

Een ‘kaart’ uit 1920 toont de hersengebieden die betrokken zouden zijn bij verschillende activiteiten en gemoedstoestanden. I L LU S T R AT I E  A F P
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Ta iwan
in het

Tr op ent he a t erArnon
Grunberg
over zijn
e r va r i n g e n
als acteur
pagina 5

Roosbeef
Interview met
zangeres Roos
Rebergen
pagina 6-7

25 jaar Open
Monumentendag
Vier pagina’s
over een van de
grootste culturele
evenementen
van Nederland
pagina 8-11
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Zangeres Björk poseert met harp en kristal voor haar nieuwe cd Biophilia: ‘Ik werk intuïtief.’

vinger langs de snaren van een harp strijkt. Je
kent haar als actrice, bijvoorbeeld als blinde
fabrieksarbeider in Lars von Triers Dancer in
the Dark (2000); van haar innovatieve video-
clips of van de zwanenjurk die ze droeg bij de
Oscars, met een zwanenei als handtas.

Iederéén kent Bork. En daarmee is meteen
bewezen dat creatieve invloed niet per se van
blockbusters afkomstig hoeft te zijn. Björk
heeft geen gouden platen of een stadion vol
publiek. Maar in de afgelopen twintig jaar dat
ze solo-cd’s maakt heeft Björk hiphop gepaard
aan folkmuziek, IJslandse koorzang ver-
mengd met elektronica, dance gemaakt op
zelfgemaakte akoestische instrumenten.
Björk creëerde pop uit tot dan toe ongekende
elementen, en inspireerde daarmee ontelbaar
veel muzikanten. Als een vrijwillige Sisyphus
heeft Björk de popmuziek steeds een stukje
verder de berg opgeduwd.

Vandaag, in een zaaltje op de achtste verdie-
ping van een hotel in Manchester, is Björk
geen ploeterende muzikant maar een ster, met
een wijde patchwork-jurk, hoge sleehakschoe-
nen en een bos zwart nephaar als een donder-
wolkje bovenop haar hoofd. Hier, op het Man-
chester International Festival, heeft ze net on-
der grote publieke bijval haar nieuwe show
Biophilia uitgevoerd. Haar nieuwe cd die vol-
gende week uitkomt heet ook zo.

Björk speelt met een bakje pinda’s. De ken-
nismaking met de iPad maakte haar ‘geluk-
kig’, zegt ze. „Eindelijk paste de wereld zich
aan aan míjn behoeften.” Brede grijns. „Op de
muziekschool vroeger snapte ik al niet waar-
om ze het steeds over die oude Duitse compo-
nisten hadden. Wat heeft een achtjarig meisje
uit IJsland te maken met de Europese acade-
mische traditie? Ik liep ’s ochtends naar school
door de natuur, en zong liedjes geïnspireerd
door de sneeuw die viel, door regen, of vul-
kaanuitbarstingen. Voor mij was duidelijk
waar muziek zijn vorm en structuur vandaan
had: van waterstromen, van bliksem, van kris-
talvorming. Uit de natuur. Muziek was emoti-
oneel, spontaan en fysiek. Niet iets wat je uit
zware boeken leert. Toen ik drie jaar geleden
kennismaakte met de iPad, zag ik dat het ons
muzikanten eindelijk de mogelijkheid bood
om intuïtief te werken.”

En ze voert me binnen in de wereld van al-
goritmes, muziek met het patroon van groei-
ende kristallen, of de structuur van water-
druppels, een wereld waarin je, whoosh, met
een vinger over een scherm veegt en er ont-
staat een arrangement. „In een van mijn lied-
jes gebruikte ik het principe van de pendule
als inspiratie voor de baslijn. Vóór de iPad had
het me jaren gekost om zo’n slingerbeweging
te berekenen. Nu doe ik zo”, ze strijkt haar
vinger heen en weer over tafel, „en ik heb een
pendule -song.”

Het resultaat klinkt niet zo technologisch
als haar uitleg doet vermoeden. Biophilia is als
een reis door de ziel van Björk, en die ziel is ge-
kleurd door liefde voor de natuur. De liedjes
zijn organisch klinkende verbeeldingen van
schuivende gletsjers, watervallen of een droog
maanlandschap. Björk heeft niet geprobeerd
de grootsheid van haar onderwerp in de mu-
ziek te evenaren. Integendeel, ze zingt bij-
voorbeeld vanuit het perspectief van een mi-
crobe, en koos voor ieder liedje een sobere set-
ting van een of twee instrumenten: plukkende
vingers langs viool en harp, een kronkelend
pianoloopje en de koorzang van een 24-kop-
pig IJslands vrouwenkoor, dat zowel achter-
grond als ritme verzorgt, als een statige hu-
man beatbox. Alle titels verwijzen naar een
natuurlijk verschijnsel, zoals Moon, Thunder-
bolt, Dark Matter. Die verschijnselen zijn op
hun beurt weer illustraties van haar gevoe-
lens. Zoals in Vi r u s waarin ze hunkerend zingt:
‘Like a virus needs a body/ as soft tissue feeds
on blood/ Some day I’ll find you, the urge is
here.’ De natuurverschijnselen verwijzen bo-
vendien naar de musicologische principes
waarop het betreffende nummer is gebaseerd:
de structuur van Moon op de mathematische
regelmaat van de getijden, Crystalline op de
manier waarop kristallen groeien.

Zo is Biophilia uitgegroeid tot een conceptu-

eel hoogstandje. Want behalve als nieuwe stap
in Björks muzikale werkwijze, zal Biophilia de
geschiedenis ingaan als de eerste cd die bij ie-
der liedje een app aanbiedt. De interactieve
apps bestaan uit animaties die de muziek visu-
aliseren, games, karaoke-versies en software
om zelf muziek te maken met elementen van
Björks liedjes. Ze zijn educatief bedoeld, zegt
ze. „De tien nummers vertegenwoordigen ie-
der een musicologisch element, in samenhang
met een natuurelement: structuur met de
vorm van kristal; arpeggio met bliksem; ritme
met de regelmaat van DNA.”

Björk wil op een spontane en intuïtieve ma-
nier muziek maken, toch klinkt deze werkwij-
ze eerder theoretisch dan spontaan. Haar kat-
tenogen knijpen zich samen. „Impulsiviteit is
niet altijd goed, en een academische basis is
niet altijd slecht. Theorie kan je helpen, zo-
lang die je niet belemmert in de spontaniteit.”
Twee vingers tekenen een weegschaal in de
lucht. „Iedereen zoekt het evenwicht tussen
de uitersten, tussen structuur en chaos. Niet
alleen in de muziek, ook in andere aspecten
van het leven.” Haar stem is nu bedachtzaam.
„Dat is niet iets waar je een recept voor kunt
geven, iedere dag moeten we die balans op-
nieuw vinden. Daarbij vallen we vaak terug op
andermans structuren die niets met ons eigen
leven te maken hebben, zoals van componis-
ten die driehonderd jaar geleden overleden
zijn. Het is beter om je eigen ervaringen de ba-
sis van die structuur te maken.”

Waarom wilde ze haar muziek in de apps
met animaties verbeelden? „Muziek komt
meestal op de tweede plaats bij beeld. Denk
maar aan film: aan een film wordt jaren ge-
werkt en de soundtrack moet in de laatste
drie, vier maanden uit de grond worden ge-
stampt. Ik zeg altijd tegen mijn muzikanten:
‘Sound is the negro of the world’.” Ze lacht.
„Dat is natuurlijk niet echt zo. Maar nu het
mogelijk is, wilde ik mijn muziek visualise-
ren. De meeste mensen zijn nu eenmaal beter
met hun ogen. Dan hoef ik het niet meer uit te
leggen, ze kunnen het zelf zien.”

Voor het opnemen van Biophilia werden de
op de iPad bedachte composities ‘vertaald’
naar veelal akoestische instrumenten. Björk
en haar muzikanten hebben zelf een paar in-
strumenten uitgevonden: waaronder een ‘ga-
meleste’ (een combinatie van een gamelan en
celesta, een soort piano), en een grote pendu-
lum met daaraan een plectrum, die langs sna-
ren zwaait. „De nieuwe digitale hulpmiddelen
zijn als dromen die uitkomen. Voor mij, in ie-
der geval”, zegt Björk. „Maar uiteindelijk is
dit waar het om draait”, ze slaat kletsend op
haar arm. „We hebben huid en nagels, we
moeten eten, en we willen met elkaar commu-
niceren. Ik kan me het best uitdrukken via
akoestische instrumenten. Want die zijn groot
en duidelijk. Ze zijn voor iedereen meteen te
snappen. Daar draait het voor mij om.”

De cd Biophilia met apps van Björk verschijnt
volgende week vrijdag 7 oktober bij Polydor.

Harp en IJslands
vrouwenkoor
begeleiden de
liedjes van Björkcolofon

„Vorig week nog trad het Metropole
Orkest twee keer op met de Ameri-
kaanse componist, singer-songwri-
ter en producer Todd Rundgren on-
der leiding van dirigent Steve Sid-
well. Ik vind Todd een fantastische,
veelzijdige artiest. Hij is van grote
invloed geweest op mijn muzikale
ontwikkeling. Een echte pionier.
Echt geweldig om zijn beste num-
mers in orkestrale versies te mogen
horen. In de Week van het Metropo-
le zingen artiesten als Paul de Leeuw
en Alain Clark met dit collectief goe-
de spelers in de HMH. Ik ben zelf
ook wel eens te gast geweest en kan
alleen maar vaststellen: de musici
tillen je als zanger op.”

Week van het Metropole: 6/10, Paul
de Leeuw. 8/10 Alain Clark, HMH

DE CULTUURTIPS VAN WOUTER HAMEL

Wouter Hamel
zingt zijn nieuwe
cd ‘Lohengrin’ op
podia in Holland,
Korea en Japan.

„Er is op zondag een fascinerende
nieuwe serie op BBC Two over de
oorsprong en functie van taal: Planet
Wo r d , gepresenteerd door komiek,
schrijver en taalliefhebber Stephen
Fry. Hij ontleedt de taal in al haar
gedaantes, kijkt hoe taal wordt ge-
bruikt en misbruikt, en probeert er-
achter te komen hoe taal werkt. Erg
boeiend vond ik de eerste aflevering
vorige week. En ik vind het altijd
fijn om naar Stephen Fry’s soepele
Engels te luisteren.”

Amanda Kuyper

„Een van mijn favoriete schrijfsters
is de Jamaicaans-Britse Zadie Smith.
Zij heeft prachtige romans geschre-
ven, zoals de prijswinnende bestsel-
ler White Teeth, The Autograph Man
(2002) en On Beauty (2005), maar ze
snijdt ook interessante onderwer-
pen aan in haar 2009 verschenen col-
lectie essays Changing my Mind. Daar-
in heeft ze haar eigen veranderlijk-
heid tot uitgangspunt gemaakt. Het
is een verzameling losse stukken die
gaan van Kafka tot herinneringen
uit haar jeugd. Het zijn allerlei ob-
servaties,maar ook analyses en re-
censies. Haar onderwerpkeuzes en
manier van schrijven spreken mij
erg aan: ze boeit, is direct en per-
s o o n l ij k . ”
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‘Ik wil
zingen als
virus en
kristal’

Twintig kinderen in schooluniform zit-
ten verspreid door een concertzaal,
gebogen over iPads. De kinderen, die
werden geselecteerd op hun muzi-
kale interesse, krijgen een week lang
les van Björks muzikanten op haar
apparatuur en instrumenten. In tien
steden zal Björk optredens koppelen
aan cursussen voor kinderen. Bedoe-
ling is de kinderen op een intuïtieve
manier de musicologische beginselen
bij te brengen. Iedere dag komt ook
een wetenschapper praten over een
onderwerp dat Björk na aan het hart
ligt: genetica, geologie, natuurkunde.
„Iemand vertelde dat ons DNA bijna
hetzelfde is als een banaan!” zegt
Abbey Rose (12). Ze laat de iPad zien
waar ze op werkt en begint te zingen.
Shaun Mollock, 13, („Ik ben een mu-
zikaal talent”) bewerkt haar stem met
effecten. Hij tikt op het scherm. „Kijk,
als ik op rood klik, klinkt ze als een
priester, en op geel als een robot.”
De tien apps op Biophilia bieden ga-
mes en animaties, maar hebben ook
een diepere bedoeling: op een on-
nadrukkelijke manier illustreren ze
hoe liedjes zijn opgebouwd. Zo heeft
alles aan Biophilia als onderliggende
gedachte: aan de slag, maak zelf iets!
Manchester had de ‘try-out’ voor
Björks muziekschool. Abbey Rose en
Shaun Mullock zijn tevreden. „L e re n
door spelletjes te doen, daar draaide
het deze week om.”

De muziekschool van Björk

‘Mijn muziek komt uit de natuur’
zegt Björk. Op haar nieuwe cd zingt
ze daarom over DNA en gletsjers.
En ze levert er natuurfilmpjes bij.
Hester Carvalho

De handen van Björk
zijn klein maar gespierd. Ze omklemmen een
potlood, liggen gespreid op tafel of tekenen in
de lucht. In die handen zit drift en hartstocht.

En natuurlijk muziek. Bij meer muzikanten
zijn het de handen die het werk doen, maar bij
Björk zijn ze nog belangrijker. Want Björk
maakt tegenwoordig aanraakmuziek – met
dank aan de iPad. Touch screen is het tover-
woord waarmee Björk alles toelicht. Dankzij
het aanraakscherm kunnen muzikale stappen
worden gezet die eerder ‘jaren rekenen’ had-
den gekost, dankzij het aanraakscherm kun je
muziek visueel maken, en is muziek maken
nu ‘intuïtiever’ geworden.

Björk Guðmundsdóttir, 45, uit Reykjavik,
IJsland, is bekend als zangeres van uitzonder-
lijke popliedjes, met een stem die meer noten
raakt dan de gemiddelde zangeres, alsof een
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De nieuwe It girl: Lana Del Rey

3 Is de It girl populair?
Ze is geliefd maar omstreden, en dat geldt ze-
ker voor Del Rey. Te oordelen naar de com-
mentaren op internet is de waardering groot,
en de afkeer minstens zo groot. Zo is er veel te
doen over haar geprononceerde lippen – zo-
veel dat Del Rey zich in interviews geroepen
voelt te zeggen dat ze er nooit iets aan heeft la-
ten doen. Kunstmatig of niet, Lana Del Rey
heeft lippen die, als ze pruilt, bijna haar neus
bedekken.

Bloggers winden zich op over haar stijl: de
gemanicuurde nagels, de wimpers, die lippen.
De muziek zou te luchtig zijn, haar flirt met
de jaren zestig te gedateerd.

Haar uiterlijk krijgt reacties van het kaliber
‘Wat een afschuwelijk mens, ze is een beledi-
ging voor vrouwen overal ter wereld’. Het
bracht een zichzelf serieus nemend tijdschrift
als het Britse New Musical Express ertoe een arti-
kel te publiceren onder de kop ‘Judging Lana
Del Rey on her looks is pathetic’.

5 Gaat een It-status lang mee?
Eén sterk nummer kan in sommige gevallen
zorgen voor een levenslange reputatie, denk
aan Jane Birkin, Patti Smith of Debbie Harry.
Birkins naam leeft voort dankzij Je t’Aime Moi
Non Plus (en als naamgeefster van de Birkin-tas
van Hermès); Patti Smith, zangeres van onder
meer Because the Night, werd als It girl pas ont-
dekt in de late jaren negentig, toen de Belgi-
sche modeontwerpster Ann Demeulemeester
op Smith geïnspireerde modellen, met grote
witte overhemden en smalle stropdassen, de
catwalk opstuurde. Debbie ‘Blondie’ H a r r y,
heldin uit de jaren zeventig, is als stijlvoor-
beeld al even onverslijtbaar: de t-shirts met
haar beeltenis hangen ook nu nog in de rek-
ken bij H&M.

De Intertoys-catalogus is weer be-
zorgd; speelgoed, gifts&bijoux, ga-
mes, 316 pagina’s met een alfabe-
tisch register, geldig tot 6 december.
Altijd weer een interessant boek om-
dat je eruit kunt leren hoe de jong-
ste generatie opgroeit. De meeste
poppen en beesten stammen nog al-
tijd af van Mickey Mouse. Of ze nu
vrolijk zijn, of een beetje bang, er-
gens van geschrokken, op een of an-
dere manier blijven ze guitig kijken.
Mouse is nu 83 en nog altijd bepalen
zijn genen het gezicht van dit speel-
goed. In de moderne poppen- en
beestjesproductie is de guitigheid
gemondialiseerd.
Dan hebben we het hoofdstuk ga-
mes. De productie van de digitale
spelletjes breidt zich onweerstaan-
baar uit. Een paar dagen geleden zag
ik op de televisie hoe een paar jonge-
tjes hartstochtelijk aan het game-
voetballen waren. Autoracen, Star-
wars, allerlei sciencefiction, het zit
ook al jaren in het aanbod. Gehelm-
de, boos kijkende gruwelkoppen
hakken met middeleeuwse wapens
genadeloos op elkaar in, brandende
racewagens maken fatale buitelin-
gen, het is niets nieuws maar het
blijft leuk. In een internetwinkel –
niet in Nederland – kijk ik weleens
naar gamende pubers, hoe ze met
uiterste concentratie een vijand di-
gitaal door het hart schieten.
In deze catalogus wordt onder de
naam My Workshop ook een ‘ge-
reedschapset met werkende boor’
aangeboden. Deze boor maakt een
‘boorgeluid’. Alles voor 14,99. Er
zijn duurdere gereedschapskisten,
en er staat een foto van een klein ke-
reltje bij die iets in een bankschroef-
je heeft geklemd om een gaatje erin
te boren. Maar wat maakt hij? Dat
zou ik graag willen weten.
Mijn wantrouwen tegen het eigen-
tijdse speelgoed wordt gewekt door-
dat het allemaal kant-en-klaar uit de
verpakking komt. Het kan rijden,
met armen en benen bewegen, des-
noods tata zeggen en met de ogen
rollen, allemaal reuzeleuk, maar wat
moet je er verder mee doen? Volgens
mij gaat dat de kinderen al na een
dag geweldig de keel uithangen. Be-
halve de games natuurlijk, waarbij
je op alle mogelijke manieren kunt
winnen of verliezen. Maar iets bou-
wen volgens je eigen denkbeeld? Die
mogelijkheid wordt je niet gegeven.
Een paar jaar geleden ging ik in de
elektriciteitswinkel Aurora aan de
Vijzelstraat in Amsterdam een lamp
kopen. Zag daar een klein zonnepa-
neeltje met een elektromotortje. Dat
heb ik me toen ook aangeschaft;
thuis het paneeltje in de zon gezet
en meteen begon het motortje te
draaien dat het een lieve lust was. Ja,
zoiets schenkt je even een klein ge-
luk. Maar wat moest ik verder met
het ding doen? Ik heb uit een stuk
hout een propellertje gesneden, dat
aan de as bevestigd, twee plastic fris-
drankflesjes tot een catamaran ge-
maakt en het paneel plus motortje
erop gezet. Het was een gedoe, maar
ik had een scheepje dat voer op ener-
gie van de zon. Ik had leuk gespeeld.
Nu las ik dat de World Solar Chal-
lenge in Australië, de race over 3.000
kilometer voor auto’s die op zonne-
energie rijden, wegens bosbranden
is onderbroken. De Technische Uni-
versiteit Delft heeft deze wedstrijd
vier keer gewonnen. Nu ligt het So-
lar Team Twente op kop. Het zou
mooi zijn als ze wonnen, maar hoe
het ook mag aflopen, ze hebben in
ieder geval leuk gespeeld.

H. J.A. HOFLAND
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2 Hoe word je een It girl?
De It girl vindt zichzelf uit: de brunette (Ma-
donna, Marilyn Monroe, Lady Gaga, Del Rey,
Debbie Harry) wordt een blondine, het
schuchtere meisje kiest plotseling een extrava-
gante stijl van kleden. Ook muzikaal zijn er
koerswijzigingen; sterren als Katy Perry en La-
dy Gaga hadden, voordat ze doorbraken, al an-
dersoortige carrières achter de rug. De nu zo
exuberante Perry was ooit gospelzangeres, en
Lady Gaga zong ballades achter de piano.
Soms duurt het even voordat iemand de juiste
toon te pakken heeft.

Dat geldt ook voor Lana Del Rey. Van haar
zijn opnamen terug te vinden als zwoele jazz-
zangeres. En altijd blijkt: bij een nieuw imago
hoort een nieuwe naam. Stefani Joanne Ange-
lina Germanotta werd Lady Gaga, Katheryn
Hudson werd Katy Perry, Lizzy Grant werd La-
na Del Rey.

Zangeres Lana Del Rey is dankzij YouTube al beroemd voordat ze nog maar een single heeft uitgebracht.

4 Kwam Lana Del Rey uit het
niets?
Lizzy Grant alias Lana Del Rey groeide op in
de Amerikaanse stad Lake Placid (nabij Cana-
da) en vertrok op haar achttiende naar New
York om zangeres te worden. Daar werkte ze
als huisschilder, levend reclamebord en ver-
huizer, terwijl ze tussendoor muziek maakte.
Ze moest „vechten om te overleven”, zegt ze
daar nu over. Als Lizzy Grant begon ze in 2008
op te treden in kleine zaaltjes, waarna ze in
2010 een cd opnam met de gerenommeerde
producer David Kahne. Maar de cd werd nooit
uitgebracht en op aanraden van haar manager
verhuisde Del Rey naar Londen, want Enge-
land zou een betere voedingsbodem zijn voor
haar nostalgiesound – bewezen de carrières
van Amy Winehouse, Adele en Duffy.

Haar carrière heeft dus een aanloop gehad.
Dankzij die incarnatie als Lizzy Grant heeft
Del Rey nu een redelijk uitgebreid repertoire,
dat van pas komt bij haar live-optredens. De
liedjes heten Kinda Outta Luck, Kill Kill of Brite
Lite, en uit alles blijkt: Del Rey hult zich graag
in de sfeer van film noir en verlopen Holly-
wood-chic. ‘Singing in the old bar/ Swinging
with the old stars/ Living for the fame’, zingt
ze in Video Games. Ze is bovendien meester van
de oneliner: over een versmade liefde croont
ze, terwijl ze twee lange gemanicuurde vin-
gers tegen elkaar knipt: ‘This world was build
for two’.

In Blue Jeans zingt Del Rey ‘Diamonds on my
wrist/ whiskey on my tongue’, en in Brite Lite
dreigt ze: ‘I’m taking off my wedding ring’.
Afgezien van het opzwepende Kinda Outta Luck
zijn de nummers traag en enigszins slepend.
De arrangementen verwijzen naar de jaren
zestig toen Phil Spector en Lee Hazlewood
met hun producties de muziek vernieuwden.
Hun ideeën gingen verder dan de techniek
aankon, waardoor de klank vervormde en er
een spookachtige echo ontstond. Dat geldt
ook voor de productie van Blue Jeans en Vi d e o
Games. Lana Del Rey klinkt ouderwets mo-
dern.
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Op basis van één YouTube-clip werd
zangeres Lana Del Rey razend populair.

Haar single Video Games verscheen pas deze
week, maar de concerten zijn allang

uitverkocht. Een It girl is geboren.
Hester Carvalho

1 Wat is een It girl?
Een It girl heeft ‘it’. ‘It’ is niet per se schoon-
heid of charisma, ‘it’ zit ook in gedrag en per-
soonlijkheid. De term werd voor het eerst ge-
bruikt door de Britse schrijver/Nobelprijswin-
naar Rudyard Kipling in een van zijn korte
verhalen, maar raakte in zwang door de actrice
Clara Bow, die in 1927 de hoofdrol speelde in
de film It, en vervolgens zelf tot It girl werd
uitgeroepen.

It girls groeien nogal eens uit tot stijlvoor-
beeld voor andere vrouwen en meisjes. Denk
bijvoorbeeld aan de zwart omrande kohl-ogen
van Edie Sedgwick (uit de kring rond Andy
Warhol), aan de hippiejurken van Stevie Nicks,
de bohémienne stijl van actrice Sienna Miller,
aan de kleurige mix-kleding van zangeres
Gwen Stefani van No Doubt, en aan meerdere
vondsten van Madonna (de torpedobeha, het
naveltruitje, het ondergoed als bovenkleding).

Je hoeft geen actrice of zangeres te zijn om
It girl te kunnen worden. Ook een beroemde
relatie kan aanleiding zijn, zoals in het geval
van Peaches Geldof, dochter van Bob, of Alexa
Chung, MTV-presentatrice en vriendin van
Alex Turner van Arctic Monkeys.

De It girl heeft vaak een opvallend uiterlijk,
met bijvoorbeeld lompe schoenen (Alexa
Chung) of zelfgemaakt kleren (zangeres Karen
O van Yeah Yeah Yeahs). De It girl moet anders
zijn, maar niet te anders. Zo waren Courtney
Love en Amy Winehouse weliswaar bijzonder,
maar te extreem om als voorbeeld te dienen.
Zelfdestructie is geen It-kwaliteit.

A fgelopen zomer was ze er ineens:
Lana Del Rey, een beeldschone jon-
ge vrouw met een stem die als dik-
ke honing van een lepel druipt.

Wie op muziek-, mode- of lifestylesites kwam,
kon niet om haar heen. Na eerdere sensaties
als Arctic Monkeys (beroemd geworden via
MySpace), Lily Allen, Lady Gaga en Justin Bie-
ber, is het nu de clip van Del Rey’s liedje Vi d e o
Games die razendsnel de aandacht trekt. Met
twee miljoen hits binnen twee maanden was
Del Rey al beroemd voordat ze nog maar een

single had uitgebracht – een nieuw record.
En waarom? Het lowbudgetfilmpje van Vi -

deo Games is een mooi staaltje ‘YouTube meets
Yo u Tu b e ’, want geheel opgebouwd uit frag-
menten van andermans uploads: ontluikende
rozen, palmbomen in Los Angeles en struike-
lende actrices. Het is een simpel filmpje, ge-
filmd in nostalgisch Technicolor, zonder
schokkende of uitzonderlijke beelden. Maar
het vormt de omlijsting van een sensationeel
liedje. In het trage Video Games zijn galmende
gitaaraanslagen, ritselende drums en trillende

violen de begeleiding van Del Rey’s stem, die
zowel verdoofd als verleidelijk klinkt – alsof
de zangeres er ondanks een flinke dosis vali-
um op staat je de liefde te verklaren.

De single Video Games verschijnt uiteindelijk
deze week, maar dat is lang nadat haar reputa-
tie zich had verbreid en al haar concerten uit-
verkocht raakten. Overal ter wereld vlogen de
kaartjes voor haar optredens binnen een half
uur de winkel uit, zo ook voor het concert dat ze
op 10 november geeft in Paradiso, Amsterdam.

Maar er is meer dan alleen een bijzonder

nummer en een leuk filmpje. In de clip zitten
ook beelden van Lana Del Rey zelf. De 24-jari-
ge Amerikaanse is een onwerkelijk soort
schoonheid, met lang goudblond haar in krul-
len en zoenlippen. Ze kleedt zich in onschul-
dig lijkende schortjurken, of in de glamour-
blouses van Hollywood-actrices uit de jaren
zestig, inclusief parelketting. Ze lacht nooit,
maar haar treurige blik onder de luifel-achtige
wimpers is hypnotiserend. Twee maanden na
haar entree op het web kunnen we stellen: La-
na Del Rey is de nieuwe muzikale ‘It girl’.

6 Is Lana Del Rey een blijvertje?
Zeker, deze femme fatale heeft een lange
adem. Dat blijkt niet alleen uit haar vasthou-
dendheid, maar ook uit haar muzikale keuzes.
Als je haar ontwikkeling bekijkt – van bleue
zeventienjarige die een jazzy The End of the
Wo r l d prevelt, tot zelfverzekerd chanteuse op
haar vierentwintigste – kun je niet anders dan
een rijke carrière voorspellen. Ook haar quasi-
onschuldige stijl heeft alles in zich om een hit
te worden. De fris gestreepte schortjurkjes
zullen volgend voorjaar de winkel uit vliegen.

‘Video Games’ is nu op iTunes verkrijgbaar. Op-
treden: 10/11 Paradiso, A’dam (uitverkocht).

Clara Bow, de eerste It girl Foto Dokter
M a c ro

Nancy Sinatra Foto archief NRC

Debbie Harry Foto archief NRC

Katy Perry Foto Reuters



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

42 Zaterdag & Zondag
Woensdag 26 oktober 2011

S t even
Spielberg:

Kuifje,
dat ben ik

Monster of Nix:
enge animatiefilm
naar Oscars
pagina 5

Rutger Hauer
over zijn glansrol
als Heineken
pagina 6



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

43
Vrijdag 28 oktober 2011

Alexis Jenni: L’art français
de la guerre. Deze debuut-
roman moet maandag de
Prix Goncourt winnen 3

Wanda Reisel: Nacht over
We s t w o u d . Huiveringwekken-
de roman over angst, xenofobie
en racisme 10

Antonio Muñoz Molina:
De nacht der tijden.
Ontluisterende kijk op de
Spaanse burgeroorlog 13

DE BESTE BOEKEN
VAN WEEK 43

Vervolg op pagina 2

Fouten na de oorlog
Dat nooit meer, het proefschrift waarop Chris van der
Heijden vandaag promoveert, is een duizelingwekkend
overzicht van de verwerking van WO II in Nederland.
Maar er staan veel halve waarheden in.

Ewoud Kieft

m Chris van der Heijden: Dat nooit
m e e r. De nasleep van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Contact,
928 blz. € 69,95

T oen Chris van der Heijden
in 2001 Grijs verleden uit-
bracht, was de tijd rijp voor
een nieuwe omgang met de

Tweede Wereldoorlog. Het was het
jaar van de opkomst van Pim For-
tuyn, het jaar van de aanslagen in
New York, het jaar dat de oorlog zijn
vanzelfsprekende morele betekenis
verloor in Nederland. Het ideaal van
de multiculturele samenleving be-
gon grote barsten te vertonen, en ve-
le mensen hadden er meer dan ge-
noeg van dat de discussie daarover
altijd in het perspectief van de Twee-
de Wereldoorlog werd geplaatst.

Grijs verleden sloot helemaal aan bij
deze ontwikkelingen. Van der Heij-
den ageerde in zijn boek tegen de
moraalridders (veelal uit linkse
hoek) die van de oorlog een Groot
Verhaal hadden gemaakt waarin de
Goeden het van de Slechten wonnen,
een verhaal bovendien dat diende als

het fundament van de democratie en
de rechtsstaat. Dat had niets meer
met de oorlog te maken zoals die in
werkelijkheid was geweest, beweer-
de Van der Heijden. Een nuchtere
blik op de bezettingsjaren liet een
heel ander beeld zien: chaos, oppor-
tunisme en vooral toeval.

Daarbij had hij natuurlijk een
punt: slechts enkele tienduizenden
Nederlanders hadden daadwerkelijk
in het verzet gezeten en het percen-
tage van de bevolking dat zonder
meer als ‘fout’ bestempeld kon wor-
den was eveneens een kleine minder-
heid. Er was een groot grijs midden-
gebied, van Nederlanders die er on-
der de Duitse bezetting het beste van
probeerden te maken, die geen hel-
den waren geweest maar ook weer
geen gewetenloze schurken. De
meeste mensen hadden simpelweg
geprobeerd te overleven, en daarbij
soms goede en soms slechte beslis-
singen genomen. Daar werd in Ne-
derland achteraf soms veel te makke-
lijk en simplistisch over geoordeeld,
vaak door mensen die de bezetting
niet zelf hadden meegemaakt.

Maar wat op zichzelf een nuchtere
bijstelling had kunnen zijn van de

inderdaad vaak al te moralistische
Nederlandse beeldvorming van de
oorlog, voerde Van der Heijden in
Grijs verleden zo ver door dat er te-
rechte kritiek kwam op de ‘morele
nivellering’ in zijn boek. Of je SS’er
werd of in het verzet ging, het was
volgens hem eigenlijk allemaal maar
toeval. Daar kwam bij dat Van der
Heijden selectief met zijn bronnen
en zijn voorbeelden was omgegaan,
een kritiekpunt dat in veel recensies
ondergesneeuwd raakte door de mo-
rele bezwaren die – toch altijd weer –
de boventoon voerden.

Nu, tien jaar na het omslagjaar
2001, komt Van der Heijden met de
opvolger van Grijs verleden, een uit-
puttende studie van meer dan 900
bladzijden over de manier waarop
Nederland met de Tweede Wereld-
oorlog is omgegaan, van 1945 tot nu.
Feitelijk is dit het onderwerp waar
het Van der Heijden in Grijs verleden
ook al om te doen was: de manier
waarop politici, journalisten, histo-
rici, schrijvers en filmmakers de her-
innering aan de oorlog vormgaven
om hun eigen morele en vaak ook
politieke agenda kracht bij te zetten,
een wirwar van belangen die uitein-

delijk werd samengevat onder een
overkoepelend motto: Dat nooit meer,
de titel van het boek.

H et is een duizelingwekkend
overzicht geworden van de
talloze affaires en verhitte

debatten die er vijfenzestig jaar lang
over de oorlog gevoerd zijn in Neder-
land, en als je het allemaal zo leest
kun je haast niet anders dan Van der
Heijden gelijk geven: er is een groot
verschil tussen de oorlog zoals men-
sen die in ’40-’45 hebben meege-
maakt en de oorlog die vanaf de ja-
ren zestig is geconstrueerd door een
rebelse nieuwe generatie die geen
oog had voor de daadwerkelijke di-
lemma’s waar de oorlogsgeneratie
mee te kampen had. Dat verklaart
ook waarom er tijdens de jaren vijf-
tig niet zo’n eenduidig beeld van de
oorlog bestond: men wist hoe chao-
tisch de bezettingsjaren waren ge-
weest, hoe moeilijk het was om een
helder overzicht te krijgen van hoe je
juist moest handelen. Er ontstond
daarom al snel weerstand tegen de
hardliners uit het voormalige verzet

Politieman en NSB’er Fake Krist werd
op 25 oktober 1944 in Haarlem
geliquideerd. Als represaille
brandden de Duitsers woningen plat
en fusilleerden ze gijzelaars. ‘De
aanslag’ van Harry Mulisch is op deze
gebeurtenissen gebaseerd Foto NIOD
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Muñoz Molina 13
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Thomése spreekt 8-9
Recensies: Wa n d a
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Bio: Steve Jobs 15
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‘Wat kan een hamer /
die spijkers in het licht slaat?’

Hans Andreus
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06 L unchen met Jan en
Monique des Bouvrie

08 Rio ontspant aan haar
mooie stadsmeer

12 Druivenpitten op
je huid als therapie

14 Een designkast als
een exotisch juweel
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I k heb nooit tassenontwerpster
willen worden”, zegt Susan Bijl, de bedenkster van de
succesvolste Nederlandse tas ooit: de New Shoppingbag.

In 2001 bedacht Bijl (35) de nylon boodschappen tas,
herkenbaar aan een brede schuine streep in een felle
kleur, puur voor eigen gebruik. Al snel plaatsten vrien-
den en kennissen bestellingen, maar na een paar honderd
exemplaren vielen de orders vanachter haar naaimachine
niet meer bij te benen en liet ze een fikse lading in China
produceren. Toevallig werden plastic tasjes op dat
moment net afgeschaft in Japan, en zo werd Japan opeens
Bijls grootste afzetmarkt. Nu, tien jaar later, zijn er
wereldwijd ruim 100.000 exemplaren verkocht en
bestaan er zo’n 150 kleurvariaties. Ze kan al zeven jaar
leven van de opbrengsten van die ene tas.

Vier jaar geleden kreeg ze zoveel verzoeken om een
leren versie van The New Shoppingbag te maken, dat ze
Maria Jobse (35) inschakelde. „Maria is een technisch won-
der”, zegt ze. „Ikzelf ben niet zo precies.”Jobse studeerde
mode aan de Rotterdamse Modeacademie Marja van Riel.
Ook Bijl volgde ooit drie maanden een modeopleiding,
voordat ze overstapte op audiovisuele vormgeving. Hun
gezamenlijke atelier bevindt zich in een lokaal van een
voormalig schoolgebouw in Rotterdam.

De eerste leren versie van de New Shoppingbag was
geen daverend succes. Jobse: „De afwerking was niet
goed. En het leer dat we wilden gebruiken was opeens
niet meer te krijgen.” Daarnaast had Bijl haar twijfels
over de leren Shoppingbag. „Ik dacht: dat ding klopt
zoals-ie nu is. Ik had zin om andere producten te ont-
wikkelen.” Wel kwamen Bijl en Jobse erachter dat het
samenwerken behoorlijk goed beviel.

Ze lieten de tas links liggen en ontwierpen een collectie
truien en jurken van ecologische stoffen. Maar die brach-
ten ze nooit op de markt. In 2010 begonnen ze toch aan
een testserie leren tassen, die ze kleinschalig verkochten.
„En die werden leuk gevonden.”

Hun eerste officiële collectie ligt vanaf eind augustus
in de winkel. Het contrast met de nylon tassen is groot:

alle tassen zijn van leer gemaakt en de collectie is een stuk
modieuzer. De leren Shoppingbag is inmiddels naar
wens afgewerkt, maar het hoogtepunt van de collectie is
de zogeheten Supershopper, een schoudertas van één
meter breed en 1,25 meter hoog.

Daarnaast ontwierpen ze simpele schoudertassen en
kleinere handtasjes, uitgevoerd in verschillende leer-
soorten waaronder goudkleurig nepleer met krokodillen-
print. „Onze agente en winkeliers moesten wel even slik-
ken toen ze dat goud zagen”, zegt Jobse. „Maar wij vonden
het grappig, juist omdat het zó over de top is.”

Supershopper
De eerste New Shoppingbag kostte afhankelijk van de
grootte 17,50 of 22,50 euro. De nieuwe leren versie kost
267,75 euro. Het duurste model uit de nieuwe collectie, de
Supershopper in gevlochten leer, is nog duurder: 592,65
euro. „Het wordt afwachten hoe onze klanten daarop
reageren”, zegt Bijl. „Maar we krijgen nu al mails van jon-
ge meiden die aan het sparen zijn voor een leren shopper.”

Ondanks de vele veranderingen noemt Bijl de tassen
toch „typisch Susan Bijl”. „De vormen zijn helder en
strak.” Jobse: „De tassen zijn net zo no-nonsense en prak-
tisch als de New Shoppingbag. We hebben bijvoorbeeld
een sleutelhanger ontworpen die je aan het hengsel van je
tas kunt bevestigen, omdat je je sleutels makkelijk kwijt-
raakt in die grote Supershopper.” Een idee van Bijls man,
Vincent van Duin, die alle tassen uittest.

Samen met hem produceert Bijl nog steeds de New
Shoppingbag, los van de samenwerking met Jobse. Bijl:
„Ik kom er hier in Rotterdam nog elke dag wel één of twee
tegen.” Momenteel zijn ze bezig om een productenlijn te
ontwikkelen. „Laatst kregen we opeens complimenten
over iPhone-hoesjes met daarop ‘onze’ streep, maar die
zijn gemaakt door een Amerikaans bedrijf. Zo bestaan er
ook al agendaatjes en regenponcho’s, dus het wordt tijd
dat we zelf ook iets op de markt brengen.”

De nieuwe collectie ligt straks bij achttien Nederlandse
winkels, waaronder Wendela van Dijk in Rotterdam en
Zolamanola in Utrecht. De tassen zullen ook worden
verkocht in onder anderen Italië, Duitsland, België en
Japan. Sinds de crisis is Japan niet meer de grootste afzet-
markt. „Maar de nieuwe collectie slaat erg goed aan in
Hongkong ,”zegt Bijl. De leren tassen zijn aangekocht
door Joyce, één van de chicste warenhuizen in Hongkong.
„Het is onze mooiste winkel”, zegt Jobse. „We hangen daar
naast Chanel-tassen.”Vlak voor de Kerst hing Joyce alvast
tien modellen uit de testserie in de winkel. Dat beloofde
veel goeds. Jobse: „Ze waren in één dag uitverkocht.”

tekst Nathalie Wouters

Zie voor meer informatie susanbijl.nl

No -n ons e nse tas

OntwerpsterSusan Bijl komt nahaar beroemdeNew Shoppingbagmet leren tassen.

Boven de Supershopper van
gevlochten leer
Onder de New Shoppingbag
in leren uitvoering en de originele
New Shoppingbag uit 2001,
in neonroze nylon.
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De
Britse koningin schijnt er ook één te
hebben: een iPod, het wereldbefaamde
Apple-gadget dat vanaf 2001 de
muziekindustrie op z’n kop zette. Eli-
zabeth II wist dus waar ze het over had,
toen ze in 2006 Apple-ontwerper Jona-
than Ive (Londen, 1967) uitriep tot
Commandeur in de Orde van het Britse
R ij k .

Het Amerikaanse concern Apple is de
spil van een expositie over elektronica-
design in Hamburg en dan gaat het al
snel over Jonathan Ive, het wonderkind
bij Apple. Hij is er sinds 2005 Senior Vice
President of Industrial Design en heeft
onze wereld veranderd als verantwoor-
delijke voor het ontwerp van alle
Apple-producten. Niet iedereen werkt
weliswaar op een Apple-computer,
maar sinds de iPod, de iPhone en de iPad
is een groot deel van de wereldbevol-
king fan. Hoe groot is nu al niet de
opwinding over de iPhone 5? Op tal van
sites wordt al maanden gespeculeerd
over de datum waarop de nieuwe tele-
foon wordt gelanceerd. En als het straks
zo ver is, staan de Apple-fans ’s nachts
weer in de rij.

Het Apple-design, uiteraard in hech-
te combinatie met de innoverende
technologie, heeft een ware hype teweeg
gebracht, een aan verslaving grenzende
adoratie. Terwijl het concern toch echt

‘Een computer met handvat
is minder afstandelijk’

niet de enige is in z’n soort en eigenlijk
nooit een totaal nieuw apparaat heeft
uitgevonden. Maar Apple-producten
zijn móói, cool, anders en bijzonder
slim. Mede dankzij een uitgekookte
marketingstrategie zijn ze goed voor
een magische aantrekkingskracht.

Begin jaren negentig kwam Jonathan
Ive bij Apple, eerst als extern ontwerper
en vanaf 1992 in vaste dienst. In die peri-
ode ging het niet zo best met het bedrijf,
maar nadat mede-oprichter Steve Jobs
weer terugkeerde werd alles anders. Ive
werd in 1997 bevorderd tot hoofd van de
designafdeling en in 1998 werd zijn
revolutionaire iMac gelanceerd. Dit was
een vrolijk fremdkörper in de compu-
terwereld vol ‘boring beige boxes’: Ive
doorbrak alle regels met een totaal nieu-
we vorm, kleur, transparant kunststof
en vooral een vriendelijk karakter.

„We wilden de computer toegankelij-
ker maken”, zei Ive in een van zijn
sporadische interviews. „Veel mensen
vinden computers moeilijk te begrij-
pen, het is een complex apparaat en dat
werkt intimiderend. De iMac moest zor-
gen voor democratisering.”

Het ingebouwde handvat van de
iMac, tevens onderdeel van het ventila-
tiesysteem, deed precies wat Ive had
bedoeld: „Iets met een handvat is min-
der afstandelijk. Je begrijpt direct dat je
het kunt oppakken, verplaatsen en als
een gewoon, niet kostbaar ding kunt
behandelen.” In het eerste jaar werden
er 2 miljoen iMacs verkocht, een enorm
getal en hetzelfde dat Ive tegenwoordig
per jaar in dollars schijnt te verdienen.

B eauty
De expositie in Hamburg toont het
Apple-design met al z’n technologische
beauty’s en hoogtepunten, mèt en later
weer zonder kleur. Daaronder uiteraard
ook de iPod uit 2001. Het was de eerste
MP3-speler waar je 4.000 songs op kon
downloaden, uitgerust met een handig

scroll-wieltje. Een mooi klein apparaat-
je dat alle cd’s overbodig maakte,
inclusief de cd-rekjes, -kastjes en -map-
jes. De iPhone volgde in 2007 en de iPad
in 2010.

Maar een Duitse expositie over elek-
tronicadesign zou natuurlijk niet
volledig zijn zonder het werk van de
Duitser Dieter Rams (Wiesbaden, 1932),
de hogepriester op dit gebied. Hij werk-
te van 1955 tot 1998 voor Braun AG,
waarvan ruim dertig jaar als hoofd pro-
ductdesign. Jonathan Ive is in hoge
mate schatplichtig aan Rams en zijn
tien principes voor goed design (zie
kader).

Sommige Apple-producten vertonen
grote gelijkenis met ontwerpen van
deze illustere voorganger. Op het
schaamteloze af soms. In de catalogus
van de expositie wordt door enkele
auteurs zelfs ondubbelzinnig uitge-
haald naar Ive, die er overigens nooit
een geheim van heeft gemaakt dat hij
Rams mateloos bewondert. Sommigen
noemen hem een imitator, anderen vin-
den dat Ive de klassieke, waardevolle
designconcepten op een fantastische
manier evolueert. Rams zelf zegt dat
Apple het enige bedrijf is dat producten
ontwerpt volgens zijn principes.

Mocht Ive het allemaal nog eens goed
willen bekijken, hij kan terecht in zijn
woonplaats San Francisco, waar juist
een tentoonstelling geopend is met het
werk van Dieter Rams, overigens ook in
combinatie met Apple producten.

‘Stylectrical, Von Elektrodesign das
Geschichte schreibt’. Museum für Kunst
und Gewerbe Hamburg, t/m 15 jan. Cata-
logus: Apple Design, Hatje Cantz Verlag,
39,80 euro

‘Less and More’San Francisco Museum
of Modern Art, t/m 20 febr.

Apple
met
Duitse
wortels
Met zijn ontwerp van de iMac,
iPhone en iPad veranderde
Jonathan Ive de wereld. Of
imiteerde de Apple-ontwerper
zijn Duitse collega Dieter Rams?
tekst Marianne van Dodewaard

Dieter Rams’
Tien Principes
van goed design

1. Goed design is innovatief
(Kopiëren is uit den boze)

2. Een goed ontwerp maakt
een product handzaam
(Gebruik er svriendelijkheid
staat voorop)

3. Goed design is esthetisch
(Onesthetische producten
wekken ergernis en
verwarring op)

4. Goed design helpt ons het
product te doorgronden

5. Goed design is onopvallend
( Laat ruimte voor de
zelfexpressie van de
gebruik er)

6. Een goed ontwerp is integer
(Beïnvloeding en
manipulatie van
consumenten door niet
waar te maken claims
is not done)

7. Goed design is duurzaam
( Geen eendagsvliegen
voor de wegwerp-
m a a t s ch a p p i j )

8. Goed design is tot in
de puntjes doordacht
(Ontwerp met aandacht
voor details, ten dienste van
de functionaliteit)

9. Een goed ontwerp houdt
rekening met het milieu

10. Een goed ontwerp straalt
zo min mogelijk design uit
( Houd het puur)

Boven: het zakradiootje T3
dat Dieter Rams in 1958 voor het
Duitse elektronicaconcern
Braun ontwierp. Daaronder de
eerste generatie iPod uit 2001,
ontworpen door Jonathan Ive.

Boven: Macintosh Classic uit
1990, de eerste personal
computer van Apple die minder
dan 1.000 dollar kostte. O n d e r,
van links af: de iMac met
handvat uit 1998, iBookG3, iMac
2002 en de iPod Shuffle uit 2007,
ontwerpen van Jonathan Ive

Jonathan Ive foto AP

NRC Weekend Zaterdag 8 oktober & Zondag 9 oktober 2011
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Beweging’, zegt
Antonio Citterio peinzend. „Beweging is het nieuwe
sleutelwoord. Voor thuis en op het werk.” Al bijna
veertig jaar tekent de Italiaans ontwerper stoelen en
banken, maar van zitten houdt hij niet. Hij is er eigen-
lijk tegen.

„Ons lichaam is zo flexibel”, zegt hij. „De directeur
van Technogym, een van mijn opdrachtgevers, legde
me eens uit dat de mens is gemaakt om elke dag 20
kilometer te lopen. Onze voedselinname is daar ook
op gebaseerd. Maar hoe leven we tegenwoordig? We
zitten. We zitten te werken, we zitten te vergaderen,
en in onze vrije tijd zijn we niet weg te slaan bij televi-
sie en computer. Jonge bedrijven als Google laten hun
werknemers niet voor niets lekker met elkaar sporten
en spelen, het houdt ze betrokken en productief. Klei-
ne werkhokken kun je openbreken. Vergaderingen
kunnen ook staand. Dit soort cultuurveranderingen
moet je niet aan mensen voorleggen; je moet ze
gewoon doorvoeren.”

Al decennia is Antonio Citterio (Meda, 1950) een
van de belangrijkste Italiaanse ontwerpers en archi-
tecten. Op uitnodiging van meubelproducent Vitra
brengt hij een bliksembezoek aan Nederland. Na een
lezing op de Design Academy Eindhoven heeft hij tijd
voor een gesprek.

Citterio noemt zichzelf een optimist met een groot
vertrouwen in de toekomst – dat moet ook, zegt hij,
een ontwerper die niet in vooruitgang gelooft, heeft
de essentie van het vak niet begrepen. Maar zoals hij
rondloopt in Eindhoven, lijkt Citterio een man uit
vervlogen tijden. Hij bestiert zijn wereldomspan-
nend designimperium met een beduimeld
zakagendaatje, dat hij bijna met tegenzin uit de bin-
nenzak van zijn jasje trekt als hij weer eens wordt
gebeld. „Pronto”, klinkt het dan, vriendelijk maar
kortaf. „Luister. Ik ben bezig nu. Waar ben je? Dan bel
ik je daar. Ciao.”

‘Daar’ zou Milaan kunnen zijn, waar Citterio’s stu-
dio met zestig man personeel is gevestigd; het zou
ook China kunnen zijn, Rusland, Duitsland of de VS.
Zijn opdrachtgevers zitten overal.

Po n s k a a r t
De lezing heeft als titel ‘Your Own Voice in Interdisci-
plinary Teams’.

Voor eerstejaarsstudenten is aanwezigheid ver-
plicht; na afloop moeten ze een gaatje in een
ponskaart laten prikken, anders kost het ze studie-
punten. Dat maakt ze niet tot een makkelijk gehoor,

maar Citterio is stoïcijns: in het schemerdonker geeft
hij in slaperig Italiaans-Engels uitgebreid zijn visie
op het vak. „Never believe die marketieng piepol”,
zegt hij, en: „De markt heeft geen visie.” Bij design
gaat het om het oplossen van concrete problemen;
luister dus goed naar je opdrachtgevers, ga bij ze
langs, stel duizend vragen en kom daarna pas met een
idee.

En dat is dan nog maar het begin. „Wij zijn geen
genieën”, aldus Citterio. „Een ontwerper kan nog zul-
ke esthetische of trendy dingen verzinnen, als ze
industrieel onuitvoerbaar blijken, zijn ze waardeloos.
Ik zorg er al 25 jaar voor dat ik per twee weken in elk
geval één dag in mijn studio in Milaan doorbreng. Ik
ben er van half negen ’s ochtends tot half negen ’s
avonds en overleg en experimenteer dan met mijn
team – niet aan de hand van computertekeningen,
maar met schaalmodellen. Soms schuilt de oplossing
in een paar heel eenvoudige ingrepen. Bij een van
onze eerste kantoorstoelen bedachten we dat we het
rug- en het zitgedeelte van elkaar wilden scheiden.
Het kostte ons maanden, maar uiteindelijk hadden
we een model dat met niet meer dan twee schroeven
in elkaar stak.”

Achter het spreekgestoelte komen intussen in
steeds hoger tempo foto’s van Citterio’s ontwerpen
voorbij. Bestek, bureaus, fitnessapparaten, complete
kantoren, privéwoningen, bruggen, hotels; het gaat
van detail tot totaalconcept, en één dwingend stijl-
stempel valt niet te ontwaren.

Wel twee basale richtingen: licht en speels voor de
kantoren, zwaar en chic voor de hotels. „Alles in deze
kamer is door mij ontworpen”, luidt Citterio’s com-
mentaar bij een protserige, zwart met gouden
hotelsuite, „van de zeepbakjes tot de handdoeken.”
Even klinkt hij onbeschaamd trots.

Beroemd worden
De designstudenten van nu lijken op muziekstuden-
ten, zegt Citterio na afloop van de lezing bij een blikje
fris. „Ze willen allemaal beroemd worden. Toen ik in
1972 mijn eerste studio opende, had het vak nog nau-
welijks bestaansrecht. Ik was opgeleid als architect;
design was iets dat de meesten erbij deden. Buiten ons
eigen kleine wereldje wist niemand waar we mee
bezig waren. Er waren nog geen designtijdschriften,
geen ‘sterren’ wier personage bekender was dan hun
producten. We werkten lokaal, geïsoleerd. Met zulke
beperkingen neemt nu niemand meer genoegen. De
globalisering is een feit, ik ben zelf ook constant op
reis. Maar je moet oppassen dat je niet out of touch raakt
en alleen nog bezig bent met het imponeren van je
collega’s, met ‘in’ zijn. Op de langere termijn heeft dat
geen enkele betekenis.”

Soms vraagt hij zich af, of al dat onderweg zijn wel
goed is. „Moet ik niet eens ergens langer blijven, gaan
er zo geen finesses verloren? Ik vind het leuk om loka-
le details in mijn ontwerpen te verwerken – in China
ben ik bijvoorbeeld op zoek gegaan naar speciale lak-
soorten als finishing touch. Maar een echt Chinees
ontwerp zal ik nooit leveren, dat kan ik niet. Vergelijk
het met eten: je kunt overal ter wereld spaghetti al
pomodoro bestellen, maar het smaakt nergens zoals
in Milaan.”

Van gebakvorkjes tot complete hotels –
designer en architect Antonio Citterio
ontwerpt alles.
tekst Sandra Heerma van Voss

Licht en
speels,
zwaar en
chic

Cylon is een slanke en dynamische
houthaard met een cylindrische vorm.
Met zijn grote verticale venster opent
hij een spectaculair zicht op het hele vuur.
De sierlijke en bescheiden Cylon is ook

geschikt voor een kleinere
ruimte. Door de mogelijk-
heid de haard te draaien
kan steeds worden bepaald
waar hij zijn stralings-
warmte verspreidt.
Én sfeer!

Cylon

Industrieweg 25, 5688 DP Oirschot Tel. +31 (0)499 - 572710
www.leenders.nl Europees dealernetwerk

A d v e rt e n t i e

Loopband voor Technogym, 2010

Tafellamp voor Flos, 2009

Bulgari hotel en resort op Bali, Indonesië, 2006 Foto Rio Helmi

Technogym hoofdkantoor in Cesena, Italië, 2010

Suita tweezitsbank voor Vitra, 2010

Antonio Citterio Foto Wolfgang Scheppe

‘

Slacouvert voor Iittala, 1998
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„Als ik op vakantie ga, laat ik mijn werk hele-
maal los. Dat is de afspraak met mijn gezin. De
telefoon gaat nog net niet uit, maar ik word wel
een ander mens, zegt mijn vrouw. We gaan al
jaren naar een hotelletje in Saint Tropez. En ik
ga kamperen in de buurt van Venetië met mijn
zoon Moos. Hij is 12 en gaat na de zomer naar
het gymnasium. Nu wil hij gelukkig nog
samen met zijn vader op vakantie. Straks gaat
hij natuurlijk met een meisje.

„Ik sport veel, ook in de zomer. Hardlopen,
fitness. Ik vind het belangrijk fit te blijven. Ik
ben 53 en dan ga je je toch aan dingen ergeren.
Een paar weken geleden zag ik Prince optre-
den. Hij is even oud als ik en zo jong, vitaal en
fit. Een voorbeeld.

„Ja, ik ben ijdel. Ik injecteer botox in de frons
in mijn voorhoofd. Zelf, want ik vertrouw dat
zelfs mijn beste collega’s niet toe. Verder eet ik
heel gezond. Veel voedingssupplementen. Ik at
altijd al biologisch-dynamisch, en sinds ik een
jaar geleden het boek Skinny Bitch las, ben ik
vegetariër. Ik wil geen stress-hormonen in
mijn lichaam. We koken niet veel, meestal gaan
we uit eten. Als ik zelf kook, is het meestal
zilvervliesrijst met rauwe groente en een eitje.

„Ik krijg een zomergevoel van het strand. Ik
woon tien minuten van Scheveningen en ren
graag door de duinen. Zwemmen in zee vind ik
in Nederland te koud, maar in het buitenland
kan ik het uren volhouden. Ik ben wel eens in
een tropisch land gaan zwemmen tussen twee
eilandjes en drie uur weggebleven. Mijn toen-
malige vrouw vertrouwde het niet en had
hulpdiensten gewaarschuwd. Maar ik was
gewoon lekker aan het zwemmen. Ik ben dan
niet met de tijd bezig.”

tekst Janna Laeven
foto Krijn van Noordwijk

HOR EN

„Ik luister veel naar jazz. Op North Sea
Jazz vond ik Prince zo goed dat ik
meteen naar zijn volgende concerten
wilde. Hij is een funksoultrain die maar
doorstoomt.”

‘Ik
wil
fit
bl ijven’

ZI EN

„Ik ga alleen naar het theater als ik word
uitgenodigd voor een première. Ik hou
van Monty Python en hield mijn hart
vast, maar de Nederlandse musical
Spamalot heeft me positief verrast.”

VO E LE N

„De huid van de billetjes van mijn
dochter Livia. Ze is nu bijna 4, maar
haar huidje is nog steeds heerlijk
babyzacht en lief.”

P ROEVEN

„Bij de viskar bij mij om de hoek
hebben ze goede garnalenkroketten.
En ik ben gek op Japans. Laatst at ik
geweldige sashimi bij Herman den
Blijker in Rotterdam.”

RUI KEN

„Ik hou van natuurzeep. Van die
ouderwetse winkeltjes in Frankrijk
waar je zelf een stuk zeep van een
groot blok mag afsnijden, vind ik
geweldig.”

Het zomergevoel van
Robert Schoemacher
(53), cosmetisch arts.

NRC Weekend Zaterdag 24 september & Zondag 25 september 2011
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Goede
biefs tuk
is vet

Een biefstukje
bakken lijkt
simpeler dan het
is. Het loont om
er eerst een boek
over te lezen.
Want is wat in
de vitrine van
de slager ligt wel
biefstuk?
tekst Ronald Hoeben
foto Saskia van Osnabrugge

Van al het vlees in de slagersvitrine
spreekt biefstuk het meest tot de verbeelding. Dat komt
vooral door de prijs: het is het kostbaarste deel van een
koe. „We eten heus niet elke dag biefstuk”, is een typ i s ch e
uitspraak om welstand mee te relativeren. Wie biefstuk
eet heeft het kennelijk voor elkaar in het leven. Toch geeft
het gros van de consumenten van biefstuk er niet veel
voor uit: men heeft biefstuk liefst mals, mager, knalrood
en in de aanbieding.

Anders dan gehakt of worst, waarvan de exacte samen-
stelling per definitie altijd enigszins raadselachtig blijft,
lijkt biefstuk een simpel en overzichtelijk lapje vlees.
Maar dat is allerminst het geval en dat komt door het ont-
breken van een eenduidige specificatie voor het lapje
rood vlees. Voor zover het – naar inzicht van de slager – na
een korte bereiding eetbaar is, mag het biefstuk genoemd
worden.

In zijn Handboek voor de perfecte steak, dat begin oktober
verschijnt, voert Marcus Polman de lezer langs alle
wetenschap die tot een goede biefstuk op het bord leidt.
Het boek is een complete gids voor liefhebbers van ribeye,
côte de boeuf, staartstuk, jodenhaas en alle andere
begeerlijke biefstukdelen. Het verwijst naar de diverse
koeienrassen, geeft advies voor de bereiding en er staat
uiteraard een aantal recepten in. Wie het handboek door-
leest, kan niet anders dan concluderen dat de supermarkt
de laatste plek is waar je een perfecte steak kunt scoren.
Sterker nog: lang niet alle slagers zullen de in het boek
gepropageerde steaks kunnen leveren.

Aan een koe zit maar weinig mager spiervlees dat als
biefstuk eetbaar is. In verreweg de meeste gevallen is het
vlees dat pas na tussenkomst van een vermalser (een soort
mechanisch spijkerbed) aan de verwachtingen voldoet.
Maar er is een groeiend legioen van betere-biefstuklief-

hebbers bij wie je niet aan hoeft te komen met magere
biefstuk, laat staan met een ‘geprikte’ biefstuk. Echte
liefhebbers spreken in slagerstermen als haasbiefstuk,
lendebiefstuk of kogelbiefstuk. Zij weten maar al te goed
dat biefstuk van een ‘luie spier’ als de ossenhaas, die door
het rund theoretisch gebruikt zou worden voor de sprint,
zacht is, maar smaak ontbeert. Voor ‘werkspieren’ geldt
het omgekeerde. Maar er zijn meer factoren die malsheid
en smaak beïnvloeden. Zo is het door menigeen verfoeide
vet bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde voor smaak.
En dan liefst vet in de vorm van dooradering in plaats van
alleen een ‘randje’.

B eenhouwers
„Begin jaren tachtig kwam Gault Millau met een lijst van
de 42 beste slagers van Parijs. De boodschap was dat vet-
dooradering het enige kwaliteitscriterium is”, herinnert
Fred de Leeuw zich. Samen met zijn vrouw Yolanda
bezocht hij alle gelauwerde Parijse beenhouwers, zelf
pionierde hij dertig jaar terug in hun beroemde slagerij
in de Utrechtse straat ook al met vetdooraderde biefstuk.
Dat vereiste nogal wat propaganda vanachter de toon-
bank, want vet was ook onder vleesliefhebbers niet reçu
en het vette vlees was ook nog eens duurder. Niet zo ver-
wonderlijk, zegt De Leeuw: „Voor de productie van een
kilo vet vlees heb je twaalf kilo voer nodig, voor een kilo
mager negen.”

Aanvankelijk werkte De Leeuw met Nederlandse Maas
Rijn IJssel runderen uit het oosten des lands, waar vet
vlees wel op prijs gesteld werd, maar vooral in de stoofpot
verdween. Het verbijsterde de leveranciers hoe een
Amsterdamse slager het lapte om uitgerekend hun vetste
lendebiefstuk (entrecôte) voor een topprijs aan de man te
brengen.

Inmiddels zijn we dertig jaar verder en is er bij een hand-
jevol betere slagerijen biefstuk te koop van een scala aan
runderrassen. Daarnaast blijft het overgrote deel van de
consumenten vasthouden aan mager, mals vlees, zoals
ook een horecaslager ervaart. „Ik ben zelf anti-ossen-
haas”, zegt Gertjan Kiers. Hij is slager bij Fontijn, een
firma die veel vlees aan de horeca levert. „Ossenhaas is
smakeloos, geef mij maar een ribeye. Maar veel gasten in
restaurants en klanten in slagerijen dulden geen puntje
vet in hun biefstuk, ze vinden het er niet in thuishoren.
Nu is het best mogelijk om 65 procent van een koe tot
magere biefstuk te snijden, maar je ontkomt er niet aan
om daarvan een groot deel door de vermalser te halen,
ook al om ervoor te zorgen dat de malsheid constant is.
Maar geef mij maar een jodenhaasje of het onbekende,
onbeminde maar heerlijke biefstukje dat ik uit de appel
van de hals snij.”

Wat ook van belang is voor de smaak, is hoe lang het
vlees na de slacht nog wordt bewaard. Rundvlees ‘r ij p t ’
standaard tien dagen, zo lang duurt het namelijk eer het
in de vitrine van de slager ligt. Maar smaak en structuur
kunnen verbeteren door die rijping uit te breiden. Dry
aging is in Nederland in korte tijd een toverformule
geworden, waarbij het vlees in een droogkast in gecon-
troleerde omstandigheden gedroogd wordt, vaak
wekenlang. Het resultaat is een zwart uitgeslagen stuk
vlees dat vakkundig ‘gepeld’ moet worden waarna bief-
stuk met betere smaak en structuur overblijft.

Marcus Polman: De perfecte steak, Uitgeverij Fontaine,
144 blz. 15,95 euro

Bekijk een filmpje van een biefstukcollege op het weblog
Honger & Dorst: n rc . n l / h o e b e n h a m e r s m a

Blue rare / bleu

Dichtgeschroeid, (bijna) rauw,
100 procent bloederig-rood
en warm van binnen
Bereidingstijd: 1 minuut
per kant

Rood(rare) / saignant

75 procent
b l o e d e r i g - ro o d
1,5 tot 2 minuten per kant.

Medium / à point

25 procent rood-rosé
3 tot 4 minuten per kant

Medium well (bien cuit)

Vleugje rosé
5 minuten per kant

Well done

100 procent bruin van binnen
5 minuten per kant

‘Geef mij maar een biefstukje
uit de appel van de hals’

Bereidingstijden gebaseerd
op een steak van circa
2 tot 2,5 centimeter dik
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NRC Handelsblad naar compact: nog 7 6 5 4 3 2 1 d a ge n

De weekendkrant informeert maar moet ook kietelen
Volgende week zaterdag ziet NRC Han-

delsblad er heel anders uit dan de
krant die u nu leest. Dat het formaat te-
gen die tijd compacter is, weet u intussen
wel. Maar op zaterdag 12 maart veran-
dert meer aan de krant dan alleen de af-
metingen.

Dat doen we niet uit willekeurige ver-
anderwoede, mocht een argeloze lezer
dat soms denken na alle nieuwigheden
die hem in deze rubriek al zijn voorge-
schoteld. We doen het omdat een week-
endeditie een ander karakter heeft dan
de doordeweekse krant. En vorm, inde-
ling en inhoud van de krant moeten
daaraan recht doen.

Om te beginnen heeft u meer tijd om
te lezen. En de zaterdageditie heeft meer
ruimte om aan die behoefte tegemoet te
komen. Het weekend is ook een vanzelf-
sprekend moment om even rust te ne-
men na een week van snel, sneller, snelst
nieuws. De zaterdagkrant is de krant om
het stuk in te zetten dat dwars op het
nieuws staat, het interview dat de tegen-
stem laat horen, de reconstructie die
nieuw licht werpt op een bijna uitge-
doofde, maar ooit brandende kwestie. In
de compacte weekendkrant staat vanaf
volgende week dan ook een aparte sectie
met grote verhalen, onderzoek en inter-
v i e w s.

Maar het weekend is ook het moment
waarop de krant vooral meer moet zijn
dan nieuwsdrager alleen. Je verwacht
van die krant dat-ie niet alleen infor-
meert met nieuws, duiding en achter-
gronden, maar ook kietelt met fijne ru-
brieken (zoals een Fo k k e & S u k k e
nieuwsquiz) en de beste columns – daar-
om straks elke zaterdag Bas Heijne op
pagina 3. De lezer wil juist in het week-
end worden aangesproken in vele toon-
aarden en verschillende registers. De
weekendkrant probeert al die mentale
registers te bespelen.

In de eerste plaats met een lijvig ka-
tern voor nieuws, grote verhalen en opi-

nie. Dan is er het economiekatern,
ook dikker dan door de week, met
veel aandacht voor werk en geld. Het
wetenschapskatern blijft een baken
voor de lezer die zich verder wil ver-
diepen.

Nieuw in de weekendkrant is de
bijlage Lux die de zonnige kanten
van het leven laat zien. In Lux, dat in
de plaats komt van het weekblad,
leest u over modern leven, mode,
eten, reizen, wonen en design. Juist
omdat de nieuwe weekendkrant zo
anders is, én omdat hij de lezers van
NRC Handelsblad en nrc.next verbindt,
schrijven we boven de voorpagina

voortaan NRC Weekend. Dat ene feit zal
voor sommige lezers al even schok-
kend zijn als alle andere veranderin-
gen samen. En niet alleen voor de le-
zers. Een redacteur bij de zaterdagedi-
tie herinnert zich nog goed hoe hij als
jongetje zijn vader ophaalde uit het
kloeke gebouw van het Algemeen Han-
delsblad aan de Amsterdamse Nieuwe-
zijds Voorburgwal. Die redacteur zal
er ook aan moeten wennen.

Bas Blokker en Michel Kerres
Chefs zaterdag NRC Handelsblad

Zie ook: www.nrc.nl/naarcompact

Compacte krant
iets groter dan
Handelsblad nº1

Door Paul Steenhuis
Het allereerste Algemeen Handels-
blad, dat op 5 januari 1828 ver-
scheen, had vrijwel hetzelfde for-
maat als de eerste compacte N RC
Handelsblad die overmorgen,
maandag 7 maart 2011, verschijnt.
Het scheelt maar een paar centi-
meter rondom.

Het eerste Handelsblad was 39,5
cm hoog en 24 cm breed. De com-
pacte NRC Handelsblad wordt zo’n
41,5 cm hoog en 28 cm breed.

Wat formaat betreft sluit de
nieuwe compacte krant dus aan bij
traditie en oorsprong van deze
krant. Ook de andere partner in de
fusiekrant, de Nieuwe Rotterdamsche
Courant, begon in 1844 op wat wij
nu tabloidformaat zouden noe-
men: 49 cm hoog en 30 cm breed.
Op het schilderij Een interessant ar-
tikel in de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant uit 1862, geschilderd door
C.J.A. Muslij, zien we twee 19de-
eeuwers aandachtig een compacte
krant lezen.

Het formaat van voorlopers van
NRC Handelsblad is in de loop van
de geschiedenis herhaaldelijk ver-
anderd. Het Algemeen Handelsblad
werd na een paar maanden, op 2
juli 1828, alweer iets groter: 45 cm
hoog en 27 cm breed. Nog altijd
compact, in huidige termen. In-
middels, sinds 22 maart 1828,
stond ook het Lux et Libertas- em-
bleem, speciaal voor het Handels-
blad gemaakt, op de voorpagina.
Het embleem staat vanaf aan-

staande maandag ook weer op de
voorpagina van de compacte N RC
Handelsblad: het formaat van de
krant mag dan wel geregeld wijzi-
gen, haar onafhankelijke beginse-
len niet.

Het Algemeen Handelsblad wa s
het eerste onafhankelijke, onge-
bonden landelijke dagblad in Ne-
derland. De overheid was niet on-
verdeeld blij met een vrije pers. Uit
de Franse tijd waren maatregelen
overgenomen om de pers aan ban-
den te leggen: een ingewikkeld be-
lastingsysteem, dat het ‘dagblad-
zegel’ genoemd werd. Je mocht
een krant alleen op door de over-
heid gezegeld of bestempeld pa-
pier drukken en voor die kranten-
zegels moest je betalen. (Rechtson-
der op de eerste pagina van het eer-
ste Algemeen Handelsblad, hiernaast
afgedrukt, is het zegel te zien).

De hoogte van het zegelgeld
hing af van het papierformaat; een
uitgave onder de 2 vierkante deci-
meter was onbelast, alles daarbo-
ven was, naarmate het groter
werd, steeds duurder. Het Alge-
meen Handelsblad moest het eerste
halfjaar van 1851 850.000 vellen
papier laten zegelen en betaalde
daar 74.169 gulden voor. Soms was
40 procent van de uitgaven van de
krant zegelbelasting, aldus de stu-
die De Nederlandse krant 1618-1978.
Uiteindelijk schafte het parlement
in 1869 de ‘belasting op de ver-
spreiding van gedachten’ af. De
borrel werd daardoor duurder: de
accijns op sterke drank werd ver-
hoogd om de vermindering aan
zegelbelastinginkomsten te com-
penseren. Nederlandse serieuze
kranten volgden vanaf dat mo-
ment de internationale trend en
gingen over op broadsheetfor-
maat. En nu, ruim 140 jaar later,
volgen die kranten weer de inter-
nationale trend en gaan over op
het compacte formaat.

Het formaat van de
compacte NRC Handelsblad
sluit aan bij de traditie: het
Algemeen Handelsblad en de
Nieuwe Rotterdamsche
Courant begonnen ook zo in
1828 en 1844.

Twee mannen lezen de Nieuwe Rotterdamsche Courant op een schilderij
uit 1862. Het krantenformaat is tabloid. Het schilderij, getiteld Een inte-
ressant artikel in de NRC is van Christiaan J.A. Muslij (1839-1870), een
schilder over wie weinig bekend is, aldus de eigenaar van het schilderij,
Frank Buunk van kunsthandel Simonis & Buunk.
Overdruk Algemeen Handelsblad, links, uit Stadsarchief Amsterdam

Hiernaast het eerste Algemeen
Handelsblad op ware grootte: 39,5 cm
bij 24 cm. De rode stippellijn geeft de
maat van de nieuwe compacte N RC
Handelsblad: 41,5 cm bij 28 cm
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Colofon
Vormgeving en fotografie:
Jan Paul van der Wijk (chef)
Paula van Akkeren (plv. chef)
Jade van Beek
Fiona Broese van Groenou
Robert Buizer
Doutsen Ebbendorf
Daisy Erades
Sanne van Griensven
Ingrid van Halteren
Robin Heman
Marike Knaapen
Bas van Kooij
Nandan Lemmers
Ris van Overeem
Claudia van Rouendaal
Danusia Schenke
Emmelien Stavast
Ank Swinkels
Anne-Marije Vendeville
Marloes Verduin
Reinout Versteeg
Miriam Vieveen
fotoredactie :
Evert Hermans (chef)
Pauke van den Heuvel
Nicole Robbers
Joyce Siahaya
Sterre Sprengers
Robbert van Venetië
fotodocumentatie :
Laura Alblas
Taffy van Doorn
fotodienst
Taco Borger
Sasja van Diggelen
Jelle Kalkman
Wim Lintsen
studio
Marien Jonkers (plv chef)
Pepijn Barnard
Roland Blokhuizen
Fokke Gerritsma
Erik van Gameren
Bart Grätz
Roos Liefting
Yassine Salhine
Rik van Schagen
Stella Smienk

Hoofdredacteur:
Peter Vandermeersch
Plaatsvervangend hoofdredacteur:
Joost Oranje
A d j u n c t- h o o f d r e d a c t e u r e n :
Marcella Breedeveld
Hans Steketee
Art director
Jan Paul van der Wijk
Eindredactie en documentatie:
Friederike de Raat
Hans Buddingh’
Simone van Driel
Ward op den Brouw
Joyce Roodnat
Documentatie :
Marianne Vermaak
Commentatoren:
Folkert Jensma
John Kroon
Joyce Roodnat
Hubert Smeets
Opinie :
Maarten Huygen (chef)
Derk Walters (plv. chef)
Rob Biersma
Antoinette Brummelink
Marc Chavannes
Onderzoeksgroep:
Joep Dohmen
Daan van Lent
Huib Modderkolk
Esther Rosenberg
Kees Versteegh
Binnenland:
Gretha Pama (chef)
Jeroen van der Kris (plv. chef)
Bart Funnekotter
Sheila Kamerman
Jannetje Koelewijn
Joke Mat
Peter Leijten
Daniëlle Pinedo
Emilie van Outeren
Arlen Poort
Arjen Schreuder
Merel Thie
Ingmar Vriesema
Hans Wammes
Frederiek Weeda
Marcel Haenen
Dick Wittenberg
Antoinette Reerink
Rotterdam:
Mark Hoogstad
Politiek en Bestuur:
Herman Staal (chef)
Freek Staps (plv. chef)
politieke redactie:
Annemarie Kas
Pieter van Os
Tom Jan Meeus
Derk Stokmans
departementale redactie:
Mark Kranenburg
Oscar Vermeer
sociaal-economische redactie:
Erik van der Walle
Zaterdagkrant
Bas Blokker (chef)
Michel Kerres (plv. chef)
Wubby Luyendijk
Projecten:
Gijsbert van Es
Dick van Eijk
Buitenland:

René Moerland (chef)
Frank Vermeulen (plv. chef)
Toon Beemsterboer
Juurd Eijsvoogel
Chris Hensen
Marc Leijendekker
Paul Luttikhuis
Carolien Roelants
Floris van Straaten
Herman Amelink
Ykje Vriesinga
Mark Beunderman
Correspondenten:
Pauline Bax (Abidjan)
Wim Brummelman (New Delhi)
Thomas Erdbrink (Teheran)
Oscar Garschagen (Shanghai)
Caroline de Gruyter (Brussel)
Titia Ketelaar (Londen)
Marloes de Koning (Belgrado)
Petra de Koning (Brussel)
Michel Krielaars (Moskou)
Frank Kuin (Montreal)
Gert van Langendonck (Casablanca)
Koert Lindijer (Nairobi)
Guus Valk (Washington)
Bas Mesters (Rome)
Elske Schouten (Jakarta)
Joost van der Vaart (Berlijn)
Leonie van Nierop (Tel Aviv)
Dirk Vandenberghe (Parijs)
Peter Vermaas (Johannesburg)
Bram Vermeulen (Istanbul)
Merijn de Waal (Madrid)
Philip de Wit (Rio de Janeiro).
Ku n s t :
Paul Steenhuis (chef)
Dirk Limburg (plv. chef)
Raymond van den Boogaard
Peter de Bruijn (film)
Birgit Donker
Claudia Kammer
Tracy Metz
Ron Rijghard
Tonny Schoemaker (agenda)
Sandra Smallenburg (beeldende kunst)
Mischa Spel (muziek)
Bianca Stigter
Yaël Vinckx
Herien Wensink (theater)
Coen van Zwol (film)
Roelie Fopma
Economie :
Jan Meeus (chef)
Egbert Kalse (plv. chef)
Cees Banning
Marcel aan de Brugh
Steven Derix
Piet Depuydt
Melle Garschagen
Marc Hijink
Tom Kreling
Joop Meijnen
Renée Postma
Barbara Rijlaarsdam
Maarten Schinkel
Marike Stellinga
Menno Tamminga
Patricia Veldhuis
Jeroen Wester
Philip de Witt Wijnen
Hanneke Chin-A-Fo
Eppo König
Sport:
Harry Meijer (chef)
Jaap Bloembergen (plv. chef)

Michiel Dekker
Koen Greven
Dolf de Groot
Maarten Scholten
Rob Schoof
Henk Stouwdam
Bart Hinke
nrc.next:
Rob Wijnberg (hoofdredacteur)
Jochen van Barschot (plv. hoofdredac-
teur)
Hanina Ajarai
Stéphane Alonso Casale
Japke-d. Bouma
Stijn Bronzwaer
Jessica van Geel
Wilmer Heck
Carola Houtekamer
Elsje Jorritsma
Reinier Kist
Viola Lindner
Marleen Luijt
Lineke Nieber
Margot Poll
Hanneke Rietberg
Freek Schravesande
Hendrik Spiering
Juliette Vasterman
Thalia Verkade
Internet:
Peter van der Ploeg (chef, ai)
David Haakman (plv. chef)
Steven de Jong (interactie)
Peter Zantingh
Marije Willems
Pim van den Dool
Hans Klis
Jules Seegers
Lex Boon
Media:
Mark Duursma (chef)
Wilfred Takken
Hans Beerekamp
Jan Benjamin
Marjoleine de Vos
Rosan Hollak
Wetenschap & Onderwijs:
Ellen de Bruin (chef)
Margriet van der Heijden
Wim Köhler
Karel Berkhout
Hester van Santen
Dirk Vlasblom
Sander Voormolen
A ch t e r p a g i n a :
Paul Steenhuis (chef)
NRC Lux:
Arjen Ribbens (chef)
Monique Snoeijen (plv chef)
Janna Laeven
Rinskje Koelewijn
Milou van Rossum
B oeken:
Pieter Steinz (chef)
Elsbeth Etty
Arjen Fortuin
Bas Heijne
Bernard Hulsman
Maartje Somers
Marianne Vermeijden
Productie :
Guus Beek
Ron Fontijn
Krista Schellevis
Ombudsman:
Sjoerd de Jong (ombudsman@nrc.nl)



NRC Weekend Vr ij d a g 25 november & Zaterdag 26 november 2011

48 Zaterdag & Zondag

Bespaar tot 49%

Word nu abonnee
Ga naar nrc.nl/abo

n rc.n ext
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