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Al dagen vragen mensen mij of ik ga stemmen, en zo ja, 
op welke partij. Normaal gesproken weiger ik daarop 
te antwoorden. Je vraagt aan een varken ook niet welk 

slachthuis zijn voorkeur heeft. Zijn gegil zal overal hetzelfde 
klinken. Toch ervoer ik gistermiddag een voor mij onge-
kende stemmingswisseling die aan mijn geweiger een einde 
maakte. De aanleiding was een bizar toeval. Ik zat op het 
balkon van mijn hoekwoning en herlas Il Principe van Nic-
colò Machiavelli, toen uit elk van de vier windrichtingen een 
vrijwilliger met kordate tred aan kwam lopen, elk een eigen 
stemadvies ferm in de uitgestoken rechterhand. “Meneer 
Grunberg,” klonk het vrijwel in koor. “Wat gaat u stemmen?”

Ik keek verstoord op van het utilistische denkwerk, en 
werd getroffen door de manier waarop men mij benaderde. 
Niet met angst of zelfs maar ontzag, maar met een blijmoe-
dige wil om te verbeteren. Wat, dat deed er niet veel toe. Alle 
partijen willen oprecht iets verbeteren. Daartoe zijn zij opge-
richt. Mijn anders zo afstandelijke benadering van wereldse 
zaken verdween als sneeuw voor de zon, en in een opwelling 
antwoordde ik met een rare kopstem: “Op degene die het 
best wil verbeteren.” Waarop ik me over de balkonleuning 
boog en vier optimistische verbetervisies in mijn handen 
kreeg.

Arnon Grunberg

Voetnoot Kopstem

G20 stemt in met belasting op  
financiële transacties
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advertentie

Van onze verslaggevers
Leo Koelé en Maria Skongo

DEN HAAG/NAIROBI Maanden van 
koortsachtig overleg op het allerhoog-
ste niveau, inclusief regeringen en 
oppositiepartijen uit alle 192 landen 
van de Verenigde Naties, bedrijven en 
non-profit-organisaties, hebben een 
historisch klimaatakkoord binnen 
handbereik gebracht. 

Volgens een hoge VN-official worden op 
dit moment de laatste details bespro-
ken. Het zogeheten Big Deal-akkoord 
wordt door verschillende betrokkenen 
off the record omschreven als ‘ambiti-
eus, eerlijk en bindend’. ‘De massale de-

‘VN, ngo’s en bedrijven vrijwel eens over allesomvattend en radicaal akkoord’ 
Wereldwijde petities en protesten gaven doorslag

monstraties in Kopenhagen in decem-
ber 2009, de vele petities met tientallen 
miljoenen ondertekenaars, en de alter-
natieve klimaattop in Bolivia hebben de 
ogen en de harten van de belangrijkste 
spelers eindelijk geopend’, zei de Oegan-
dese minister van Ontwikkeling Kwame 
Museluki.

Volgens een uitgelekte concept-
versie wordt wereldwijd 1900 miljard 
euro geïnvesteerd. Dat onwaarschijn-
lijke bedrag is nodig voor een volledige 
overstap naar uitsluitend duurzame 
energiebronnen - wind, zon, water en 
schone biomassa - en een vijfjaarlijkse 
verdubbeling van efficiëntie en bespa-
ring. De verwachting is dat deze inves-
tering zich binnen tien jaar terugbe-

taalt. Fossiele energievormen (kolen, 
olie, gas en kernenergie) worden in 
dertig jaar tijd tot nul teruggebracht. 
Bindende afspraken over samenwer-
king en kennisoverdracht maken de 
nieuwste technieken overal ter wereld 
beschikbaar.

Landen, maar ook bedrijven krij-
gen vaste besparingsdoelen opgelegd 
voor de korte (2015) èn langere termijn 
(2025 en 2040). Zo moet Nederland in 
2015 twintig procent minder CO2 uit-
stoten ten opzichte van 1990. Voor 2025 
is dat vijftig procent. In 2040 is heel Ne-
derland dan volgens plan klimaatneu-
traal, net als de rest van de wereld. 

De doelen zijn bindend. Niet nale-
ven wordt bestraft met hoge boetes. 

Ook een fysieke blokkade van uitstoot 
is mogelijk, bijvoorbeeld door middel 
van auto- en vliegtuigvrije zondagen. 
Een Internationaal Netwerk van Kli-
maathoven op alle continenten zal in 
geval van conflicten rechtspreken.

In het akkoord zijn ook andere re-
volutionaire concepten opgenomen, 
zoals lokalisering van productie en 
consumptie, verregaande belasting-
verschuiving van arbeid naar produc-
ten, en een andere berekening van eco-
nomische groei. Emissiehandel wordt 
aan banden gelegd.
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Wereldwijde klimaatdeal

ANALYSE

Stemming 
slaat om

Het klimaat-
akkoord lijkt zijn 
uitwerking op de 
binnenlandse poli-
tiek niet te missen.

Door Leo Koelé

DEN HAAG Alle jongste peilingen 
(Synovate, peil.nl, EenVandaag) laten 
zien dat de bevolking gelooft dat ook 
in eigen land een Big Deal mogelijk is. 
Binnen de campagneteams is op dit 
moment koortsachtig overleg gaande. 
De partijen proberen hun negatieve 
boodschappen van de afgelopen 
maanden op het laatste moment om 
te kneden tot een visie van hoop en 
verandering. 

‘Als op internationaal niveau zo’n am-
bitieus akkoord mogelijk is, kun je de 
Nederlandse kiezer moeilijk wijs maken 
dat, oog in oog met onze veel overzichte-
lijkere problemen in de zorg, het onder-
wijs en de wijken, er niets beters denk-
baar is dan kil bezuinigen’, analyseerde 
een spindoctor de nieuwe situatie zon-
dag in de wandelgangen. ‘TINA is dood, 
een andere wereld blijkt mogelijk’, con-
cludeerde een collega, verwijzend naar 
een bekende uitdrukking van de Britse 
premier Thatcher in de jaren tachtig: 
There Is No Alternative.

Hoogleraar kiezersonderzoek Irma 
Zevenagen van de Universiteit Leiden 
ziet op het nippertje een nieuwe fase 
aanbreken in de verkiezingsstrijd. 
‘Eerst beheerste Wilders de politieke 
discussie, met zottigheidjes over 
kopvodden. Daarna begon het Grote 
Bezuinigen. De economische proble-
men stonden centraal, maar het debat 
daarover was vernauwd tot de vraag 
wie voor hoeveel miljard waar wilde 
schrappen.’ De Big Deal kan het start-
schot zijn voor een derde, beslissende 
fase, meent Zevenagen. ‘En vergeet 
ook niet de nieuwe cijfers van het CPB, 
waaruit blijkt dat er veel minder be-
zuinigingen nodig zijn. Geen enkele 
politicus kan nu volstaan met doem-
verhalen ophangen. Het is ontzettend 
spannend wat hier gebeurt.’

MAANDAG
7 JUNI 2010
VKVM.NL

Klimaatactivisten vieren het nieuws dat een wereldwijd, radicaal klimaatakkoord binnen handbereik is          Foto: Michiel Wijnbergh

FIFA en IOC gaan 
‘foute’ kleding uit 
de sport halen

BUITENLAND P8
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Columnisme

Na de Tripoli-crash ontdekte ik dat ik aan een bui-
tengewoon vervelende kwaal lijd: columnisme. Een 
kwaal die ik zou willen omschrijven als ‘beroepsma-

tig voyeurisme van het dagelijks nieuws en leven, afwisse-
lend vermengd met cynische afstandelijkheid of pogin-
gen tot het opwekken van vertedering’. Zo kan ik flink 
zeuren over triviaal ongemak, om in een volgende of nog 
dezelfde column weer tot tranen toe geroerd te zijn door 
een film of mijn kind. En ik ben niet de enige columnist 
die aan deze beroepsziekte lijdt. Integendeel.

Wikipedia vermeldt een aantal van 238 Nederlandse 
columnisten, en daar sta ik zelf nog niet eens bij, noch 
Yasmine Allas, Ad Bergsma en 36 (!) andere Volkskrant-
columnisten. Aangezien er zeker een paar honderd 
tijdschriften en kranten in Nederland verschijnen, schat 
ik het aantal betaalde columnisten al nattevingerend op 
vijfduizend. Daarnaast houden een miljoen Nederlanders 
een blogje bij. Vaak vanuit de behoefte hun onontbeerlijke 
visie en meemaaksels met de wereld te delen, ofwel: om 
ook eens columnistje te spelen.

 De ongebreidelde columnistengroei lijkt omgekeerd 
evenredig aan het aantal activisten in Nederland (voor de 

jonge lezers: dat zijn 
mensen die ergens 
iets aan doen in 
plaats van ergens 
over te columneren). 
Hun aantal lijkt 
zienderogen af te 
nemen. En als acti-
visten eens van zich 
laten horen of zien, 
worden ze meestal 
straal genegeerd, 
wegens te ouder-
wets. Activisten zijn 
20e eeuw. Columnis-

ten zijn 21e eeuw. Columnisten hebben een mening, maar 
stappen daar in een volgende column net zo makkelijk 
weer van af. Ze zijn als de dood om politiek ingedeeld te 
worden, want dat gaat ten koste van de objectiviteit die 
een columnist meent te moeten betrachten (waarom 
eigenlijk?). Zoals ik al eerder schreef: Nederlandse krab-
belaars houden zich liever bezig met kruimels en zelfbe-
vlekking. En voor hun mening geldt het aloude adagium 
dat het net een erectie is; je hebt er zó een, maar om hem 
overeind te houden kost echt teveel moeite.

Hoe jammer is dit alles. Vaak levert het overwinnen van 
de huiver voor subjectiviteit en een enigszins standvastige 
opinie (om niet te zeggen: visie) de mooiste stukjes op. Zo 
hield ik kort geleden -geheel tegen mijn gewoonte in- een 
geëngageerd betoog voor masturbatie om de heilzame 
werking. En zie daar, in no-time stroomden honderden 
half-anonieme (‘Dick W. uit Den H.’) mails mijn kant op, 
vol met fysieke èn psychische oorzaken van aftrekproble-
men. Als ik had gewild, had ik het boegbeeld kunnen zijn 
van de aan de hand van mijn stukje opgerichte stichting 
Meer Masturberen. Ik had in elke talkshow in Nederland 
èn Vlaanderen kunnen aanschuiven. Maar nee, ik trok me 
terug.

En daar heb ik spijt van.
Net als u wil ik er graag het beste van maken, mooie din-

gen creëren, genieten en anderen laten genieten. Maar ook 
ik besef dat dat niet vanzelf gaat, en dat er dus een eind 
moet komen aan het langs een zijlijntje staan snuiven of je 
neus ophalen. Het wordt tijd dat wij columnisten iets doen 
aan het gewauwel in onze duizenden dagelijkse columns. 
Hierbij doe ik dan ook een dringende oproep aan al mijn 
collega’s om voor het maandagstukje niet op zondagavond 
nog even de nieuwssites af te gaan of je te laten inspireren 
door vrouw, kind of hond, maar om eerder te beginnen, 
verder te zoeken, dieper te graven, misschien zelfs eens 
naar buiten te gaan en bijvoorbeeld over een leuke lokale 
actie te schrijven. We zien elkaar!

Van onze verslaggeefster
Ilona Balanescu

DEN HAAG Nederland hoeft de 
komende jaren aanzienlijk minder 
te snijden in de collectieve uitgaven 
dan verwacht. In een nieuw rapport 
weerspreekt het Centraal Planbureau 
(CPB) het eerder genoemde cijfer van 
29 miljard euro. De rekenmeesters 
houden zelfs de mogelijkheid open 
dat er helemaal niet hoeft te worden 
bezuinigd. 
  
Het nieuwe onderzoek is verricht in op-
dracht van een aantal maatschappelijke 
organisaties. In eerdere rapporten werd 
geen rekening gehouden met de moge-
lijkheid van een sociale oplossing van 
de economische crisis. Ditmaal heeft 
het CPB ook het scenario doorgerekend 
waarin enerzijds veelverdieners extra 
belast worden via een ‘crisistarief’ en an-
derzijds uitkeringen en minimumloon 
verhoogd worden. De koopkracht blijkt 
daardoor zodanig gestimuleerd te wor-

Van onze verslaggever
Pim van Eekelen

DEN HAAG  De recente terugtrek-
king van Nederland uit het JSF-project 
heeft een fundamentele discussie op 
gang gebracht over nut en noodzaak 
van een defensiemacht die op een 
ouderwetse geweldsleest geschoeid is. 
Conclusie: Defensie moet ontwapenen. 

In Afghanistan is het al langer zicht-
baar: oorlogen bestaan niet langer uit 
een strijd tussen twee staten. De vijand 
bestaat nu uit moeilijk te localiseren 
strijders, vaak gelieerd aan clans, taal en 
land- en geloofsdisputen. Bovendien zijn 
de vechtmethoden anders. Bermbom-
men, aanslagen, maar ook onderling 
verraad zijn aan de orde van de dag. En 
dan heb je weinig aan een straaljager, of 
dat nou een F16 of een ultramoderne JSF 
is. De meeste Afghaanse burgerslachtof-
fers vallen door bommen van slecht ge-
informeerde straaljagers.

Deze constatering en het volledig 
afblazen van Nederlandse JSF-deelna-
me hebben een grondige discussie te-

den dat de economie sterker aantrekt 
dan verwacht en het begrotingstekort 
vanzelf verdwijnt.  

Andere meevallers zijn het schrap-
pen van de JSF en het beëindigen van 
de belastingvrijstelling voor multina-
tionals. Uit onderzoek van de Universi-
teit van Utrecht bleek eerder dat grote 
bedrijven gemiddeld slechts 6 tot 7 
procent vennootschapsbelasting beta-
len, in plaats van de wettelijke 25,5 pro-
cent. De Nederlandse schatkist loopt 
hierdoor jaarlijks 16 miljard euro mis. 

Door de nieuwe cijfers komen de 
door de meeste politieke partijen be-
pleite bezuinigingen op losse schroe-
ven te staan. 

Directeur Teulings van het CPB gaf 
bij de presentatie gisteren toe voor-
heen ‘ietwat te zwartgallig’ te zijn ge-
weest. ‘We hebben ons blindgestaard 
op bezuinigen en te weinig oog gehad 
voor alternatieve oplossingen’, zei Teu-
lings. ‘Nederland is een rijk land. Als je 
de welvaart beter verdeelt, hebben met 
name de lagere inkomens meer te be-

steden. Het positieve effect daarvan op 
de binnenlandse vraag en daarmee de 
economie hebben we onderschat. En 
naar nu blijkt, valt er ook het nodige 
te halen bij multinationals. Het argu-
ment dat die bedrijven dan naar het 
buitenland vertrekken kan wat ons 
betreft de prullenbak in, want negen-
tig procent van de bedrijven kan of wil 
helemaal niet weg.’  

Teulings ontkent dat het CPB er in 
het verleden een eigen economische 
hervormingsagenda op na heeft ge-
houden. ‘We hebben dit keer gewoon 
met een frisse blik naar de cijfers ge-
keken. Overigens stond in het vorige 
rapport ook al dat zelfs als de politiek 
helemaal niets bezuinigt, het begro-
tingstekort vanzelf terugloopt tot 2,9 
procent in 2015, netjes onder de Euro-
pese norm.’ 

De CPB-directeur vindt dat het nu 
aan de politiek is of zij meegaat in de 
aanbevelingen van het planbureau. 
‘Daarover hebben wij gelukkig niets te 
zeggen.’

Onderzoek slaat bodem weg onder verkiezingscampagnes 

CPB: Veel minder 
bezuinigingen nodig 

weeg gebracht op Defensie. ‘Als je alle 
relevante feiten bekijkt, dan ontdek je 
dat er ook andere manieren van con-
flictbeheersing zijn’, zegt demissionair 
defensieminister Eimert van Middel-
koop. ‘De Nederlanders hebben hele 
goede resultaten geboekt door diplo-
matie en kennis van lokale situaties, 
maar we zijn wat slechter in vechten. 
Waarom zouden we dan niet al onze 
kaarten inzetten op waar we goed in 
zijn? We willen voor 2010-2020 dus het 
geweldsmaterieel volledig uitfaseren 
en het budget besteden aan diploma-
tie en informatie.’ 

Commandant der Strijdkrachten 
Peter van Uhm is ook om: ‘Natuurlijk 
hebben we als Defensie eeuwenlang 
vooral gevochten, maar uiteindelijk 
streven we naar stabilisatie, en dat be-
reik je alleen door te onderhandelen. 
En met ons wereldberoemde polder-
model hebben we daar een diploma-
tiek wapen van formaat in handen.’ 

Door dit ontwapeningsbesluit 
krijgt de krappe Rijksbegroting ineens 
veel lucht. Jan-Kees de Jager, demissio-
nair minister van Financiën, juicht het 

JSF-debacle richt aandacht op nieuwe strategie: praten

Defensie ontwapent zichzelf
De ‘Modder-Fokker’: 

steeds duurder en later 

Het JSF-project kende vanaf 
het begin problemen. Bij de start 
van het project, eind jaren negen-
tig, werd door bouwer Lockheed 
Martin een rooskleurig beeld ge-
schetst. Inmiddels ligt de prijs per 
vliegtuig (230 miljoen euro per 
stuk) 482 procent hoger en is de le-
vering zes jaar vertraagd. Naast de 
kosten vielen ook de baten van het 
JSF-project tegen. Politieke vetera-
nen op het Binnenhof die zich het 
fiasco rond de Nederlandse vlieg-
tuigbouwer Fokker herinneren, 
spreken nu ietwat grimmig over 
de ‘Modder-Fokker’-affaire.

besluit dan ook toe: ‘Dit gaat ons een 
heleboel vervelende bezuinigingsron-
des schelen. Vooral Onderwijs, Sociale 
Zaken en VROM zullen een gat in de 
lucht springen.’ De VVD eist een spoed-
debat over het kabinetsbesluit.

 Het is even wennen: een po-
litie-infiltrant in een drie-
delig Armani-pak. Voor zijn 
werk begeeft hij zich niet in 
schimmige volkskroegen, 
maar in luxe clubs, trendy 
cafés en op de golfbaan.  
  

Van onze verslaggever 

ZUtPHEN De laatste deur in de zijgang 
van de Politieacademie in Zutphen 
blijft potdicht voor buitenstaanders. 
Achter die deur bevindt zich de afde-
ling waar, omgeven door geheimzin-
nigheid, het nieuwste project van de 
Dienst Nationale Recherche vorm 
krijgt: Infiltreren in de bovenwereld. 
Hier wordt de nieuwste lichting poli-
tie-infiltranten opgeleid en verslag-
gevers zijn daarbij niet welkom. ‘Want 
bekendheid vermindert nu eenmaal 
de effectiviteit’, zegt instructeur John 
Drost (niet zijn echte naam), die wel 
graag een boekje opendoet over het 
project. ‘We willen de komende jaren 
een grote slag slaan in de criminele 
bovenwereld. Want de echte zware 
jongens verdienen hun geld in de top 
van het bedrijfsleven, in de advoca-
tuur, makelaardij of effecten- en 
valutahandel.’

‘Het is even wennen voor de cursisten,’ 
beaamt de 44-jarige Drost lachend. 
‘Laatst vertelde een cursist dat hij even 
dacht verdwaald te zijn op een kadercur-
sus ‘Laat de rijken de crisis betalen’ van 
de SP. We pakken niet langer alleen de 
kleine jongens, de losers.’  Mede door on-
derzoek van Europol groeit het besef dat 
de georganiseerde criminaliteit nauw 
verweven is met het snelle internationa-
le zakenleven. Er wordt geprofiteerd van 
wegvallende grenzen, de liberalisering 
van de financiële sector en de privatise-
ring van overheidsdiensten. Het onder-
scheid is volgens Drost vervaagd. ‘Grote 
bedrijven profiteren van belastingpa-

Bedrijfsleven 
pakt akkoord op 
DEN HAAG De tweehonderd grootste 
bedrijven ter wereld gaan hun produc-
tie en distributie met onmiddellijke 
ingang aan de nieuwe werkelijkheid 
aanpassen. Voor sommige betekent 
dit een totale ommekeer. Zo worden 
de grootste olie-maatschappijen, 
die al decennia onder vuur liggen 
vanwege milieuvervuiling, volgens 
het plan binnen tien jaar tijd opge-
deeld in kleinere bedrijven. Die gaan 
zich uitsluitend toeleggen op schone 
energievormen.

Voor hét struikelblok in Kopenhagen, 
de rechten en plichten van Noord en 
Zuid, zijn oplossingen gevonden naar 
aller tevredenheid. Het Noorden betaalt 
ruimhartig mee aan de noodzakelijke 
aanpassing (‘adaptation’) en vermin-
dering (‘mitigation’) van klimaatveran-
deringen in de zuidelijke landen. Die 
leggen zich op hun beurt vast op een 
‘klimaatneutrale’ ontwikkelingsstra- 
tegie. ‘Het moest lukken en het is gelukt’, 
reageerde een opgetogen directeur Jill 
Trust van klimaat-actieplatform Change 
of Climate. ‘Ik ben trots op de wereld.’ 
Nog deze week wordt de officiële be-
kendmaking van de Big Deal verwacht.

radijzen, sluizen in een paar seconden 
grote geldstromen van het ene land 
naar het andere, huren dure fiscalisten 
in om belasting te ontduiken en weten 
elk gaatje in de fiscale wetgeving en het 
ondernemingsrecht te vinden. Traditio-
nele criminelen doen precies hetzelfde, 
geholpen door dezelfde adviseurs uit 
de bovenwereld.’ Drost geeft nieuwe 
politie-infiltranten bij afronding van de 
cursus het boek ‘McMaffia’ van de Britse 
onderzoeksjournalist Misha Glenny 
mee. ‘Daarin staat haarfijn uitgelegd 
hoe de liberalisering van de financi-
ele sector de zware misdaad in de kaart 
heeft gespeeld.’  

Drost ziet meer overeenkomsten 
dan hem lief is. ‘De cultuur van de za-
ken- en de criminele wereld lijken op 
elkaar. In trendy cafés in Amsterdam-
Zuid bestaat de clientèle voor de helft 
uit ondernemers en voor de andere 
helft uit criminelen. Beide groepen 
voelen zich onaantastbaar, verheven 
boven het klootjesvolk. Ze denken dat 
regels niet voor hen gelden’, zegt Drost 
somber. ‘Door de onderlinge contacten 
is er ook wederzijdse bewondering en 

erkenning. Dan is de stap snel gemaakt 
van een schimmige vastgoedtransac-
tie op het randje van de wet naar de 
financiering van georganiseerde mis-
daad en witwassen van geld voor een 
zakenman.’ De instructeur noemt de 
zakenwereld ‘inherent criminogeen’, 
misdaadbevorderend. ‘Panden die bin-
nen een dag vier maal van eigenaar 
wisselen, de doorgeslagen bonuscul-
tuur, complexe belastingconstructies, 
ze lokken stuk voor stuk misdadig en 
immoreel gedrag uit’, zegt Drost stel-
lig.  

Eigenlijk wisten ze het bij de recher-
che al langer. ‘Follow the money’ is 
een bekende politiewijsheid. Maar in 
de praktijk kwam daar nooit veel van 
terecht. De politiecultuur is volgens 
Drost nog steeds doordesemd van ‘de 
jacht op kilo’s en kerels’, waarbij het 
in beslag nemen van drugs en het op-
pakken van boeven wordt beschouwd 
als het echte politiewerk. Administra-
ties uitpluizen, fiscale constructies 
ontmantelen en met engelengeduld 
verdachte transacties volgen valt nog 
steeds buiten het wereldbeeld van de 

gemiddelde rechercheur. ‘Zo’n cultuur-
omslag vergt veel tijd’, zegt Drost ver-
ontschuldigend. ‘Laten we wel wezen: 
de gemiddelde rechercheur neigt naar 
rechts. Ik dacht vroeger bij criminelen 
ook aan Marokkaanse straatschoffies. 
Als ik iemand in een duur pak in een 
mooie bolide zag stappen, dacht ik: 
‘Die heeft hard gewerkt’. Ik ergerde 
me rot aan de linkse voorstellen voor 
een jaloeziebelasting. Maar nu weet ik 
wel beter. Achter elk dealertje staat een 
maatpak.’ 

Dat maatpak is nu ook een politie-
wapen geworden. De nieuwe lichting 
infiltranten moet zich leren bewegen 
in de wereld van de haute finance, maar 
ook de verleidingen van een wereld vol 
dure auto’s, schalen cocaïne, callgirls, 
luxe villa’s en diamanten weerstaan. 
Zelf is Drost ook veranderd. Op som-
mige plekken vertoont hij zich liever 
niet meer, zoals de hoofdstedelijke PC 
Hooftstraat. ‘Als ik daar ga winkelen, 
kom ik veel te veel bekende gezichten 
tegen,’ lacht Drost. ‘In die buurt loopt 
toch al snel een paar duizend jaar cel-
straf rond.’

Reportage Politie jaagt op misdadige ondernemers 

Infiltreren in de bovenwereld 
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Corus-schoorstenen – in 2040 verdwenen?        Foto: Renee Teunis

Gemeente Huizen 
klimaatneutraal
Het Noordhollandse Huizen heeft als 
eerste Europese gemeente besloten al-
leen nog klimaatneutraal te bouwen. 
Elk nieuw pand moet evenveel energie 
produceren als het verbruikt. Met een 
unieke lokale regeling worden niet 
langer bouwvergunningen verleend 
voor plannen die niet aan deze eis vol-
doen. Wel is subsidie beschikbaar voor 
slimme besparingsmaatregelen en 
kleinschalige energie-opwekking. Bur-
gemeester Fons Hertog wijst op de lange 
traditie die Huizen heeft als vissersdorp 
in de strijd tegen het wassende water. 
Hij daagt andere gemeenten uit Hui-
zens voorbeeld te volgen.

Humor maakt 
buren gelukkiger
Onderzoekers van de Universiteit van 
Witwatersrand in Zuid-Afrika hebben 
vastgesteld dat het gebruik van humor 
niet alleen interne geluksgevoelens ge-
nereert, maar ook effect heeft op de di-
recte omgeving, zoals buren, huisgeno-
ten, vrienden of familie. Mensen die zich 
regelmatig bedienen van humor in hun 
interactie met naasten, krijgen zelf ook 
vaker humorvolle reacties. Het endorfi-
ne-gehalte stijgt in dat geval duidelijk 
waarneembaar bij beide partijen. Ove-
rigens waarschuwen de onderzoekers 
in alle ernst dat er ‘zeer verschillende 
soorten humor bestaan’.

Jackpot voor 
immigranten
Carlo Benevale, in augustus 2009 de Tos-
caanse winnaar van de Suprena-lotto-
jackpot van 147,8 miljoen euro, blijkt een 
gulle gever. De Italiaan heeft 99 procent 
van zijn prijzengeld gestort in een on-
dersteuningsfonds voor immigranten 
in het zuiden van Italië. Met het bedrag 
moet voor ongeveer 50.000 mensen, 
merendeels Afrikanen, huisvesting 
worden opgezet, onderwijs gegeven en 
een vakbond opgericht. De actie heeft in 
Italië een golf van sympathie teweegge-
bracht. Inmiddels heeft premier Silvio 
Berlusconi aangekondigd het bedrag 
met 100.000 euro te verhogen.

Leren golfen is onderdeel van de opleiding tot bovenwereld-infiltrant              Foto: Wikimedia Commons

advertentie

Namibië pakt 
uraniummijn aan
Na jarenlange protesten van bewoners 
van de kuststreek heeft de Namibische 
regering besloten de uraniummijnen 
van Trekkopje en Langer Heinrich aan 
te pakken. Zij mogen niet langer zoet 
water gebruiken voor het proces waar-
bij uraniumerts chemisch wordt gewas-
sen. 

De mijnen gebruiken jaarlijks 42 
miljoen kubieke meter zoet water. Na-
mibië heeft regelmatig te kampen met 
droogte en watertekorten. Het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken laat in een 
persbericht weten het niet langer ac-
ceptabel te vinden dat drinkwater ‘ge-
bruikt wordt in industriële processen 
die het water radioactief achterlaten’.

advertentie

We zien 
elkaar!
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Van onze verslaggever
Bruno Donkers

AMstERDAM De bouw van de Pallas-
reactor in Petten voor de productie 
van medische isotopen staat op losse 
schroeven. Dat blijkt uit een interne 
notitie die in het bezit is van de Volks-
krant. 

In het document beschrijft een hoog-
geplaatste medewerker van de Nuclear 
Research Group (NRG), die de reactor 
wil bouwen, dat deze op het moment 
van de geplande ingebruikname in 2018 
al overbodig zal zijn. Dit omdat steeds 
meer ziekenhuizen zelf hun isotopen 
voor medisch gebruik maken. De Pallas-
reactor kost naar verwachting een half 
miljard euro. Hij moet de ruim vijftig 
jaar oude Hoge-Flux Reactor vervangen.
Veel medische specialisten, die afhanke-
lijk zijn van een stabiele aanvoer van me-
dische isotopen, hebben geen vertrou-
wen meer in de haperende toelevering 
door reactoren als die in Petten. Volgens 
Karel Manders van de Nederlandse Ver-
eniging van Ziekenhuizen staan zeker 
zeventien ziekenhuizen daarom op het 

door onze correspondent 

BRUssEl De buitengrenzen van de EU 
gaan open. Ook wordt er niet langer 
onderscheid gemaakt tussen mensen 
die naar de EU willen komen om te 
werken of te wonen. Dat maakte Cathy 
Ofence, EU-topambtenaar voor het 
externe grensbeleid, gisteren bekend 
op een persconferentie in Brussel.

‘We kunnen niet langer moreel en poli-
tiek verdedigen dat er mensen sterven 
als gevolg van onze gesloten grenzen’, 
aldus Ofence. De verrassende stap komt 
een week nadat aan de Griekse zeegrens 
een boot met migranten omsloeg. Daar-
bij verdronken 154 opvarenden, voorna-
melijk vluchtelingen uit Irak en Afgha-
nistan. 

Ofence gaf aan dat het grensbeleid 
heeft gefaald. ‘Het is een zinloos kat-en-

muis-spel. Mensen migreren. Dat heb-
ben ze altijd gedaan en zullen ze blijven 
doen. Hoe nauwer het legale migratie-
kanaal de afgelopen jaren werd en hoe 
strenger de controle door onder meer 
Frontex (de gemeenschappelijke EU-
grensbewaking, red.), hoe groter en ge-
vaarlijker het illegale kanaal werd. We 
zijn daarmee misschien niet juridisch, 
maar wel moreel aansprakelijk voor de 
doden aan de grens.’ Sinds de verplaat-
sing van de grenscontrole naar de bui-
tenkant van de EU in 2004 zijn er meer 
dan tienduizend mensen omgekomen 
bij hun pogingen die grenzen over te 
steken.

De topambtenaar maakte duidelijk 
dat het er niet om gaat de grenzen op 
te heffen, maar ze te openen voor de 
vrijheid van beweging. ‘Dat betekent’, 
zei Ofence, ‘dat de arbeidsmarkt open 
zal zijn voor iedereen, en dat niet meer 

Afschuw over tragische bootramp doet EU-beleid kantelen

EU-grenzen gaan open voor migranten
a priori gekeken wordt naar afkomst, 
maar naar kwaliteiten en competen-
ties.’ Het vigerende beleid van de EU 
was dat iemand die niet in het Westen 
is geboren, in principe niet of nau-
welijks toegang tot de EU krijgt. ‘Een 
beleid gebaseerd op het lot van de ge-
boorteplek is discriminatie. Dat wil en 
kan de EU niet langer toestaan’, aldus 
Ofence.

 Na haar verklaring opende zich een 
spervuur van vragen. Op de vraag of de 
Europese economie open grenzen wel 
aan kan, antwoordde Ofence dat tal 
van onderzoeken en statistische bere-
keningen laten zien dat juist protecti-
onisme en het weren van migranten 
welvaart hebben gekost. ‘Migranten 
pikken per saldo geen banen in, maar 
creëren juist nieuwe bedrijven en ar-
beidsplaatsen. Een economie is gebaat 
bij een goed roulerende, open interna-

tionale arbeidsmarkt. De geschiedenis 
van de economisch succesvolle Europe-
se integratie is wel het beste bewijs dat 
we er uiteindelijk allemaal op vooruit 
gaan als de grenzen geopend worden.’

Een Nederlandse journalist wilde 
weten of dat niet juist extreem-rechtse 
politici in de kaart speelt. Ofence: ‘Het 
omgekeerde is het geval gebleken. 
Juist ons beleid van steeds stringen-
tere grenscontrole heeft in belangrijke 
mate bijdragen aan het discours van 
welkome versus overbodige mensen. 
De paradox van gesloten grenzen is dat 
dit juist de angst en vreemdelinghaat 
aanwakkert.’ 

Uitgerekend deze zomer wilden tal 
van actiegroepen die al jaren pleiten 
voor het openen van grenzen, waar-
onder NoBorders, een week lang een 
massale demonstratie tegen het EU-
grensbeleid houden in Brussel. In een 

reactie toonden de activisten zich zeer 
verheugd. Ze overwegen nu hun acties 
te verleggen naar de VS en Azië. ‘Eens 
zal er een wereld zijn waarin het voor 
iedereen ongeacht afkomst, religie of 
overtuiging mogelijk is te reizen en 
migreren naar waarheen ze willen’, re-
ageerde een woordvoerder namens de 
gezamenlijke actiegroepen. ‘Eens zal 
deze discriminatie op afkomst, deze 
mondiale apartheid aan de grens op-
houden. We hebben een droom.’

Voor deze bijdrage is dankbaar ge-
bruik gemaakt van het interview 
met politiek geograaf Henk van Hou-
tum in tijdschrift ‘’Doorbraak’’, nr. 4, 
2009

punt een deeltjesversneller of cyclotron 
aan te schaffen. Uit recent onderzoek 
blijkt dat alle gebruikte medische iso-
topen die met een kernreactor worden 
gemaakt, ook op een andere manier ge-
produceerd kunnen worden. 

Ook Canada, de andere grote pro-
ducent van medische isotopen, heeft 

onlangs een streep gehaald door de ge-
plande bouw van een reactor. Richard 
Rigby, een belangrijke adviseur van de 
Canadese regering, zei in een uitzen-
ding van het radioprogramma Argos 
dat Canada een nieuwe kernreactor 
door de kosten en de onbeheersbaar-
heid van het hoogradioactief afval niet 

langer als verantwoord ziet.
Al deze ontwikkelingen zaaien twij-

fel, zo beschrijft de interne notitie, over 
de haalbaarheid van het Pallas-project. 
Ook het feit dat de kosten van de reac-
tor nu al het tweevoudige bedragen 
van het in 2008 begrote bedrag is ‘ern-
stig in strijd met het naar buiten toe 

NRG twijfelt aan nut en noodzaak

Bouw kernreactor in Petten overbodig

Van onze verslaggeefster
Vera de Mins

ZAANDAM De aanbieding van een 
petitie door scholieren aan de directie 
van de bajesboot in Zaandam is zater-
dag uitgemond in een bevrijdings-
actie. Van het dertigtal ontsnapte 
vluchtelingen ontbreekt vooralsnog 
ieder spoor.

De leerlingen van de Anne Frank Basis-
school uit Barchum kwamen tot het 
idee van een petitie nadat de vader van 
een scholier door de vreemdelingenpo-
litie was opgepakt. Dit gebeurde terwijl 
hij zijn zoontje afhaalde van school. Vol-
gens de politie beschikte de Angolees 
niet over een verblijfsvergunning. 

Volgens Eef Weermeijer, directrice 
van de basisschool, waren de leerlin-
gen zichtbaar geschokt door het inci-
dent. ‘Voor ons als docenten was het 
duidelijk dat we hier iets mee moesten. 
Samen met de oudervereniging heb-
ben we besloten de kinderen handte-
keningen op te laten halen om die ver-
volgens aan te bieden aan de directeur 
van de bajesboot. In de petitie pleitten 
we overigens niet alleen voor vrijlating 
van de vader, maar voor alle migranten 
die op de bajesboot zitten, alleen maar 
omdat ze illegaal in Nederland zouden 
zijn.’

De handtekeningenlijst zou afge-
lopen zaterdag aangeboden worden. 
Dat ging echter anders dan gepland. 
De scholieren ontmoetten directeur 
Eric Witkamp binnen de hekken op de 
kade waar de boot is afgemeerd. Wit-
kamp: ‘Terwijl ik de petitie aannam is 
er, tegen de regels in, een bewaker uit 
de luchtkooi gestapt. Daar werden op 

Door Stef Mik

BREDA Na even gezocht te hebben, 
steekt Malaya Arguelles een van de 
vele sleutels aan haar bos in het slot. 
De Filippijnse loopt het huis binnen, 
haar tweede adres vandaag. Op de 
keukentafel ligt een lijst met schoon-
maaktaken. Vandaag zijn naast de 
vaste klusjes de ramen aan de beurt. 
Arguelles zucht: ‘De lijst wordt met de 
week langer. Ik moet het accepteren, ik 
heb geen keuze. Ik heb geen contract, 
geen werkvergunnning en geen ver-
blijfsvergunning. Als ik niet doe wat ze 
willen, ontslaan ze me.’ 

Arguelles werkt secuur het huis af.  Als 
ze na drie uur klaar is, pakt ze het geld 
dat op het aanrecht ligt en gaat naar 
buiten. ‘Ik breng heel wat uren in ander-
mans huizen door. Maar de bewoners 
zie ik vrijwel nooit. De meeste mensen 
beschouwen mij niet als werknemer. Ik 
ben zogenaamd niet iemand die ‘echt’ 
werk doet. Daar ligt het probleem.’ 

Haar laatste adres van vandaag 
vormt een uitzondering. Nina Meyer, 
haar werkgever, doet de deur open. Ze 
laat Arguelles een brief zien van het 
UWV WERKbedrijf. Slecht nieuws: haar 
aanvraag voor een werkvergunning 
wordt afgewezen. Meyer legt uit dat ze 
als werkgeefster volgens het UWV een 
schoonmaakster uit Nederland of de 
EU in dienst moet nemen. ‘Het is te gek 
voor woorden. Iedereen die ik ken heeft 
een buitenlandse schoonmaakster, en 
de vraag neemt alleen maar toe.’

Ze vertelt hoe in een gesprek met 
Arguelles vorige maand naar boven 
kwam dat ze beiden niet tevreden wa-
ren over hun werkrelatie. Meyer had in 
een brochure van vakcentrale FNV ge-
lezen dat huishoudelijk werkers recht 
hebben op jaarlijks vier weken betaal-
de vakantie en zes weken doorbetaling 
bij ziekte. Meyer: ‘Ik dacht altijd dat ik 
Malaya een dienst bewees. Ik betaalde 
haar immers 11 euro per uur, in ruil 
daarvoor maakte zij mijn huis schoon. 
Maar ik zag haar niet als mijn werkne-
mer. Wanneer Arguelles ziek was of ik 

Van onze verslaggeefster
Wil Kloos

AMstERDAM Het is meer dan een 
trend: de supermarkt wordt steeds 
vaker gemeden. Een groeiende groep 
boeren houdt de productie en distri-
butie van met name groente en fruit 
in eigen hand.

Marktonderzoekers begrijpen die ont-
wikkeling wel. ‘De huidige voedselvoor-
ziening is afhankelijk van goedkope, 
maar vieze en eindige fossiele brandstof-
fen als olie en uranium. Dat alles wordt 
schaarser en duurder. Regionalisering 
en zelfvoorziening, ofwel autarkie, zijn 
de toekomst’, meent Ton Zwalkenbreur, 
hoogleraar Consument en Eten aan de 
Rotterdamse Erasmusuniversiteit.

Veel Nederlandse boeren zien deze 
ontwikkeling als een mogelijkheid om 
zich te bevrijden van het juk van groot-
handel en supermarktketens.

Wie direct aan de consument levert, 
krijgt een eerlijke prijs én meer waarde-
ring voor zijn werk. Henk Wester, tuin-
der in de buurt van Zwolle, spreekt van 
zijn ‘redding’. ‘De boeren trekken in de 
strijd met de groothandel altijd aan 
het kortste eind. Nu lever ik aan win-
kels in de omgeving, zelfs direct aan 
particulieren en instellingen. In ruil 
krijg ik een betere prijs, hoef ik minder 
te produceren en kan ik makkelijker 
biologisch te werk gaan. Ik houd zelfs 
nog tijd over om af en toe gewoon eens 
over het land te lopen.’ 

Vooral de ‘voedselteams’ nemen een 
hoge vlucht. Het fenomeen is komen 
overwaaien uit België, waar de afgelo-
pen jaren honderden van zulke groe-
pen zijn opgericht. Het idee is simpel: 
in een dorp of wijk regelen bewoners 
zélf de inkoop bij een boer. 

getoonde optimisme over de bouw’.
Begin februari zijn de onderhande-

lingen over de bouw van de Pallas-reac-
tor afgebroken, omdat er onvoldoende 
financiering beschikbaar was. NRG 
hoopt op meer geld van de overheid en 
het bedrijfsleven. Naar verwachting zal 
nu eind dit jaar voor een bouwer geko-
zen worden. In totaal heeft het project 
daarmee al twee jaar vertraging opge-
lopen. Toen nog toe is verklaard dat 
uitstel niet tot afstel zal leiden, maar in 
de notitie worden daar vraagtekens bij 
gezet.

De opsteller van het document stelt 
ook alternatieven voor om de reactor-
bouw alsnog te redden. Zo wordt de 
mogelijkheid geopperd om de roep 
om een nog hogere overheidsbijdrage 
kracht bij te zetten door ‘individuele 
schrijnende ziektegevallen’ gericht in 
de publiciteit te brengen. Ook sug-
gereert de schrijver om eigen werk-
nemers in de buurt van ziekenhuizen 
bezwaren te laten opstellen tegen de 
bouw van de alternatieve isotopenpro-
ducenten. ‘Analoog aan de strategie die 
ook gebruikt wordt bij windenergie’, 
besluit de notitie.

Basisschool bevrijdt 
vluchtelingen

dat moment zo’n dertig migranten 
gelucht. Een aantal kinderen heeft 
daarop de kans gegrepen. Mijn bewa-
ker werd door zeker zeven van hen bij 
zijn benen vastgehouden. Omdat de 
deur van de luchtkooi nog steeds open-
stond, maar nu zonder bewaker die 
kon ingrijpen, zijn de inzittenden weg-
gerend. Aangezien de luchtkooi op de 
kade ligt, konden ze vrij eenvoudig het 
hek bereiken. Meerdere andere kinder-
en hebben hen daarop geholpen over 
de hekken te klimmen.’

Na de ontsnapping zette de politie 
met hondenbrigades en een helikop-
ter de achtervolging in. Ook vonden er 
bij de ouders van de aanwezige kinder-
en huiszoekingen plaats. In de woning-
en werd niemand aangetroffen. Een 
agent zei te vermoeden dat de ouders 
meer wisten over de verblijfplaats van 
de voortvluchtigen. Getuigen hebben 
hen in auto’s zien stappen die op dat 
moment op de kade stonden. ‘Alleen 
de ouders waren daar aanwezig. We 
denken dan ook dat zij, al dan niet 
spontaan, zijn overgegaan tot het ver-
voeren van de vluchtelingen.’

Het OM gaat niet over tot vervolging 
van de kinderen. Volgens een persbe-
richt dat op zondag is rondgestuurd 
is hulp bij ontsnapping niet strafbaar 
wanneer er geen illegale middelen 
gebruikt worden om de vlucht te faci-
literen. 

Geen van de voortvluchtigen is tot 
nog toe teruggevonden. Gevraagd naar 
hun mogelijke schuilplaats lacht een 
van de ouders geheimzinnig: ‘Ik ben 
hartstikke trots op onze kinderen. Nu 
moeten wij er als ouders voor zorgen 
dat onze kinderen trots op ons kunnen 
zijn.’

Supermarkten uit de gratie

Marieke Schop uit Purmerend is er 
helemaal vol van. ‘Via een buurvrouw 
hoorde ik van het initiatief’, vertelt ze. 
‘Een bezoek aan boeren in de buurt 
en een proefavond trokken me over 
de streep. We betalen nu zelfs min-
der voor onze groente en fruit, het is 
bijna allemaal biologisch en de boer 
krijgt een betere prijs. Het is toch te 
gek voor woorden dat we voor zoiets 
belangrijks als eten afhankelijk zijn 
geworden van een handjevol multina-
tionals?’

En de bekritiseerde supermarkten? 

Schoonmaakster en werkgeefster gaan 
samen de strijd aan voor betere positie

Bessen van de boer winnen aan populariteit        Foto: Wikimedia Commons

Vluchtelingenprotest in het ‘welkom-kamp’ Pagani op het Griekse eiland Lesbos                   Foto: A. Steinke

De kern van de onderzoeksreactor in Petten                      Foto: Michiel Wijnbergh

Marktleider Albert Heijn heeft inmid-
dels laten weten serieus te onderzoe-
ken hoe zij kan inspelen op deze trend. 
‘Juist met ons distributienetwerk moet 
het mogelijk zijn producenten en con-
sumenten nader tot elkaar te brengen’, 
denkt een woordvoerder.  

Marieke Schop kijkt de kat nog even 
uit de boom. ‘Als het voedsel er gezon-
der en schoner, en de boer er beter van 
wordt, mag de supermarkt wat mij 
betreft best aanhaken bij deze ontwik-
keling. Maar tot die tijd blijf ik mijn ap-
peltje bij de boer halen.’ 

ingezonden mededeling

op vakantie, kreeg ze geen geld. Dat is 
eigenlijk heel onrechtvaardig. Aan de 
andere kant durfde ik haar er niet op 
aan te spreken wanneer ze het huis 
slecht had schoongemaakt.’ 

Met hulp van de brochure hebben 
Arguelles en Meyer een werkcontract 
opgesteld. Nu strijden ze gezamenlijk 
voor een werkvergunning. 

Arguelles verklaart: ‘Een werkver-
gunning zou veel oplossen. Je hebt 
dan dezelfde rechten als andere werk-
nemers en kunt niet meer uitgebuit 
worden.’ Meyer vult aan: ‘Niet alleen 
voor illegale huishoudelijk werksters 
zou dat een vooruitgang zijn. Voor 
schoonmaakwerk in het algemeen zou 

het tot een andere, betere waardering 
leiden. Omdat witte werksters BTW, 
inkomstenbelasting en sociale lasten 
afdragen, moeten de uurlonen veel 
hoger liggen. Dan denk je er wel twee 
keer over na of je niet beter zelf je troep 
kunt opruimen.’

Arguelles is ondertussen opgewon-
den begonnen met stoffen. Ze wil zich 
niet bij de afwijzing neerleggen en 
denkt na over de volgende stap. Meyer 
stelt voor om de brief aan andere huis-
houdelijk werksters en aan de vakbond 
voor te leggen. ‘We moeten natuurlijk 
ook naar buiten treden, naar de pers. 
En natuurlijk naar de poltici op het 
Binnenhof.’

MEXICO-stAD De Mexicaanse 
regering gooit het roer om in de es-
calerende drugsoorlog. Via een eigen 
overheidsketen moet de verkoop van 
verdovende middelen gereguleerd 
worden, analoog aan de Zweedse 
‘drankbanken’. Eerder legaliseerde 
Mexico al het privégebruik van drugs.
 
Om te voorkomen dat de veel grotere 
groep gebruikers in de Verenigde Staten 
de beruchte Mexicaanse drugskartels 
alsnog in stand houdt, heeft de regering 
tegelijkertijd tot een tweede, hoogst 
ongebruikelijke stap besloten.  ‘Wij drin-
gen er bij ons buurland op aan ook zo 
snel mogelijk drugs te legaliseren en 

gereguleerd te verkopen’, legt minister 
van Drugszaken Alvaro Porro uit. ‘Som-
mige Amerikaanse staten zijn al ver ge-
vorderd op softdrugsgebied. Maar een 
betaalbare, federale overheidsverkoop 
èn veel striktere wapenwetten zijn no-
dig om het brute geweld in ons land te 
stoppen. Tot die tijd roepen wij al onze 
landgenoten in de VS op om voor elke 
drugsdode in Mexico de volgende dag 
één uur lang te staken.’

In 2009 vielen in Mexico naar 
schatting 6500 drugsdoden. Vindt de 
oproep van de Mexicaanse regering 
navolging, dan zou dat neerkomen op 
ruim 270 dagen, ofwel negen maanden 
staken.

Regering Mexico roept op 
tot staken na drugsmoord

advertentie
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Van onze verslaggever
Michael Craighton 

lEEUWARDEN ‘Ik doneerde voor de 
wetenschap, niet voor bedrijven’, zegt 
accountant Ad van der Pol. Uit woede 
over de gang van zaken rond biobank 
Lifelines houden hij en andere dono-
ren sinds zaterdag de Leeuwardense 
vestiging bezet. 

Lifelines heeft sinds 2006 van tiendui-
zend inwoners van de drie noordelijke 
provincies bloed en urine opgeslagen 
voor dna- en eiwitonderzoek. In de ko-
mende dertig jaar moeten het 165 dui-
zend deelnemers worden, onder wie 35 
duizend kinderen. Door opname van 
hun bloed en urine, in combinatie met 
persoonlijke informatie over ziektes, 
medicijngebruik, leefstijl en voedings-
gewoonten, hopen onderzoekers meer 
inzicht te krijgen in het ontstaan van 
chronische ziektes.

In die nobele doelen geloven de be-
zetters van de biobank en andere do-
noren niet meer. De onlangs opgerich-
te vereniging ‘Baas in eigen Biobank’ 
vordert met een bodemprocedure na-
mens haar honderden leden het afge-
stane materiaal en informatie terug. 

De vereniging waarschuwt voor 
commerciële belangen. ‘Mensen die 
overwegen dna en ander biomateri-
aal te geven, moeten zich bewust zijn 
dat commerciële bedrijven de onder-
zoeksagenda bepalen’, legt een woord-
voerder uit. ‘Zij kunnen ook patenten 
aanvragen op genen die in de biobank 
worden geïdentificeerd.’ 

De kritische vereniging wordt ge-
steund door de Groningse medisch so-
cioloog Tjeerd Rijmstra. ‘Toenemende 
dikheid, diabetes en astma zijn vooral 
het resultaat van een slecht milieu 
of lifestyle. Niet van een uitbraak van 
slechte genen.’ Reden voor bezetster 
Femke de Jong om haar medewerking 
aan Lifelines geheel op te zeggen: ‘Wer-
ken aan een betere luchtkwaliteit en 
zorgen dat mensen meer tijd hebben 
om te bewegen kan toch eigenlijk best 
zonder biobank?’

Zakelijk manager Ben Terweij van 
Lifelines bevestigt dat de biobank fi-
nanciële mogelijkheden biedt: ‘Verze-
keraars, de farmaceutische industrie 
en overheden zijn geïnteresseerd in de 
kennis die LifeLines oplevert over leef-
tijd- en ziektegebonden risico’s. Het is 
de bedoeling dat zij, tegen betaling, 
kunnen beschikken over onze gege-
vens.’ 

Terweij roemt de besparingen die 
daarmee kunnen worden geboekt: 
‘Chronische ziektes beschadigen de 
maatschappij door verlies van arbeids-
capaciteit, druk op sociale zekerheids-
systemen en verminderde belasting-
inkomsten.’ Hij voegt eraan toe dat 
Lifelines de komende tien jaar ‘honder-
den hoogwaardige arbeidsplaatsen’ 
zal opleveren. 

In 2009 kreeg Lifelines 40 miljoen 
euro uit het met aardgasopbrengsten 
gevulde Fonds Economische Struc-
tuurversterking. De provincie droeg 
13 miljoen euro bij. Dat laatste bedrag 
werd door het ministerie van Economi-
sche Zaken verdubbeld. 

Van onze verslaggever

UtRECHt Zonder succes vroeg Marie-
ke Witzier eerder dit jaar een paspoort 
aan bij de gemeente Utrecht. Reden: zij 
wilde uit privacy-overwegingen haar 
vingerafdruk niet afstaan, omdat deze 
worden opgeslagen in een centrale 
databank. Witzier tekende beroep 
aan. Gisteren deed de rechtbank in 
Utrecht uitspraak: de gemeente moet 
alsnog een paspoort verstrekken. Wit-
ziers vingerafdrukken mogen alleen 
gebruikt worden op het paspoort zelf, 
en niet opgeslagen in een databank.

Een opgeluchte Witzier spreekt van een 
‘overwinning voor de privacy’ voor álle 
Nederlandse burgers. ‘De overheid ver-
zamelt steeds meer informatie over ons. 
Denk aan het elektronisch patiëntendos-
sier, cameratoezicht, de OV-chipkaart. 
Waarvoor die informatie gebruikt mag 
worden, dijt sluipenderwijs uit.’ Een 
zorgwekkende ontwikkeling, meent 
Witzier. ‘Is het niet buitenproportioneel 
dat we, om vreemdelingen die zoge-

Deelnemers 
onderzoek voelen 
zich misbruikt

Door Margriet Rahaee

HAARlEMMERMEER ‘Wij hebben de 
handen ineengeslagen en een sterke 
groep gevormd.’ Dat heeft het verschil 
gemaakt, denkt schoonmaakster 
Judy Lock, die vooraan stond bij de 
succesvolle CAO-acties dit jaar. ‘Het 
was ook hard nodig. Wij moesten met 
steeds minder mensen steeds meer 
werk doen. Die neerwaartse spiraal is 
doorbroken. Er zijn nu niet meer con-
tinu contractwisselingen. En er wordt 
gekeken naar de arbeidsomstandig-
heden. Op sommige werkplekken zijn 
nieuwe kantines gekomen.’

De relatie tussen de schoonmakers 
en de vakbond, FNV Bondgenoten, 
was niet altijd zo innig...
‘Doordat hun mensen bij ons thuis en 
op de werkvloer langskwamen, werd 
de bond zichtbaar. De vakbond is gaan 
werken volgens het ‘organising model’. 
Dat houdt in dat werknemers zichzelf 
organiseren. De door de vakbond be-
taalde organisers ondersteunen hen 
daarin. Dit model gaat uit van de kracht 
van mensen zelf. Het maakt gebruik van 
waar mensen goed in zijn en laat hen 
daarin vervolgens groeien. De één kan 
bijvoorbeeld goed spreken, dus die doet 
de woordvoering.’

De schoonmakers hebben - met suc-
ces – langdurig actie gevoerd voor 
een betere CAO. Bent u niet bang over 
twee jaar wéér te moeten staken voor 
loonsverhoging?
‘Op dit moment wordt er een convenant 
opgesteld voor de schoonmaaksector. 
Daarmee verplichten opdrachtge-
vers zich respectvol om te gaan met 
schoonmakers. Wat betreft de lonen: die 
moeten dusdanig zijn dat een gezin er 

normaal van kan rondkomen, zonder 
uitspattingen. Dat is nu niet het geval. 
Op dit moment hebben mensen ander-
halve baan nodig. Als wij in de toekomst 
door middel van overleg niet op een 
normaal loon uitkomen, dan zullen wij 
opnieuw aandacht moeten vragen voor 
onze zaak. En ja, als het nodig is, leggen 
we ook weer het werk neer.’

Dat klinkt strijdlustig. Is het polder-
model een gepasseerd station?
‘Je moet altijd onderhandelen. Als je star 
aan één eis vasthoudt, kom je geen en-
kele stap vooruit. Maar de tijd is voorbij 
dat de werkgevers ons, onder het mom 
van ‘er komt een crisis aan’, konden mis-
bruiken. Dat accepteren wij niet langer. 
Er is een minimum dat wij willen bin-
nenhalen.’

Wat hoopt u over vijf jaar bereikt te 
hebben?
‘Ik hoop dat dan veel meer mensen lid 
zijn van de vakbond. Dat, als wij gaan 
staken, er tien keer zoveel mensen mee-
doen. En er een goed schoonmaakcon-
venant is afgesloten natuurlijk, onder-
tekend door opdrachtgevers, waaraan 
iedereen zich houdt.’

Kan de door de schoonmakers ge-
bruikte zelforganisatie ook dienen 
als maatschappelijk model?
‘Daar is een mentaliteitsverandering 
voor nodig. Stel, je kiest voor een arbei-
derszelfbestuur zoals dat de afgelopen 
jaren op sommige plaatsen in Argenti-
nië is gebeurd. De mensen die het werk 

Interview Judy Lock

‘Het is een daverend succes, de neer-
waartse spiraal is doorbroken’

plannen, moeten dan wel bereid zijn 
om voor hetzelfde loon de organisatie 
draaiende te houden. Het zou wel mooi 
zijn, een schoonmaakcoöperatie, als ie-
dereen er tenminste achter staat. Waar-
schijnlijk wordt het werk per saldo zelfs 
goedkoper, omdat je niet zo’n duur ma-
nagement hebt.’

Van onze verslaggever
Paul van Zon

DEN HAAG De verplichte inburge-
ringstoets wordt afgeschaft als het aan 
de huidige regering ligt. Een commis-
sie van deskundigen zal richtlijnen 
opstellen voor een nieuwe aanpak. 
Onderdeel daarvan zijn in elk geval 
gratis talencursussen.

Met die aankondiging reageert demis-
sionair minister Eimert van Middel-
koop voor Wonen, Wijken en Integratie 
op een vernietigend rapport van begin 
april. Daarin concludeerden onderzoe-
kers van het aan de Radbouduniversiteit 
verbonden Centrum voor Migratierecht 
in Nijmegen dat de verplichte inburge-
ringstoetsen een negatief effect hebben 
op de integratie van nieuwkomers.

‘De integratie- en taaltoetsen in 
landen van de Europese Unie, bedoeld 
om nieuwkomers te laten integreren, 
fungeren vooral als mechanismen 

Door Anders Tvärtom

AMstERDAM Terwijl de politiek 
spreekt van een probleemwijk of 
krachtwijk, staan Twan Roest en Ami-
na Azrout onverstoorbaar te koken 
voor hun buren in de Kolenkitbuurt 
in Amsterdam-West. Vanavond is 
voor de vijftiende keer de buurt-tafel, 
waar buren gezamenlijk een maaltijd 
nuttigen. Iedere maand koken andere 
bewoners. Steeds meer mensen schui-
ven aan. 

Initiatiefnemers en trapgenoten Emre 
Yildiz en Irma van Meer hebben wel een 
verklaring voor het succes. ‘We zijn heel 
direct op onze buren afgestapt met de 
vraag of ze mee willen doen. Gewoon 
klein beginnen was ons idee. Dan blijkt 
dat heel veel mensen het leuk vinden 
om gezamenlijk iets te ondernemen. 
Ze vinden het alleen moeilijk zoiets te 
starten.’

Het concept is eenvoudig: iedere 
eerste dinsdag van de maand bereiden 
twee buurtbewoners een maaltijd voor 
de rest. Bij de conciërge hangt een lijst 
waar mensen zich kunnen inschrijven. 
Lokale ondernemers dragen een steen-
tje bij in natura, sommigen eten ook 
mee. De maaltijden vormen inmiddels 
de basis voor vele andere initiatieven 
in de buurt. Een onveilige kruising was 
al jaren een doorn in het oog. Tijdens 
de maaltijd werden plannen gesmeed 
en een inspraakreactie voorbereid. 

Einde telefoons 
in stiltecoupés 
 
De NS gaat per 1 augustus bellen in stil-
tecoupés onmogelijk maken. Volgens 
een woordvoerder ergeren steeds meer 
mensen zich aan telefonerende mede-
passagiers. 

Over de naleving van het verbod 
maakt de NS zich geen zorgen. ‘Bij de 
tussendeuren komt een apparaatje 
dat de telefoons automatisch uitscha-
kelt. Als reizigers toch willen bellen, 
kunnen ze de coupé uitlopen en zal 
hun mobieltje het weer doen’, aldus 
de woordvoerder. De NS sluit niet uit 
dat het aantal stiltecoupés wordt uit-
gebreid: ‘Mensen moeten er maar aan 
wennen dat bellen niet altijd en overal 
kan.’

Gratis talencursus in plaats van verplicht inburgeringsexamen

Nederlands integratie-
beleid op de schop

voor selectie en uitsluiting’, schre-
ven de Nijmeegse onderzoekers in 
een persbericht. ‘Het doel, een betere 
integratie van (toekomstige) immi-
granten, wordt niet gehaald.’ Eerder 
bekritiseerde Human Rights Watch de 
inburgeringstoets. Een comité van de 
Verenigde Naties achtte deze zelfs in 
strijd met het VN-verdrag tegen rassen-
discriminatie.

Hoe het nieuwe beleid afgezien van 
de gratis taalcursussen concreet vorm 
krijgt, is nog onduidelijk. Deskundigen 
wijzen op Canada als mogelijke inspi-
ratiebron. In een vergelijkende studie 
tussen de Britse en de Canadese natura-
lisatie komt naar voren dat immigran-
ten de Canadese naturalisatietoets met 
trots afleggen. Oorzaak kan zijn dat 
Canada de test ziet als een middel om 
integratie verder te bevorderen. In de 
meeste West-Europese landen, waar-
onder Nederland, worden de examens 
ingezet om mensen uit te sluiten.

Behalve de opzet van de inburge-

ringstoets is er ook onduidelijkheid 
over het dubbele paspoort. Volgens de 
directeur van het Instituut voor Inte-
gratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) 
in Groningen, Karen van Oudenhoven-
Van der Zee, verzwakt het dubbele pas-
poort de integratie niet, maar versterkt 
het die juist.

 ‘Mensen kennen twee behoeftes: ze 
willen ergens bijhoren én uniek zijn. 
Migranten willen als ze naar een nieuw 
land komen zo snel mogelijk aan het 
werk om een zinvolle bijdrage te leve-
ren aan de maatschappij; behoefte één. 
Als iemand daarnaast ook de ruimte 
krijgt zijn eigen identiteit te behouden, 
behoefte twee, zal hij zich geaccepteer-
der voelen dus beter integreren.’ Ze 
verwijst naar onderzoek naar Friezen 
in Noord-Amerika. In de Verenigde Sta-
ten, dat assimilatie eist, voelen zij zich 
meer Fries dan Amerikaan. In Canada, 
waar zij hun eigen identiteit mogen 
behouden, is het omgekeerd.

Massoud Ali, een inburgeraar, ziet 

de oorzaak van het falende inburge-
ringsbeleid in het wantrouwen tegen 
immigranten. ‘Alsof ik de taal niet 
zou willen leren, alsof ik niet zou wil-
len deelnemen aan de maatschappij! 
Ik voel mij ontkend.’ Hij wijst op de 
instructiestructiefilmpjes op de in-
burgeringswebsite van de overheid. 
Daarin is te zien hoe voor aanvang van 
het examen tot twee keer toe de legiti-
matie van de deelnemers wordt gecon-
troleerd.

Ali noemt de koerswijziging een 
mooie eerste stap. ‘Het opnieuw be-
kijken van het integratiebeleid geeft 
hoop. Canada kan zeker als voorbeeld 
dienen. Maar ook daar worden sommi-
ge migranten uitgesloten, niet te ver-
geten de oorspronkelijke bevolking, de 
Indianen.’ 

Hij heeft één tip aan de commissie: 
‘Betrek dit keer in ieder geval migran-
ten bij het bedenken van het nieuwe 
beleid.’

Met succes: na drie maanden werd de 
kruising heringericht en drempels 
geplaatst. Op dezelfde wijze is er een 
straat-speeldag en een schoonmaak-
actie georganiseerd, en zijn na lang 
aandringen de deuren en kozijnen ge-
schilderd.

‘Het leuke is dat je nu niet eens meer 
naar de maaltijden hoeft te gaan om 
mensen te spreken. We weten elkaar 
te vinden. Hoewel het wel heel belang-
rijk is dat er ook nieuwe bewoners bij 
blijven kunnen komen’, vertelt Yildiz. 
Voor Twan Roest is koken een passie. 
‘Dus wat is er leuker dan voor je buren 
te koken?’ Niet alleen het koken geeft 
hem voldoening, dat geldt ook voor de 
kennismaking met al die mensen die 
naast hem wonen. ‘De omgeving is zo 
kleurrijk, we kunnen zoveel van elkaar 
leren en aan elkaar hebben. Maar dan 
moet je wel de moeite nemen om el-
kaar te leren kennen.’

Dat ze elkaar kennen in de Kolenkit-
buurt weten inmiddels ook de beleids-
makers en instanties. De plannen om 
de wijk te saneren zijn door de buurt 
kritisch ontvangen - zeg maar gerust 
naar de prullenbak verwezen. Tijdens 
een vurige bijeenkomst hebben de 
bewoners laten zien waarom ze al een 
krachtwijk zijn. ‘Op eigen kracht’, zegt 
Azrout. De woningbouwvereniging, 
stadsdeel en ontwikkelaar hebben het 
voorstel teruggetrokken. Met de bewo-
ners zijn ze nu in gesprek om de wijk 
volgens hun wensen op te opknappen.

Kolenkitbuurt te 
krachtig voor politiek

Inburgeren op z’n Haags: cursus demonstreren voor inburgeraars                 Foto: Pieter Musterd

Senatoren moge-
lijk omgekocht bij 
steun kraakverbod
Van onze verslaggever

DEN HAAG De stemming over het 
kraakverbod in de Eerste Kamer is 
mogelijk beïnvloed door vastgoed-
handelaren. Het Openbaar Ministerie 
(OM) stelt naar aanleiding van een 
anonieme tip een onderzoek in naar 
poging tot omkoping.

Vier grote vastgoedondernemingen 
zouden leden van de Eerste Kamer die 
twijfelden over de noodzaak van de anti-
kraakwet een onbekend geldbedrag 
hebben geboden, in ruil voor hun steun. 
Dit bevestigt een woordvoerder van het 
OM. ‘We hebben op 5 juni een serieuze 
en gedetailleerde tip binnengekregen. 
We zoeken nu uit of er werkelijk geld is 
overgemaakt.’

 Rechtswetenschapper Ton Blok 
spreekt van een staatsrechtelijk uni-
cum. ‘Dit is naar mijn weten nooit 
eerder voorgekomen. Mochten de aan-
tijgingen waar zijn, dan betekent dit 
onherroepelijk de ontbinding van de 
Eerste Kamer. Voorzitter René van der 
Linden zal de stemming over de anti-
kraakwet onmiddellijk ongeldig moe-
ten verklaren.’ Het kabinet is ondanks 
het verkiezingsreces vanochtend vroeg 
in spoedberaad bijeengekomen om 
een oplossing te zoeken voor de drei-
gende crisis.

Voor Blok, hoogleraar aan de Uni-
versiteit Utrecht, komen de mogelijke 
onrechtmatigheden niet als een ver-
rassing. ‘De noodzaak van de wet was 
door de indieners zeer slecht onder-
bouwd. De vier grote steden hebben 
bovendien herhaaldelijk gewezen op 
de onuitvoerbaarheid van het kraak-
verbod. Alle seinen stonden kortom op 
rood. Dat de Eerste Kamer in zo’n situa-
tie toch akkoord ging, roept natuurlijk 
vragen op.’

Binnen de kraakbeweging is ver-
heugd gereageerd op het nieuws. ‘Dit 
is nog eens hulp uit onverwachte hoek,’ 
glundert Jan de Gruiter, bewoner van 
het door vastgoedspeculant Nicolaas 
Sandmann met sluiting bedreigde Am-
sterdamse woon-werkpand Feniks. ‘Wij 
gaan vanavond een feestje vieren met 
alle buurtbewoners die ons de laatste 
tijd gesteund hebben.’

Beatrix vast op zee
Van onze correspondent 
Sjors Diavel

sANtIAGO De Groene Draeck, het 
privé-jacht van de koninklijke familie, 
is zondagnacht vastgelopen op een 
zandbank nabij Chili. Dat meldt het 
Chileense persbureau CFP.

Nieuws over het ongeluk lekte uit door 
een Twitter-bericht van een Argentijnse 
zakenrelatie van de familie. ‘Kennelijk 
vond de Nederlandse koninklijke fami-
lie het belangrijker eerst haar relaties in 
Argentinië op de hoogte te stellen alvor-
ens ons te alarmeren’, merkte een Chi-
leense kustwachtcommandant enigs-
zins gepikeerd op.

Het jacht liep aan de grond in een 
gebied dat vanwege zijn gevaarlijke 
stroming bekend staat als ‘de Kolk van 
de Duivel’. De koninklijke familie zou 
meerdere adviezen van de Chileense 
kustwacht om het gebied te mijden 
hebben genegeerd. De Chileense kust-
wacht noemde de zeilroute van de 
familie ‘een beetje dom’. Een aanbod 
van Chileense vissers om de majesteit 
en haar gevolg naar het vasteland te 
brengen heeft de familie geweigerd, 
volgens de kustwacht omdat de ko-
ningin liever wacht op een naderend 
Argentijns marineschip.

De Groene Draeck was volgens de 
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vanuit 
de tijdelijke ligplaats in Chili onderweg 
naar het kustgebied bij New Orleans in 
de VS, om aandacht te vragen voor de 
recente olieramp aldaar. Kort voor die 
tragedie kocht prins Willem-Alexander 
daar in een natuurreservaat enkele 
percelen om een vakantievilla te bou-
wen. De RVD weerspreekt de kritiek dat 
de koninklijke familie zich alleen uit ei-
genbelang met de olieramp bemoeit. 
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De actiesuccessen van 
de schoonmakers doen 
het tij keren bij de vak-
bonden. Van een ‘ANWB’ 
voor werknemers is niet 
langer sprake. Zelforga-
nisatie is de trend, denkt 
Judy Lock, schoonmaak-
ster op Schiphol.

naamd gevaarlijk zijn buiten de deur te 
houden, de lichaamskenmerken van de 
héle samenleving in kaart brengen? Wat 
als iemand het bestand kraakt, of we een 
onbetrouwbare overheid krijgen?’

De uitspraak kan verstrekkende 
gevolgen hebben. De Utrechtse recht-
bank acht het opslaan van biometri-
sche gegevens van alle burgers in strijd 
met het Europese Verdrag van de Rech-
ten van de Mens. 

Op websites als www.vrijbit.nl wij-
zen critici erop dat Europese regels 
weliswaar bepalen dat paspoorten vin-
gerafdrukken mogen bevatten, maar 
dat de Nederlandse overheid zelf heeft 
besloten tot het opslaan hiervan. In de-
cember 2008 oordeelde het Europese 
Hof voor de Rechten van de Mens al dat 
de Britse regering de privacy schond 
door DNA-profielen en vingerafdruk-
ken van burgers zonder strafblad op te 
slaan. 

De gemeente Utrecht wilde gisteren 
niet reageren op het nieuws. Verwacht 
wordt dat zij in hoger beroep zal gaan 
tegen de uitspraak.

Vrouw wint zaak om 
opslag vingerafdrukken

Judy Lock           Foto: Bas Stoffelsen/SP
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Van onze verslaggeefster
Maria Skongo

GENEvE Wereldvoetbalbond FIFA en 
het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) hebben een akkoord bereikt 
over verantwoorde sportkleding. 
Alleen sportmerken die kunnen 
aantonen dat hun kleding onder 
goede arbeidsomstandigheden is 
gemaakt, komen in aanmerking voor 
een sponsorcontract. De maatregel 
geldt vanaf het volgende EK-voetbal 
en de Olympische Spelen van 2012. Dat 
stelden FIFA-voorzitter Sepp Blatter en 
IOC-voorman Jacques Rogge gisteren 
in een gezamenlijke persverklaring. 

Blatter en Rogge spreken van een ‘ultiem 
besluit’ om de uitbuiting en intimidatie 
van arbeiders uit te bannen. ‘Zoals het 
een sportieve menselijke beschaving be-
taamt, willen wij dat er een punt wordt 
gezet achter het misbruik van arbeiders 
die sport-outfits produceren. We hopen 
dat andere organisaties dit voorbeeld 
zullen volgen.’ Tot op heden stelden de 
sportkoepels geen eisen rond arbeids-
voorwaarden aan de makers van sport-
kleding voor hun evenementen. 

Het is een bekend fenomeen dat 
kledingbedrijven gebruik maken van 
toeleveranciers in lagelonenlanden, 
vaak in Azië, waar de arbeiders te wei-
nig betaald krijgen om van te leven. 
Ook worden zij gedwongen regelma-
tig onbetaald overwerk te verrichten. 
Vaak gaat dat gepaard met onveilige 
werksituaties. 

Het besluit heeft vooral gevolgen 

IJsland onthaast 
na afloop econo-
mische crisis
Na de economische crisis is het goed toe-
ven op IJsland. Dat is althans de mening 
van een nieuwe beweging met naar ei-
gen zeggen al honderdduizend leden. 
‘Ook wij probeerden met nog harder 
werken de economie op gang te hou-
den’, vertelt zegsvrouwe Bryndís At-
ladóttir, ‘maar nu hebben we ontdekt 
hoe heerlijk het is om juist wat rustiger 
aan te doen. Niemand heeft honger en 
niemand lijdt kou. We hebben meer on-
derling contact, families hebben weer 
tijd voor elkaar.’ 
Atladóttir zegt dat de beweging zich 
niet verantwoordelijk voelt voor de te-
rugbetaling van de spaargelden van 
Nederlanders. ‘De rijken onder hen kun-
nen het wel lijden en de mensen die het 
hierdoor echt zwaar hebben, nodigen 
we van harte uit om een maand naar 
IJsland te komen. Wij verzorgen alles.’ 
Vliegen is niet mogelijk, voegt ze er aan 
toe. De beweging biedt alleen overtoch-
ten per boot aan – het onthaasten begint 
al tijdens de reis. 

Landmijnen-
fabrikant betaalt
Drie jaar duurden de onderhandelin-
gen, maar nu is er dan eindelijk een ak-
koord. 140 landen hebben ingestemd 
met een verdrag dat producenten van 
landmijnen aansprakelijk stelt voor de 
schade die wordt aangericht. Het feit dat 
president Obama nog steeds weigert 
het verdrag op een verbod van landmij-
nen te ondertekenen, gaf de doorslag. 
Hulporganisaties en mensenrechten-
activisten spreken van een ‘mijlpaal in 
humaniteit’.
Jarenlang ijverden organisaties als 
Handicap International, Human Rights 
Watch en het Rode Kruis voor een ver-
bod op het gebruik van landmijnen. Het 
verdrag uit 1997 werd tot nu toe door 156 
staten ondertekend, maar landen als 
China, Rusland, Iran, India, Israël én de 
VS weigerden. Het gebruik van landmij-
nen wordt gezien als een van de grootste 
schendingen van het humanitair oor-
logsrecht, omdat het geen onderscheid 
maakt tussen burgers en militairen. 
Vooral vrouwen die op het land werken 
en kinderen lopen gevaar. Wegen en 
paden blijven onbegaanbaar, ook nadat 
de oorlog is afgelopen. Grote stukken 
landbouwgrond kunnen jarenlang niet 
worden bebouwd.
Handicap International meldde on-
langs dat, hoewel vooruitgang wordt 
geboekt en de afgelopen tien jaar bijna 
2,5 miljoen mijnen werden geruimd, er 
13 landen zijn die dit soort anti-persoon-
mijnen blijven produceren. Bovendien 
schiet de hulp aan slachtoffers en getrof-
fen gemeenschappen tekort. Met het 
nieuwe verdrag bezitten de Verenigde 
Naties een krachtig middel om landen 
ter verantwoording te roepen. Slachtof-
fers kunnen fabrikanten aansprakelijk 
stellen en een financiële claim indienen.

Van onze correspondent 
Alex Onderdelinden 

BEtHlEHEM - Ze zien de ander zelden, 
maar kennen elkaar door en door, de 
Israëlische Shaynah Sonnenschein 
(27) en de Palestijnse Wasim Zrieq (25). 
Beiden zijn ex-leerlingen van respec-
tievelijk de School for Peace in Latrun 
(Israël) en de Hope Flowers School in 
Al-Khadr (Palestina). 

In 2003, toen Israël begon met de bouw 
van de beruchte scheidingsmuur, was er 
een uitwisseling tussen de scholen, die 
jongeren uit de vicieuze cirkel van ge-
weld en wraakgevoelens willen halen. 
‘Ik zag en sprak Palestijnse jongeren die 
net zo graag als ik iets wilden doen om 
de destructieve oog-om-oog-tactiek te 
doorbreken’, zegt Sonnenschein, wiens 
familie in 1948 uit Duitsland naar Israël 
emigreerde. ‘Volgens de Arabische me-
dia zijn er geen goede Israëli’s, en nu zag 
ik ineens een hele schoolbus vol!’ vult 
Zrieq enthousiast aan. ‘Als 18-jarige Pa-
lestijnse jongen is het niet makkelijk om 
aan familie en vrienden te laten merken 
dat je Israëli’s als gewone mensen wilt 
zien. De haat zit diep.’

Sonnenschein was een van de 62 
scholieren die onder de naam ‘Shmi-
nistim’ (‘Eindexamenleerlingen’) in 
augustus 2001 een open brief schre-
ven aan toenmalig premier Ariel Sha-
ron waarin zij meedeelden dienst te 
weigeren. ‘Dat is nogal heftig in Israël, 
waar mannen drie en vrouwen twee 
jaar het leger in moeten’, vertelt ze. 
‘We protesteerden tegen het racisti-
sche en agressieve regeringsbeleid, en 
weigerden mee te werken aan de uit-
voering ervan.’ Veel Shministim, ook 
Sonnenschein, hebben een jaar in de 
gevangenis gezeten. Doorlopend zijn 
er amnestie-acties.

‘Toen ik via-via van die brief hoorde, 
was ik aangenaam verbijsterd’, vertelt 
Zrieq. ‘Ik besloot een Palestijnse vari-
ant op te zetten.’ Na een jaar had Zrieq 

Paus bekent 
condoomgebruik
Is het een grap of zou het waar zijn? 
Geestelijken in Vaticaanstad raken niet 
uitgepraat over het gerucht dat Paus 
Benedictus XVI in een vertrouwelijk 
gesprek met een hoge kardinaal con-
doomgebruik heeft opgebiecht. 
De Paus zou bekend hebben dat hij bij 
die gelegenheid, waarschijnlijk begin 
jaren zeventig, liever had willen vrijen 
zonder condoom. Bronnen binnen het 
Vaticaan zien daarin een mogelijke verk-
laring voor de verbetenheid waarmee 
hij gelovigen tegenwoordig verbiedt het 
voorbehoedsmiddel te gebruiken. Een 
woordvoerder van een organisatie van 
jonge, vrijzinnige Italiaanse priesters 
laat desgevraagd weten dat de kwaliteit 
van condooms in de afgelopen decennia 
enorm is verbeterd. ‘Het is nu echt geen 
straf meer om er een om te doen’, aldus 
de priester.
Of de Paus in zijn jongere jaren seks heeft 
gehad met een man of een vrouw, is niet 
duidelijk.

Walvissen nemen 
wraak
Met een opmerkelijke, volgens zeebio-
logen niet eerder waargenomen actie, 
hebben twee blauwe vinvissen in het 
zuiden van de Atlantische Oceaan een 
varende visfabriek tot zinken gebracht. 
Door het schip dwars op de golven te du-
wen en het vervolgens aan beide zijden 
te ‘schommelen’, lukte het de 35 meter 
lange walvissen de boot te doen kapsei-
zen. De bemanning van de onder Russi-
sche vlag varende visfabriek kon op tijd 
het schip verlaten. 
Milieuorganisaties spreken van een 
‘even verbijsterende als bemoedigende’ 
actie. ‘Het wordt tijd dat de natuur te-
rugvecht. Onze campagnes hebben te 
weinig effect, de visindustrie is te mach-
tig. We kunnen alleen maar hopen dat 
ook kleinere zeedieren zich organise-
ren en zich niet langer willoos naar de 
slachtbank laten leiden’, reageerde een 
woordvoerder. 

FIFA en IOC weren ‘foute’ kleding

voor bekende sportmerken zoals Nike, 
Puma en Adidas. Die laatste is tevens 
hoofdsponsor van het komende WK-
voetbal in Zuid-Afrika en van de Olym-
pische Spelen in 2012 in Londen. 

De sportmerken zijn door het ak-
koord gedwongen te bewijzen dat 
de arbeidsomstandigheden bij al 
hun leveranciers in orde zijn. Ze zul-
len ook per kledingstuk moeten 
aangeven waar het vandaan komt, 
uit welk land en uit welke fabriek.  

Sporters en toeschouwers zullen wei-
nig meekrijgen van de overstap naar 
‘schone’ sportkleding, zo beloven de 
beide voorzitters in de persverklaring. 
‘Aan de kleding zelf verandert niets. 
Het resultaat zit enkel in het welzijn 
van de fabrieksarbeiders, die voortaan 
kunnen leven van hun loon en norma-
le werkdagen gaan maken.’

Het overleg tussen de twee sport-
giganten moet in het diepste geheim 
hebben plaatsgevonden. Op openbare 

bijeenkomsten en persconferenties 
hebben Blatter en Rogge nooit over dit 
thema gesproken. Wanneer kritische 
organisaties zoals de Play Fair Alliance 
het IOC en de FIFA op de problemen in 
de sportkledingfabrieken aanspraken, 
was de standaardreactie dat zij daar-
voor niet verantwoordelijk zijn. Met 
het nieuwe akkoord lijken ze alsnog 
overstag te gaan. De kledingmerken 
hebben nog niet gereageerd op het 
besluit.

Verhalen als medicijn tegen de haat

Van onze correspondent
Berry Laymont
 
BRUssEl De Europese Ombudsman 
heeft dit weekeinde grote opschud-
ding veroorzaakt onder bedrijfslob-
byisten. ‘Op zo kort mogelijke termijn 
moeten alle lobbyisten openbaar ma-
ken voor wie ze werken, en hoeveel ze 
daarmee verdienen’, liet ombudsman 
Nikiforos Diamandouros weten. 

Als het aan hem ligt, mogen de Europese 
Commissie en andere EU-instellingen 
bovendien niet langer een voorkeurs-
behandeling geven aan lobbyisten van 
grote bedrijven, die veel talrijker kun-
nen opereren dan vakbonden en milieu-
organisaties.

Brussel wordt gezien als de tweede 
lobbyhoofdstad ter wereld, na Washing-
ton. Er lopen niet minder dan 15.000 
lobbyisten rond, waarvan het meren-
deel zich inspant voor private belangen.  
Onlangs werd de Europese Commissie 
in verlegenheid gebracht doordat vier 
van de leden van de vorige Commissie, 

EU-Ombudsman fileert 
bedrijfslobbyisten

die in 2009 aftrad, lucratieve banen 
hebben aangenomen in het bedrijfsle-
ven. Zo heeft de voormalige Oostenrijk-
se eurocommissaris voor Buitenlandse 
Betrekkingen Benita Ferrero-Waldner 
nu een baan bij verzekeringsgigant 
Munich Re. Ex-Industriecommissaris 
Günther Verheugen werkt bij de in 
opspraak geraakte bank Royal Bank 
of Scotland, en Ryanair heeft de Ier 
Charlie McCreevy, oud-Commissa-
ris Interne Markt, binnengehaald.  
Critici hekelen de wijze waarop deze 
politici hun Commissie-interne kennis 
en netwerken te gelde maken. ‘Zonder 
een fatsoenlijke ‘afkoelperiode’ wordt 
de scheidslijn tussen de Commissie 
en het Europese bedrijfsleven wel erg 
dun’, stelt Erik Wesselius van lobby-
waakhond Corporate Europe Observa-
tory. ‘We zijn dan ook erg blij met de 
uitspraak van de Ombudsman. Hoe 
eerder het in Washington allang ver-
plichte lobbyregister ook hier werkt, 
hoe eerlijker en opener Europese be-
sluitvorming kan plaatsvinden, ten 
gunste van àlle burgers.’

150 jonge Palestijnen zover om de Isra-
elische Shministim te ondersteunen 
en te verklaren niet deel te nemen aan 
Palestijnse milities. ‘Het was heel bij-
zonder om elkaar in 2003 in het echt 
te ontmoeten’, zeggen de twee gelijk-
tijdig.

Het vredesinititatief kon de neer-
waartse spiraal echter niet stoppen. 
‘Toen we elkaar in 2008 weer zagen, be-
sloten we iets nieuws te proberen’, zegt 
Sonnenschein. ‘De media aan beide 
kanten bepalen hoe we de ander zien: 
gewelddadig, onbuigzaam, harteloos. 
De Israëli’s zijn altijd volledig bewa-
pende soldaten of orthodoxe Joden, 
de Palestijnen bomgordeldragers of 
stenengooiers. En zo blijven we elkaar 
haten.’ Veel Palestijnen hebben geen 
andere informatiebron dan de eenzij-

dige Arabische zenders op televisie. In 
Israël is veel zelfcensuur.

‘Wat we nu doen, is mooie, ontroe-
rende of grappige verhalen verzame-
len over onbekende mensen aan beide 
zijden’, legt Zrieq uit. ‘Die verhalen heb-
ben vaak humor en zelfspot, want dat 
houd je hier op de been aan. We laten 
ze dagelijks de Muur oversteken.’ 

Dat gaat heel letterlijk, want het 
passeren van een checkpoint is voor 
Palestijnen een langdurige en verne-
derende aangelegenheid. Dus worden 
de verhalen op afgesproken tijden en 
plekken over de negen meter hoge 
Muur gegooid. Als opgerold tijdschrift 
of klein boekje, maar soms ook door 
een mobieltje verstopt in een tennis-
bal. ‘De bedoeling is dat er altijd binnen 
een kwartier iets terugkomt: een eigen 

verhaal, een korte reactie, een foto. En 
natuurlijk een nieuwe afspraak met 
nieuwe verhalen’, vertelt Zrieq. 

Een mooi voorbeeld is het verhaal 
van de 12-jarige Palestijnse Ahmed 
Khatib, die in 2005 werd neergescho-
ten door een vergissing van een Isra-
elische soldaat. In het ziekenhuis in 
Haifa bleek hij niet meer te redden. Een 
dokter vroeg Ahmeds vader Ismael, 
een intifadastrijder, dringend om de 
organen van zijn stervende zoon af te 
staan voor donortransplantatie. Nie-
mand dacht dat de vader dat zou doen. 
Maar hij deed het en redde daarmee 
het leven van zes Israëlische kinderen. 
‘Mensen hebben altijd behoefte aan 
hoop, contact, spanning en mooie ver-
halen – dit initiatief biedt allevier’, zegt 
Zrieq trots.

Werk van de Engelse graffiti-artiest Banksy op de Muur tussen Israël en de Westoever   Foto: Wikimedia Commons

Lobby-hotspot: de Europese Commissie in Brussel   Foto: Michiel Wijnbergh

Kledingfabriek, India, 2008             Foto: Schone Kleren Kampagne

advertentie

Van onze correspondent
Jane Thakur

lONDEN Engelse vakbonden hebben 
na twee maanden intensief actievoe-
ren een overwinning behaald in de 
strijd om de Europese Arbeidstijden-
richtlijn. De Engelse premier Cameron 
heeft gisteren de opt-out regeling 
afgeblazen die toestaat meer dan het 
maximum aantal uur per week te 
werken. 

De Engelse vakbondskoepel TUC begon 
haar acties na de dood van Nathan Lai-
ty eind maart. Laity (23) werkte als kok 
in het Londense museum Tate Modern. 
Hij had in de periode voor zijn dood 27 

Arbeidstijdenrichtlijn: triomf 
voor Engelse vakbonden

dagen lang 14 uur per dag gewerkt, vol-
gens zijn familie geen uitzondering. 
‘Zijn lichaam is gewoon uit gegaan. Hij 
is gaan slapen en niet meer wakker ge-
worden’, aldus zijn moeder. 

Volgens Paul Kenny, algemeen secre-
taris van de TUC-lidbond GMB, werken 
meer dan drie miljoen Britten 49 uur 
of meer per week. ‘Groot-Brittannië is 
het enige EU-lid waar werknemers door 
de opt-out meer dan de afgesproken 48 
uur per week mogen werken. Dat gaat 
ten koste van onze kinderen en gezond-
heid.’

De Arbeidstijdenrichtlijn stamt uit 
1993 en regelt onder andere het maxi-
mum aantal werkuren per dag en per 
week, en de rusttijden in de EU. De 

opt-out is een manier voor landen om 
mensen meer dan de toegelaten 48 uur 
per week te laten werken. Met name in 
Engeland, maar ook in de Nederlandse 
gezondheidszorg, wordt deze regeling 
vaak benut.

In het kader van de liberalisering 
van de arbeidsmarkt wilde de Europese 
Commissie in 2004 de richtlijn versoe-
pelen. Het Commissie-voorstel botste 
tot twee keer toe op een ‘njet’ van het 
Europees Parlement. 

In de lente van 2009 verdween de 
herziening van tafel. Een jaar later heeft 
de Europese Commissie het onderwerp 
opnieuw geagendeerd. Dit maakte de 
acties van de Engelse vakbeweging in 
reactie op de dood van de jonge kok 

onverwacht actueel. De TUC wist door 
middel van prikacties het onderwerp 
in de media te houden. Op 30 april leg-
den zelfs twee miljoen mensen om vijf 
voor twaalf hun werk stil.

Uit onderzoek bleek dat 35 procent 
van de werkende bevolking vindt dat de 
lange uren die ze maken een negatief 
effect heeft op de relatie met hun kin-
deren. Daarop lanceerden de Tories het 
voorstel moeders 150 pond per maand 
te betalen om thuis te blijven. Dit voor-
stel zweepte de gemoederen enkel ver-
der op. Na vijf weken aaneengesloten 
regionale stakingen in het trein- en 
vliegverkeer, horeca en transport, kon 
de nieuwe Tory-LibDem-regering niet 
anders dan de opt-out schrappen. 

Ook in de land- en tuinbouw worden lange dagen gemaakt               Foto: Michiel Wijnbergh

Een uniek dubbel-initia-
tief van Palestijnse en 
Israëlische jongeren 
boekt grote successen. 
Hoopgevende verhalen 
vliegen heen en weer over 
de Muur.
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Van onze verslaggeefster
Ilona Balanescu

DEN HAAG Op onethische wijze ver-
vaardigde producten worden vanaf 
volgend jaar zwaarder belast. Een 
ruime kamermeerderheid heeft inge-
stemd met een wetsvoorstel dat onder 
meer voorziet in een tax op vlees uit de 
bio-industrie en een heffing op door 
kinderen vervaardigde kleding.

Met de extra belasting op ‘foute produc-
ten’ zullen de werkelijke maatschap-
pelijke kosten van het productieproces 
- zoals natuurvernietiging en ontoelaat-
bare arbeidsomstandigheden - voort-
aan worden doorberekend in de prijs 
die consumenten in de supermarkt be-
talen. Het gisteren aangenomen wets-
voorstel kwam voort uit een burger-
initiatief dat de afgelopen maanden 
breed is uitgedragen door milieu- en 
mensenrechtenorganisaties, vakbon-
den en werkgevers, kerken en buurtor-
ganisaties. 

‘Dit laat zien waartoe we als burgers 
in staat zijn’, zegt initiatiefnemer Ruud 
van Heemskerk, die het aannemen van 
het wetsvoorstel slechts beschouwt als 
een eerste stap. ‘Ik heb goede hoop dat 
onze lobby om de tax ook bij de We-
reldhandelsorganisatie op de agenda 
te krijgen, binnenkort zijn vruchten 

Van onze correspondent
Berry Laymont

BRUssEl Bedrijven die de afgelopen 
jaren recordwinsten hebben geboekt 
met de handel in CO2-emissierechten, 
kunnen binnenkort een naheffing 
van de Europese Unie verwachten. De 
strafbelasting werd zaterdag aange-
kondigd door eurocommissaris Olli 
Rehn (Economische Zaken). 

Met name ArcelorMittal en Lafarge, 
bekend om hun hoge energieverbruik, 
zullen door de maatregel getroffen wor-
den. De staal- en cementproducenten 
hebben de afgelopen tijd zware druk 
uitgeoefend op de Europese Commissie 
door te dreigen hun activiteiten naar 
andere landen te verplaatsen als de EU 
met strengere klimaatmaatregelen zou 
komen. 

Rehn maakt met de nieuwe belas-
tingmaatregel naar eigen zeggen dui-
delijk ‘dat de EU zich niet laat chanteren 
door multinationals’. ArcelorMittal en 

Kerncentrales kun-
nen stroom kwijt 
aan windmolens 
Energiebedrijf Delta zegt een belangrijk 
argument tegen de bouw van een om-
streden extra kerncentrale in Borssele 
te hebben weggenomen. Critici stellen 
dat de centrale niet nodig is omdat er 
al genoeg productiecapaciteit is en een 
markt voor export ontbreekt. Maar 
Delta komt nu met een oplossing voor 
dit probleem. Windmolens moeten per 
2016 zo aangepast zijn dat ze alleen nog 
maar draaien op elektriciteit. ‘Er komt 
een simpel remmetje dat op afstand 
bediend kan worden’, zegt Delta-woord-
voerder Frank van den Heuvel. ‘Bij laag 
binnenlands verbruik kunnen we de 
boel zo afstellen dat meer elektriciteit 
nodig is om de molen te laten draaien.’ 
Volgens Delta past de oplossing precies 
binnen de wetgeving die voorrang geeft 
aan duurzame stroom op het elektri-
citeitsnet. ‘Onze atoomstroom komt 
namelijk niet op het algemene elek-
triciteitsnet, maar gaat direct naar de 
windmolen. Vervolgens komt de door 
de windmolen geproduceerde stroom 
als groene stroom op het net.’

Van onze verslaggever
Leo Koelé

ROME VN-landbouw- en voedselor-
ganisatie FAO heeft de Nederlandse 
politieke partijen stevig bekritiseerd 
om hun voorgenomen landbouwbe-
leid, dat wat betreft klimaatvrien-
delijkheid internationaal een zware 
onvoldoende zou scoren.

Na het mislukken van de Klimaattop in 
Kopenhagen besloot de FAO om per land 
de gevolgen van het landbouwbeleid 
voor mens en klimaat in kaart te bren-
gen. Na bestudering van de landbouw-
agenda’s van de Nederlandse politieke 
partijen concludeert de VN-landbouw- 
en voedselorganisatie dat Nederland ver 
achterop is geraakt bij de internationale 
discussies over de toekomst van de land-
bouw. Alleen de programma’s van de SP 
en de Partij voor de Dieren springen er 
volgens de FAO positief uit.

‘Het is overduidelijk dat de inten-
sieve veehouderij in Nederland een 
grote bijdrage levert aan klimaatver-
andering’, zegt onderzoeksleider Jill 
MacArthur van de Universiteit van 
Edinburgh. ‘Een belangrijke factor 
daarbij is de ontbossing die wereldwijd 
gaande is om veevoer te verbouwen 
voor Nederlandse varkens en kippen. 
Helaas missen we bij bijna alle Neder-
landse politieke partijen de urgentie 

‘Foute producten’ 
zwaarder belast 

zal afwerpen.’ 
De opbrengsten vloeien volgens 

Van Heemskerk niet naar de schatkist, 
maar naar een speciaal op te richten 
fonds dat wereldwijd slachtoffers van 
uitbuiting zal bijstaan. Op termijn zal 
de wet volgens de initiatiefnemers 
overbodig worden, omdat het door de 
prijsverhogingen niet meer de moeite 
zou lonen om arbeid- en milieuwetge-
ving te ontduiken.

In het voorstel zijn ook richtlijnen 
voor een nieuw ‘Afkeurmerk’ opgeno-
men. Dat moet consumenten wijzen 
op de schimmige herkomst van ‘foute 
producten’. De waarschuwing zal bij-
voorbeeld gelden voor een chocolade-
reep die door slaven in Ghana geplukte 
cacao bevat. Ook koffie die niet aan het 
Max Havelaar-keurmerk voldoet en 
producten die palmolie bevatten van 
niet-gecertificeerde plantages op het 
grotendeels ontboste Borneo krijgen 
waarschijnlijk een sticker. 

Het wetsvoorstel werd met een rui-
me meerderheid aangenomen. CDA, 
GroenLinks, SP, PvdA, D66, PvdD, Chris-
tenUnie en, verrassend genoeg, ook de 
PVV stemden voor. Een woordvoerder 
van de PVV sprak achteraf echter van 
‘een ongelukkige fout bij het stem-
men’. De VVD stemde tegen, volgens 
fractievoorzitter Mark Rutte omdat de 
tax ‘de kleine ondernemer teveel in de 
portemonnee zou pakken’.

FAO-rapport hekelt  
Nederlandse vleesproductie 

om daar iets aan te doen.’ MacArthur 
noemt met name de landbouwagenda 
van het CDA ‘ouderwets en contrapro-
ductief’. Ook de PvdA en VVD komen 
volgens de FAO niet verder dan symp-
toombestrijding.

Nederland draagt als grootste EU-
importeur van soja en vleesproducent 
een extra verantwoordelijkheid, stelt 
MacArthur. ‘Eigenlijk zouden de emis-
sies die ontstaan bij de ontbossing voor 
veevoerproductie voor rekening van 
importerende landen als Nederland 
moeten komen.’ Dat zou de volgens 
het klimaatverdrag van Kyoto nood-
zakelijke reductie van de CO2-uitstoot 

Vleesproductie roept verzet op 
 In Nederland groeit op lokaal niveau het verzet tegen de komst van nieuwe me-
gastallen. Al in april besloot het Brabants provinciebestuur - aangejaagd door 
tienduizenden handtekeningen- elke vergunningaanvraag voor uitbreiding of 
nieuwbouw van een veestal voorlopig te bevriezen. Het gaat om zeker vijftig ge-
vallen. In de Gelderse gemeente Buren vindt momenteel zelfs een bezetting door 
buurtbewoners plaats van een plek waar de beruchte varkensondernemer Ton-
nie Luuster zijn bedrijf ‘Knorhof’ wil uitbreiden.

De run op landbouwgrond wereldwijd veroorzaakt in ontwikkelingslan-
den hevige landconflicten, waardoor steeds meer kleine boeren naar de mar-
ges van de grote steden trekken. De voedselvoorziening voor de lokale markt 
neemt af en leunt daardoor in toenemende mate op import, met stijgende 
voedselprijzen tot gevolg. In een aantal gevallen nemen kleine boeren daarom 
het recht in eigen hand door land terug te pakken van grote producenten.

Grootverdieners emissiehandel aangepakt

Lafarge kwamen dit voorjaar negatief 
in het nieuws vanwege de miljoenen-
winst die zij in 2009 hebben geboekt 
met de handel in CO2-emissierechten. 
De bedrijven beschikken tot 2012 naar 

schatting over 3,2 miljard euro aan ex-
tra verhandelbare uitstootrechten. 

‘Met de nieuwe tax zullen we ook 
de winsten die de komende jaren met 
emissiehandel worden geboekt afro-

men’, zegt Rehn, die van zins is het 
marktmechanisme op korte termijn af 
te bouwen. ‘We moeten erkennen dat 
de handel in CO2-uitstootrechten tot 
perverse winstprikkels heeft geleid en 
ons daarmee niet dichterbij een oplos-
sing van het klimaatprobleem heeft 
gebracht.’ Om de ‘opgelopen schade’ te 
repareren zet de eurocommissaris nu 
in op een fonds voor werkelijk duur-
zame energieprojecten.

Als reden voor de plotselinge be-
leidswijziging wees Rehn op de verkla-
ringen die inheemse volkeren onlangs 
aflegden bij de Verenigde Naties in 
New York, waarin zij de handel in CO2-
emissies afdeden als ‘kolonisatie van de 
atmosfeer’ en de verantwoordelijkheid 
voor klimaatverandering volledig bij 
de rijke landen legden. Ook toonde de 
eurocommissaris zich gevoelig voor de 
recente oproep van wetenschappers en 
maatschappelijke organisaties om de 
emissiehandel als klimaatmaatregel 
af te schaffen en in plaats daarvan in te 
zetten op directe emissiereducties.

Van onze verslaggeefster

AMstERDAM/IRvING Ruim 21 jaar 
na de olieramp met de Exxon Valdez 
in Alaska biedt ExxonMobil, het meest 
winstgevende bedrijf ter wereld, 
alsnog alle gedupeerden haar excuses 
aan. Bovendien betaalt Exxon 1,5 
miljard dollar aan schadevergoeding 
- een kwart van de winst in het laatste 
kwartaal van 2009 - aan de bewoners 
van het getroffen gebied.

Na de ‘Sorry’-campagne van Shell voor 
de Nigerianen in april is dit de tweede 
knieval van een oliemultinational in 
korte tijd. Begin 2009 pleitte Exxon-
bestuursvoorzitter Rex Tillerson al voor 
een belasting op CO2-uitstoot. ‘Ditmaal 
gaan we een stap verder’, zegt hij vanuit 
het Exxon-hoofdkantoor in Texaanse 

Van onze correspondent 
Kim Too-Bin

BUsAN De ministers van Financiën 
van de twintig rijkste industrielanden 
zijn tijdens de laatste voorbereidende 
vergadering voor de G20-top in Toron-
to unaniem akkoord gegaan met een 
voorstel om financiële transacties te 
belasten. De heffing van 0,1 procent op 
alle financiële handelingen op de ef-
fectenbeurs levert wereldwijd per jaar 
naar schatting 734,8 miljard euro op.

De belasting zal in eerste instantie gel-
den voor de verhandelde waarde van 
financiële activa op de effectenbeurs, 
zoals aandelen, obligaties, effecten en 
derivaten, maar het voorstel laat de mo-

Van onze verslaggeefster
Mira Punt

DEN HAAG De aanhoudende econo-
mische crisis wordt verkeerd bena-
derd, stelt het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) in een baanbrekend rap-
port. Bij het zoeken naar oplossingen 
is volgens het Fonds ‘teveel geleund op 
de oude economische mechanismen’ 
die juist aan de basis stonden van de 
problemen op de financiële markten. 
Het IMF pleit daarom voor een radicaal 
andere aanpak.

In het rapport ‘Naar een solidaire eco-
nomie’ doet het IMF de aardverschui-
vende aanbeveling het Bruto Binnen-
lands Product (BBP) als maatstaf voor 
het meten van welvaart los te laten. ‘We 
hebben het hier over een indicator die 
ecologische achteruitgang voorstelt als 
economische vooruitgang, mantelzorg 
niet meetelt als activiteit, maar mate-
riële welvaart als het hoogste goed be-
schouwt - kortom een rampzalige cock-
tail’, aldus IMF-directeur Dominique 
Strauss-Kahn.

Om in de toekomst niet opnieuw 
slachtoffer te worden van een econo-
mische crisis moet de wereld zijn stel-
sel volgens het IMF drastisch hervor-
men naar een ‘solidaire economie’, een 
systeem ‘waarin niet materiële heb-
zucht, maar respect voor natuur, mens 
en milieu voorop staat. In een solidaire 
economie is samenwerking de drijven-

Exxon biedt excuses 
aan – en geld

Irving. ‘We willen het winstmaxima-
lisatie-denken van de twintigste eeuw 
achter ons laten en met een schone lei 
beginnen. Aan iedereen die we met 
onze bedrijfsactiviteiten schade hebben 
berokkend, bieden we daarom onze ex-
cuses en een uitgestoken hand aan - met 
een zak geld in de andere hand.’

De voltallige Exxon-top staat achter 
het besluit en doet drie jaar lang vrij-
willig afstand van hun bonussen. Ge-
heel tegen de verwachting in zakte de 
aandelenkoers van het olieconcern na 
de aankondiging niet in en vertoonde 
zelfs een lichte stijging. Juanita Talvez, 
analiste bij Moody’s, wijst op dalende 
koersen bij andere oliemaatschappij-
en. ‘Na het ‘sorry’ van Shell en de Exxon-
excuses vinden beleggers nu blijkbaar 
dat BP ‘Beg Pardon’ moet zeggen, zeker 
gezien de rampzalige situatie in de 

Mexicaanse Golf.’
Exxon werd in 1994 veroordeeld tot 

het betalen van 5 miljard dollar boete. 
De oliegigant ging 14 jaar lang in be-
roep en wist het bedrag uiteindelijk 
omlaag te krijgen tot 507 miljoen dol-
lar, uit te betalen aan 33.000 gedupeer-
de vissers. Schoorvoetend betaalde 
Exxon daarvan driekwart uit, nog geen 
drie procent van de toenmalige kwar-
taalwinst.

Die zuinige houding lijkt nu verdwe-
nen. Advocaten zijn criteria aan het op-
stellen voor een eerlijke verdeling van 
het geld, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de regionale economi-
sche gevolgen van de mede door Exxon 
veroorzaakte klimaatverandering in 
Alaska. Vooral de inheemse Yup’ik- en 
Inupiat-bevolking zal naar verwach-
ting profiteren van het geld.

IMF: Solidaire economie 
oplossing voor crisis

de kracht. Wederzijdse ondersteuning, 
optimale zelfbeschikking en eigen ver-
antwoordelijkheid in het werkproces 
worden aangemoedigd’, luidt het in de 
inleiding van het rapport. 

Over hoe de huidige, op neoliberale 
principes gestoelde economie kan wor-
den omgevormd, is het IMF-rapport 
onduidelijk. Wel worden verschillende 
speerpunten genoemd, zoals het be-
houd van goede collectieve voorzienin-
gen en het belasten van niet-duurzame 
vormen van productie. De dominante 
rol die marktmechanismen en de geld-
economie nu spelen moet in de visie 
van het planbureau ‘langzaam maar 
zeker uitgebannen worden’. Als richt-
lijnen voor een andere geldeconomie 
noemt het IMF het in 1944 door John 
Maynard Keynes ontwikkelde Bancor-
systeem (vorig jaar door de president 
van de Chinese centrale bank warm 
aanbevolen), aangevuld met ‘lokale 
geldsystemen’.

Het IMF benadrukt in de inleiding 
van het rapport dat de ontwikkeling 
van een solidaire economie een zaak 
van de hele samenleving is, maar dat 
het initiatief in eerste instantie bij de 
politiek ligt. ‘Nu de crisis zich heeft 
uitgebreid in de eurozone en landen 
alleen met draconische maatregelen 
overeind gehouden kunnen worden, 
is het nog belangrijker snel keuzes te 
treffen die een solidaire en duurzame 
toekomst mogelijk maken.’

Revolutionaire ingreep levert 735 miljard euro op

G20 eens over belasting op 
financiële transacties

gelijkheid open voor uitbreiding met 
meer controlemechanismen. Het plan 
moet nog officieel bekrachtigd worden 
op de G20-bijeenkomst van de wereld-
leiders eind juni in Canada, maar daar 
wordt weinig weerstand verwacht. 

Analisten beschouwen de belasting 
op financiële transacties, vaak afgekort 
tot FTT, als een eerste stap naar het in-
tomen van de financiële markten. De 
heffing zal naar verwachting specu-
latie tegengaan en levert overheden 
veel geld op. Een andere maatregel die 
circuleert, is het opnieuw scheiden van 
zaken- en spaarbanken.

Het akkoord over de nieuwe hef-
fing is een antwoord op de groeiende 
onvrede over de talrijke bezuinigings-
maatregelen die nationale overheden 

wereldwijd aan hun burgers opleggen. 
Uit een recent onderzoek door Eurostat 
blijkt dat 78 procent van de Europese 
bevolking vindt dat de financiële sec-
tor de crisis moet betalen. Vakbonden 
en andere maatschappelijke organisa-
ties voeren al sinds het begin van de 
crisis in de herfst van 2008 campagne 
voor maatregelen om de financiële 
markten te reguleren. FNV-voorzitter 
Agnes Jongerius laat weten ‘verheugd 
te zijn’ over de eensgezindheid bij de 
G20 en roept Nederlandse politici op 
zich te committeren. ‘Laat de rijken de 
crisis maar betalen’, aldus een strijd-
bare Jongerius. 

De honderden miljarden euro’s die 
de heffing jaarlijks oplevert vloeien 
volgens het plan naar een nog op te 

richten Fonds voor Duurzame Ontwik-
keling, dat beheerd zal worden door de 
Verenigde Naties. De Amerikaanse mi-
nister van Financiën Timothy Geithner 
zei tijdens de persconferentie van de 
G20 gisteren dat ‘alle landen hebben 
geleden door de onverantwoorde ri-
sico’s van bankiers en de gevolgen van 
kortzichtige deregulering. Vanzelfspre-
kend zullen we de opbrengst van deze 
belasting delen met alle landen, ook 
als ze geen aandelenmarkt hebben en 
de belasting dus niet kunnen heffen.’

 De opbrengsten zullen volgens 
Geithner vooral worden ingezet voor 

de financiering van de strijd tegen kli-
maatverandering, het stimuleren van 
duurzame ontwikkeling op menselijke 
maat en het verlichten van de door de 
crisis getroffen nationale begrotingen. 
Veel landen kampen sinds twee jaar 
met grote schulden vanwege financi-
ele stimuleringsprogramma’s en de 
borgsommen die zij verstrekten om 
banken te redden. Zo wordt voor de 
Eurozone een verdrievoudiging van de 
schuldenlast verwacht. 

ArcelorMittal in Noord-Spanje          Foto: Uribe Kosta

advertentie

advertentie

opschroeven tot 23 procent in 2012 ten 
opzichte van ijkjaar 1990. De schattin-
gen omtrent de bijdrage van de vlees-
productie aan de wereldwijde uitstoot 
van broeikasgassen varieren van 18 tot 
51 procent.

De Nederlandse melkveehouders 
zijn verheugd over het rapport van 
de FAO. ‘Misschien wordt het straks 
eindelijk weer rendabel om zelf eiwit-
gewassen voor onze koeien te telen’, 
zegt een woordvoerder van de Dutch 
Dairymen Board. ‘Door EU-handels-
afspraken uit het verleden is dat nu 
simpelweg onmogelijk, een absurde 
situatie.’ 
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Apple wordt  
gezond
Duizenden Amerikanen verdrongen 
zich zaterdag bij de Apple flagshipstore 
in New York om een iDig te bemachti-
gen. De nieuwe smartphone is de eer-
ste volledig duurzaam geproduceerde 
gadget van de computerfabrikant uit 
Cupertino. De iDig functioneert zonder 
coltan, een delfstof waarvan de winning 
wereldwijd voor veel bloedige conflic-
ten zorgt. De tin die in de printplaten 
is gebruikt betrekt Apple bovendien 
uitsluitend van bedrijven die het metaal 
op milieuvriendelijke wijze winnen. 
Het bedrijf wil in 2012 alleen nog maar 
duurzame producten vervaardigen. In 
Nederland ligt de iDig vanaf juli in de 
winkels. 

Van onze verslaggever 
Bas Loper

DEN HAAG Hoe de Tweede Kamer er 
ook uit ziet na woensdag, de omstre-
den hypotheekrenteaftrek wordt 
geleidelijk afgeschaft. In 2030 zullen 
hypotheken boven de drie ton niet 
langer worden gesubsidieerd. 

Na het tumultueus verlopen huurdebat 
van de Woonbond, afgelopen vrijdag in 
Utrecht, zijn de specialisten van CDA, 
VVD en PVV dit weekeinde door hun 
achterban bestookt met tienduizenden 
woedende telefoontjes, smsjes, emails 
en tweets over hun stugge vasthouden 
aan de hypotheekrenteaftrek. Daarop 
is koortsachtig topoverleg gevoerd door 
de drie partijen. Besloten is dat alledrie 

partijen op dit punt gelijktijdig draaien, 
en elkaar daarover niets zullen verwij-
ten. CDA, VVD en PVV pleiten nu voor 
een geleidelijke afschaffing in twintig 
jaar voor hypotheken boven de drie ton. 
Dat is vergelijkbaar met wat de meeste 
andere partijen voorstellen. Alleen Rita 
Verdonk is nu nog voor de huidige rege-
ling.

Eind maart had TNS Nipo al gepeild 
dat 63 procent van alle Nederlanders 
het omstreden belastingvoordeel 
wil afschaffen. Van de CDA-achterban 
is zelfs 73 procent voor afschaffing. 
PVV’ers ontdekten dat vooral de rijken 
onevenredig voordeel hebben van 
de koophuissubsidie, en dat zij zelf 
meestal niet rijk genoeg zijn. Ook VVD-
stemmers blijken weinig gecharmeerd 
van marktverstorende belastingcon-

WRR: voer  
klaagtax in
De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) adviseert het 
kabinet om per 1 juli een belasting in te 
voeren op ‘openbare klaagactiviteiten’. 
Volgens de raad heeft het maatschappe-
lijk ongenoegen in Nederland pandemi-
sche vormen aangenomen. ‘We hebben 
berekend dat de Nederlandse economie 
op jaarbasis bijna twee miljard euro mis-
loopt omdat mensen onder werktijd op 
internetfora hun ongenoegen kenbaar 
maken over de ‘verloederende’ Neder-
landse samenleving’, zegt WRR-lid Ellen 
Langveld. ‘Door een klaagtax van 1 euro-
cent per klaagwoord hopen we een klein 
deel van de gederfde belastinginkom-
sten terug te krijgen.’ Als de klager ano-
niem klaagt, gaat de belastinginning 
op basis van het gebruikte IP-adres. Kri-
tiek dat hiermee een gedachtenpolitie 
wordt ingevoerd, werpt de WRR verre 
van zich. ‘Kritiek geven moet natuurlijk 
mogelijk blijven. Maar om de belasting 
te ontlopen, moet die voor minstens 25 
procent voorzien zijn van opbouwende 
suggesties.’

Van onze correspondent 
Peer de Rijk

HEt wordt tijd dat critici van wind-
energie hun negatieve verhalen 
inslikken, vindt de secretaris-generaal 
van de mondiale windenergiekoepel 
GWEC. ‘In weerwil van de economische 
crisis heeft de sector vorig jaar alle 
records gebroken.’

A
ls een van de meest vooraan-
staande pleitbezorgers van 
duurzame energie krijgt 
hij regelmatig te horen dat 
windenergie duur en inef-

fectief zou zijn. Toch reageert Steven 
Sawyer niet eens geïrriteerd als hij met 
de bekende kritiek wordt geconfron-
teerd. ‘De cijfers spreken simpelweg in 
ons voordeel’, glundert Sawyer, wijzend 
op de enorme groei in de capaciteit van 
120 naar bijna 160 duizend megawatt 
wereldwijd in 2009. ‘Ondanks de crisis 
zitten we er warmpjes bij; de investe-
ringen blijven aantrekken en mondiaal 
draaide de sector vorig jaar een omzet 
van ruim 60 miljard euro, een toename 
van 20 miljard ten opzichte van 2008. 
Juist kernenergie, door tegenstanders 
van windenergie vaak aangehaald als 
enige oplossing voor het klimaatpro-
bleem, zag haar aandeel in de mondiale 
energievoorziening verder dalen’, ver-
volgt Sawyer. 

Had de sector dan helemaal geen last 
van de crisis?
‘Natuurlijk zijn er wel projecten afge-
blazen of op de lange baan geschoven. 
Maar vergeleken met willekeurig welke 
andere sector, en zeker in vergelijking 
met projecten in de fossiele en nucleaire 
energievoorziening, heeft wind het ge-
woon heel goed gedaan. Heel verrassend 
is dat niet; door de bezorgdheid over het 
klimaat groeit de steun voor duurzame 
energie, en voor wind in het bijzonder. 
Met investeringen in duurzame tech-
nologie doe je bovendien niet alleen iets 
aan het klimaat en energieafhankelijk-
heid, je creëert er ook banen mee. Dat is 
niet onbelangrijk in tijden van crisis.’

Hebben overheden genoeg oog voor 
windenergie?
Weifelend: ‘Naar mijn smaak nog lang 
niet voldoende, al is het tij aan het keren. 
Verschillende landen, zoals Denemar-
ken en Duitsland, erkennen langzamer-
hand de voordelen van een groeiende 
markt voor duurzame energie en pas-
sen hun wetgeving zo aan dat duurza-
me bronnen dezelfde kans krijgen als de 
fossiele en nucleaire industrie. Maar er 
is nog een lange weg te gaan. Gelukkig 
is wind niet langer afhankelijk van de 
welwillendheid van regeringen. In tal 
van landen zie je dat grote investerings-
fondsen en particuliere investeerders 
massaal in wind stappen, een teken dat 
het met de winstgevendheid en levens-
vatbaarheid wel goed zit.’

Je kunt met tientallen procenten per 
jaar groeien, maar als je in totaal 
nog steeds maar voor twee procent 
bijdraagt aan de mondiale elektri-
citeitsvoorziening stelt dat weinig 
voor, zullen de critici roepen. 
‘Klopt. Wereldwijd is het misschien nog 
een druppel op de gloeiende plaat. Maar 
je moet het in perspectief zien. Voor de 
honderden miljoenen mensen in delen 
van Afrika, Zuid-Amerika en China die 
nog niet op het lichtnet zijn aangeslo-
ten, maakt de groeiende beschikbaar-
heid van lokaal geproduceerde duurza-
me energie letterlijk een verschil tussen 
dag en nacht.’

Daar behalen we toch geen klimaat-
winst mee?
‘Vergis je niet, in een aantal grote ge-
industrialiseerde landen is wind al 

Interview Steven Sawyer

‘Windenergie groeit 
wereldwijd met 32 procent’

een van de grootste producenten van 
elektriciteit. In Denemarken, Portugal, 
Spanje en Duitsland komt tien tot twin-
tig procent van de elektriciteit uit wind. 
Samen met zon en schone biomassa is 
wind de enige energiedrager die mon-
diaal groeit. De bijdrage in absolute ter-
men lijkt laag, maar is wel in zeer korte 

tijd behaald. Als we in dit tempo door-
groeien, hebben we onze energievoor-
ziening veel eerder op duurzame leest 
geschoeid dan de beleidsmakers en pes-
simisten steeds maar voorspellen.’

Waarom dan toch dat pessimisme 
bij beleidsmakers over de mogelijk-

heden van zonne- en windenergie? 
Sawyer trekt voor het eerst een gezicht 
alsof hij in een citroen heeft gebeten. 
‘Belangen. Niets dan belangen. De ou-
derwetse energiesector heeft er in elk 
land groot belang bij om de zaak niet te 
veel en zeker niet te snel te veranderen. 
En die sector zit van oudsher op schoot 
bij de politiek. Toevallig weet ik relatief 
veel van Nederland, een van de landen 
die we met de GWEC bestudeerd hebben 
om precies deze vraag te kunnen beant-
woorden. Het is een prachtig voorbeeld 
van onze stelling. De politiek is decen-
nialang gedomineerd door partijen die 
vastzitten in een denkpatroon dat wei-
nig ruimte laat voor nieuwe ideeën en 
inzichten. De energie-infrastructuur is 
volledig toegesneden op grootschalige 
centrale opwekking met hele grote in-
stallaties. De sector die de centrales ex-
ploiteert en de industrie die baat heeft 
bij deze manier van energieopwekking 
zijn op alle mogelijke manieren verwe-
ven met de beleidsmakers.’ 

Dat riekt naar complotdenken. Ener-
gie uit windmolens is toch gewoon 
duurder?
‘Kijk en vergelijk. Bekijk alle onderzoe-
ken op basis waarvan overheden beslis-
singen hebben genomen en vergelijk die 
met de werkelijkheid, de resulaten die 
we als windsector in de praktijk halen. 

En hou dan ook even rekening met de 
afzenders van die onderzoeken en prog-
noses. Overal, en zeker in Nederland, 
krijgen investeerders en de overheid cij-
fers onder ogen die zijn opgesteld door 
adviesorganen en instituten waarin de 
fossiele industrie een dominante rol 
speelt. Pas sinds kort slagen wij er in om, 
puur op basis van de resultaten, aan te 
tonen dat wind en zon prima renderen. 
Het zal nog jaren duren voor we alle 
bastions geslecht hebben. Een kolen- of 
kerncentrale bouw je voor tientallen 
jaren en je stopt er vooral aan het begin 
heel veel geld in. Die financiële belangen 
vormen het grootste obstakel voor een 
verdere doorbraak naar duurzaamheid. 
Onze belangrijkste politieke boodschap 
is dan ook heel eenvoudig: burgers moe-
ten van hun regering eisen dat ze hun 
keuzes maken op basis van eerlijke ver-
gelijkingen. Dat is alles wat we vragen. 
We hoeven geen subsidie meer, we wil-
len eerlijk beoordeeld worden.’

Dit interview werd afgenomen vóór 
het recente nieuws van het aanstaan-
de wereldwijde klimaatakkoord. 
Steven Sawyer was voor de deadline 
niet meer te bereiken voor uitvoe-
rig commentaar. Wel ontvingen we 
van hem een sms met als enige tekst: 
‘Yesssssssss!!’ 

Heilig hypotheekrente-huisje staat op omvallen

CDA, VVD, PVV maken unieke 
draai na actie achterban

structies. Zij wijzen op het buitenland, 
waar het in meerdere gevallen rechtse 
regeringen waren die een einde maak-
ten aan de hypotheekrenteaftrek. In 
het Verenigd Koninkrijk is deze vanaf 
1979 door de regering-Thatcher uitge-
faseerd. In 2004 is de hypotheekrente-
aftrek helemaal afgeschaft, zonder dat 
dit tot grote problemen leidde. 

Deskundigen juichen een geleide-
lijke afschaffing toe. Hoogleraar Hugo 
Priemus van de TU Delft wijst erop 
dat Nederland de hoogste hypotheek-
schuld van Europa heeft. ‘Het renteaf-
trek-systeem nodigt niet uit tot meer 
kopen, maar enkel tot meer lenen’, legt 
Priemus uit. ‘Eigenlijk zou dit dus een 
kwestie van gezond verstand moeten 
zijn en niet van partijpolitiek.’ Door de 
hypotheekrenteaftrek loopt de schat-

kist jaarlijks 11 miljard euro mis. Uit 
cijfers van het CBS blijkt dat hiervan 5 
miljard terechtkomt bij de 20 procent 
rijkste eigenaar-bewoners, met een 
jaarinkomen van meer dan 81.000 
euro. Hèt argument voor handhaving 
van de aftrek, het ‘scheefwonen’, be-
treft daarentegen landelijk slechts 4 
procent van alle huurders.

Opmerkelijk genoeg reageert ook 
Frank van Loon van Vereniging Eigen 
Huis positief: ‘Zolang het geleidelijk ge-
beurt, met een brede blik op de woon- 
en huurmarkt, zijn wij voor.’ Minder 
verrassend is het enthousiasme van 
Woonbond-directeur Ronald Paping: 
‘Wat een overwinning!’, laat hij telefo-
nisch weten, daarbij overstemd door 
gejuich op de achtergrond. ‘Hier heb-
ben we twintig jaar voor gevochten!’

Steven Sawyer pleit voor meer windenergie en meer windmolenparken                  Foto: GWEC
advertentie

Ook zonder de hypotheekaftrek blijven huizenbezitters er warmpjes bijzitten, zoals in het Noordhollandse Laren.        Foto: Michiel Wijnbergh

Ruilhandel groeit
Sinds 1 januari dit jaar is de ruilhan-
del in de euro-zone met 83% gegroeid, 
zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Door 
de euro-crisis daalde het vertrouwen 
onder consumenten in de munt van 
65% naar 32%. Vooral in de Mediter-
rane eurolanden neemt het ruilen 
van goederen en diensten een hoge 
vlucht. Sommige Spaanse dorpen en 
steden hebben de euro al helemaal 
uitgebannen, en een lokale munt ge-
introduceerd. Lokale voedsel- en ener-
gieproductie zorgen voor een stabiel 
leefniveau.
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Wetenschap

China en Japan stoppen gezamenlijk met 
investering in bemande ruimtevaart

Van onze redacteur 
Gudrun Schlock

AMstERDAM Uitstellers, rokers, te 
dikke mensen, driftkikkers, maar ook 
bestuurders en beleidsontwikkelaars 
zouden baat kunnen hebben bij een 
nieuwe therapie die langetermijnden-
ken en rationaliteit blijvend lijkt te 
bevorderen. 

De Achilles Long Term Approach (ALTA), 
ontwikkeld door het Massachussets In-
stitute of Technology, de Karolinska Uni-
versiteit in Stockholm en de Universiteit 
van Thessaloniki, is een combinatie van 
cognitieve gedragstherapie, muziek-
therapie en dieetmaatregelen. Uit on-
derzoek onder duizend Amerikaanse 
studenten, gepubliceerd in het Journal 
of Sensibility Studies, blijkt dat zij zich 
als gevolg van de aanpak zonder extra 
moeite kunnen richten op hun lange-
termijnbelangen in plaats van bevredi-
ging van korte termijnbehoeftes. 

Studenten die de therapie volgden, 

begonnen op tijd met studeren voor 
tentamens en haalden alleen nog goe-
de cijfers. Studenten van de ingenieurs-
faculteit installeerden zonnepanelen 
op het dak van hun slaapvertrekken. 
Anderen begonnen hun afval te schei-
den en namen stroombesparende 
maatregelen. Deelnemers hielden op 
met roken, gingen op tijd weg bij fees-
ten en dronken aanmerkelijk minder. 
Ook knoopten ze alleen nog relaties 
aan met medestudenten die overdui-
delijk intellectueel en emotioneel ge-
zien blijvertjes waren. Uitzondering 
waren twee gevallen waarin studenten 
een one-night-stand beschouwden 
als ‘waardevolle aanvulling op mijn 
levenservaringen-cv’.

Zelf ervoeren de ALTA-deelnemers 
het dieet als enige nadeel van de the-
rapie. Daarin komt het door de meeste 
mensen als onsmakelijk omschreven 
alsemkruid voor. ‘Maar denkend aan 
de toekomstige voordelen was het gek 
genoeg helemaal niet moeilijk om dat 
vol te houden’, meldde een van de deel-

nemers opgetogen. 
De onderzoekers denken dat een 

van de componenten die langetermijn-
denken bevorderen het eiwit longitu-
dine is, dat in wilde alsem voorkomt. 
‘Aanvankelijk wilden we als volgende 
stap een gen voor longitudine inbou-
wen in het DNA van deelnemers’, zegt 
onderzoeker Josh McKittrick, ‘maar we 
twijfelen nu of dat op de lange duur 
wel verstandig is.’ 

In plaats daarvan bereiden de on-
derzoekers een vervolgonderzoek voor 
onder bestuurders en beleidsmakers. 
Deze plannen hebben tot protesten 
geleid onder horeca-ondernemers, 
drugsdealers en oliemaatschappijen. 
‘De korte termijn is ook belangrijk, en 
langetermijndenken heeft net zo goed 
ernstige nadelen’, reageert verkoper 
van verdovende middelen Marc ‘Evil 
Eye’ Watson. ‘Ik zou gisteravond nog 
bedenken welke dat ook alweer zijn, 
maar dat is er helaas niet meer van ge-
komen.’

De astronaut Takao Doi onderzoekt hoe een boemerang zich in gewichtsloze toestand gedraagt        Foto: JAXA

Nieuwe therapie bevordert ratio-
naliteit en langetermijndenken

Oplossing 
handelsreizigers-
probleem spaart 
56.000 ton CO2 uit
Studenten van de technische universi-
teiten in Delft, Eindhoven en Enschede 
zijn er in geslaagd de kortste route te 
bepalen om de tienduizend grootste Ne-
derlandse plaatsen en woonkernen elk 
één keer te bezoeken. Daarmee hebben 
ze voor Nederland feitelijk een oplossing 
gevonden het beroemde handelsreizi-
gersprobleem: als er n steden gegeven 
zijn die een handelsreiziger moet bezoe-
ken, samen met de afstand tussen ieder 
paar van deze steden, vind dan de kort-
ste weg die kan worden gebruikt, waar-
bij iedere stad precies eenmaal wordt 
bezocht. 

De studenten hebben tevens bere-
kend dat de Nederlandse transport-
sector met deze informatie haar CO2-
uitstoot met maximaal 50.000 ton kan 
terugdringen.

Ter aanvulling hebben collega’s van 
de Wageningse Landbouwuniversiteit 
1300 truckers geïnterviewd. Daaruit 
concluderen zij dat de ontstane effici-
entievoordelen de chauffeurs in staat 
zullen stellen hun maal- en rijtijden 
veel beter te plannen. Dat leidt tot 
een afname van de vleesgerelateerde 
snackconsumptie met 170.000 kilo op 
jaarbasis. Daarmee wordt nogmaals 
ruim 6100 ton CO2 bespaart.

Uitvinding maakt 
zonnecel goedkoop
Zonne-energie heet de energie van de 
toekomst te zijn. Helaas wel van de verre 
toekomst, want zonnepanelen zijn duur. 
Oorzaak is de winning en het smeltpro-
ces van het voor de panelen benodigde 
silicium. 

Een nieuwe vinding lijkt een zonni-
ge toekomst een flinke stap dichterbij 
te brengen. Onderzoekers van de Indi-
ana University zijn erin geslaagd met 
behulp van grafeen bijna net zoveel 
energie op te wekken als met silicium. 
Grafeen bestaat uit één enkele laag van 
koolstofatomen en heeft bijzondere 
eigenschappen: het is zowel sterk als 
zeer geleidend. 

‘Tot voor kort was grafeen erg moei-
lijk te sturen, maar het lijkt erop dat 
we nu een manier gevonden hebben’, 
legt onderzoeker Liang-Shi Li uit in een 
telefonisch interview. ‘We maken per 
kluitje van 168 atomen een ring van 
koolstof- en waterstofatomen, en die 
stabiliseren de boel. Als een legpuzzel 
van 23 miljard stukjes maken we dan 
de perfecte en spotgoedkope zonne-
cel.’

Moderne slavernij in Zuid-Afrika

Nederlands elftal wil 
geen betaalde WK seks

Bouchareb en  
Otmari naar  
EK Atletiek

Huldiging loopt uit op spectaculair protest

NME: Genesis bes-
te politieke lied
Niet Guthrie, Dylan, Clash, U2 of Dono-
van, maar Genesis heeft verrassend de 
poll gewonnen van het Engelse mu-
ziekblad NME over het beste politieke 
nummer aller tijden. De ruim 230.000 
lezers kozen het nummer ‘Get ’m Out By 
Friday’ uit 1972. Het muzikale epos van 
de Engelse ‘prog-rock band’ gaat over 
speculatie en gedwongen huisuitzet-
tingen. Wereldmuzikant Peter Gabriel, 
die Genesis in 1975 verliet, is blij met 
de uitverkiezing. ‘Dit gaat tenminste 
ergens over. Zoiets is belangrijker voor 
mij dan de plek van Genesis in de Rock & 
Roll Hall of Fame.’ Tweede werd ‘Chimes 
of Freedom’ van Bob Dylan; derde werd 
‘Sunday Bloody Sunday’ van U2.

VARA komt met 
‘diverse’ talkshow
Onder de werktitel Div. wil de VARA 
komend seizoen een nieuw praatpro-
gramma brengen. De omroep zegt de 
kritiek zat te zijn dat haar programma’s 
(niet) gekleurd zijn. Voor de nieuwe talk-
show wordt nadrukkelijk een diverse 
redactie gezocht. ‘Redacteuren zijn vaak 
een beetje lui. Ze zoeken hun gasten al-
leen in het eigen netwerkje’, laat produc-
ten Hanna Verboei weten. Een redactie 
met meer verschil in leeftijd, geslacht, 
achtergrond en opleiding levert een be-
ter beeld van de samenleving op, meent 
Verboei. ‘Dus niet weer een vrouw over 
mode en een NederTurk over de multi-
culturele samenleving. Waarom geen 
Antilliaanse econoom die oplossingen 
aanreikt voor de crisis, of een Marok-
kaanse vrouw die meepraat over het 
klimaat?’

Jan Rot bezingt 
gastvrijheid
Jan Rot heeft een naam hoog te houden 
in het vertalen en vertolken van klas-
siekers uit de muzikale geschiedenis, of 
het nou om Bach gaat of om Elvis. Toen 
Bruce Springsteen vlak voor de inaugu-
ratie van Barack Obama een kippenvel-
versie liet horen van Woody Guthries 
‘This Land Is Your Land’, wist Jan Rot dat 
hij voor het Nederlands publiek ook hier 
iets moois van kon maken. Te midden 
van de steeds vaker voorkomende uitin-
gen van racisme en onverdraagzaam-
heid nam hij zijn versie op als ‘verkie-
zingslied 2010’. ‘Ik wil laten zien en horen 
dat gastvrijheid iets moois is, en niet iets 
om krenterig mee te zijn. Guthries tekst 
is van een prachtige eenvoud, die vertelt 
wat ik voor Nederland voel: ‘Dit land is 
jouw land, dit land is mijn land. Dit land 
heeft plaats voor jou en mij.’ Dat mag 
wel eens wat vaker duidelijk hardop ge-
zegd worden.’ Op de ‘Rhythm Against 
Racism’-manifestatie op 30 mei speelde 
Rot op de Dam in Amsterdam zijn lied, 
dat luidkeels door het publiek werd 
meegezongen. 
Jan Rot: Dit Land Is Jouw Land (Okapi)

Crass-teksten nu 
verstaanbaar
Het origineel is even woedend als on-
verstaanbaar, maar Jeffrey Lewis is erin 
geslaagd een liefelijk klinkende cd te 
maken met twaalf nummers van de 
Britse punkgroep Crass. De New Yorker 
heeft het fraai vormgegeven album 
toepasselijk ‘12 Crass Songs’ genoemd. 
Voor het eerst kunnen de fans nu luiste-
ren naar de teksten van Crass, die in de 
oorspronkelijke versie onverstaanbaar 
zijn. Voorheen woest gebrulde refreinen 
komen nu in bloemige folkversie langs 
(‘Do they owe us a living? Of course they 
fucking do!’). Wat blijkt: Crass heeft niet 
alleen veel te brullen, maar ook wat te 
zeggen.
Jeffrey Lewis: 12 Crass Songs (Rough 
Trade)

Van onze verslaggeefster
Maria Skongo

JOHANNEsBURG Als vrijdag het WK 
begint, breekt ook voor Zuid-Afrikaan-
se mensenhandelaren het hoogtepunt 
aan van een winstgevende zomer. Hun 
naar schatting 38.000 seksslaven in 
Zuid-Afrika hebben op dit moment 
vooral klandizie van voetbalfans -  en 
van spelers. 

Maar niet van het Nederlandse elftal. 
Vrijwel alle voetballers, inclusief bege-
leiders, onderschreven zaterdag een 
gedragscode waarin zij beloven geen 
gebruik te maken van betaalde seks. Vol-
gens een speler, die anoniem wil blijven, 
komt het op een groot toernooi regel-
matig voor dat voetballers na de wed-
strijd even ‘stoom gaan afblazen’. Dit 
keer zal het anders gaan, benadrukt de 
speler. ‘Het wordt sowieso steeds gevaar-
lijker. Tegenwoordig moet je ook al op de 
leeftijd letten.’ Hij doelt hiermee op een 
affaire bij het Franse voetbalteam. Sinds 
dit voorjaar wordt een aantal spelers 
verdacht van seks met een minderjarige 
prostituee.

De gedragscode is een initiatief van 
Voetbal International. ‘Prostitutie is 
vrijwel altijd gedwongen, door andere 
mensen of vanwege armoede’, ver-
klaart hoofdredacteur en initiatiefne-
mer Johan Derksen. Hij spreekt van een 
vorm van moderne slavernij die drijft 
op supporters, maar ook spelers, bege-
leiders en de duizenden journalisten. 

Het idee ontstond eind mei, toen 
de Amerikaanse onderzoeksjournalist 
Benjamin Skinner Nederland bezocht. 
In zijn boek ‘Mensenhandel op klaar-
lichte dag’ schetst hij een onthutsend 
beeld van de gang van zaken rond de 

voetbalstadions. ‘Daar wordt in kind-
slaven gehandeld’, liet Skinner bij die 
gelegenheid weten. ‘Voetbalfans zullen 
in Zuid-Afrika seks hebben met kinde-
ren. De FIFA , baas Blatter voorop, weet 
dat, maar doet niets. Ondanks eerdere 
beloftes zet de FIFA zelfs haar anti-men-
senhandelprogramma stop.’

Reden voor Derksen om het heft in 
eigen hand te nemen. De onderteke-
ning van de gedragscode door de Ne-
derlandse ploeg is een eerste succes. 
Maar er is meer nodig, meent Derksen. 
‘Met deze code willen we niet alleen 
de aandacht vestigen op gedwongen 
prostitutie. Het moet ook duidelijk 
worden dat dit niet zou voorkomen als 
wij, mannen, er geen gebruik van zou-
den maken.’

‘Maximum voor 
voetbaltransfers’
Tien grote Europese voetbalclubs heb-
ben een maximumbedrag voor trans-
fers voorgesteld. In een gezamenlijke 
verklaring pleiten zij voor een uitgaven-
plafond van 2 miljoen euro per speler. 
‘We kunnen beter samenwerken dan 
elkaar kapot concurreren’, schrijven de 
topclubs, waaronder AC Milan, Inter, FC 
Barcelona, Real Madrid, Bayern Mün-
chen en Manchester United. 

Sinds Willie Groves in 1893 voor 
omgerekend 100 euro van West Albion 
naar Aston Villa verhuisde, is de trans-
fermarkt bijna vermiljoenvoudigd. 
Real Madrid betaalde in 2009 voor 
Cristiano Ronaldo 94 miljoen euro. In 
hun verklaring wijzen de voetbalclubs 
erop dat dit bijna gelijkstaat aan het to-
tale onderwijsbudget van Malawi.

Van onze verslaggever

NIJMEGEN Op de Open Atletiekdagen 
in Nijmegen toonden Rachid Boucha-
reb en Saïd Otmari zich dit weekeinde 
meester op de 200 meter én kenners 
van de sportgeschiedenis.

Bouchareb overtuigde in een krachtige 
race en finishte in 19,61 seconden. Ot-
mari werd tweede in 19,70 seconden, 
een persoonlijk record.  Beiden kwali-
ficeerden zich voor het EK atletiek eind 
juli in Barcelona. Als derde eindigde Ton 
Leeuwsen in 19,72, net niet genoeg voor 
kwalificatie.

Ondanks de explosieve race bewaar-
den de atleten het echte vuurwerk voor 
na de wedstrijd. Direct na de medaille-
uitreiking staken Bouchareb en Otmari 
op het erepodium met gebogen hoofd 
een gebalde vuist in de lucht. Op hun 
jasjes prijkte bij alledrie de sporters 
het logo van de Antifascistische Actie 
(AFA). Het publiek beloonde het drietal 
met een warm applaus.

De sprinters lieten naderhand we-
ten geïnspireerd te zijn door de Olym-
pische Spelen van 1968 in Mexico. Toen 
brachten tijdens de huldiging van de 
200 meter sprint de twee zwarte Ame-
rikaanse atleten Tommie Smith en 
John Carlos met gebalde vuist de ‘Po-
wer to the people’-groet. Het destijds 
bekende protestgebaar tegen racisme 
kwam beide atleten duur te staan. Het 
IOC schorste hen met een verwijzing 

naar het politiek neutrale karakter van 
de Olympische Spelen. Overigens had 
datzelfde IOC tijdens de Spelen van 
1936 in Berlijn geen problemen met de 
massaal gebrachte Hitlergroet. Terug 
in de Verenigde Staten kregen Smith 
en Carlos te maken met bedreigingen 
en agressie. Hun atletiekcarrière was 
voorbij.

‘Als ik op straat loop, ben ik een Ma-
rokkaan en kijken mensen me na. Als 
ik win, ben ik plotseling Nederlander’, 
zo motiveerde Bouchareb zijn actie. ‘Ik 
ben het zat om mezelf extra te moeten 
bewijzen, alleen maar omdat mijn va-
der niet in Nederland is geboren’, vul-
de een geëmotioneerde Otmari hem 
aan. ‘Mensen beseffen echt niet hoe 
heftig het racisme tegenwoordig om 
zich heen slaat.’ 

Desgevraagd laat Leeuwsen weten 
volledig achter de actie te staan: ‘Om 
het historische plaatje niet te versto-
ren heb ik mijn vuist niet opgestoken. 
Maar ik deel de gevoelens van mijn col-
lega’s.’

Ook een woordvoerder van de or-
ganisatie van de atletiekdagen toont 
zich opgetogen over het statement. 
‘We hebben vandaag mooie resultaten 
gezien én een protest met een knipoog 
naar de geschiedenis. Beide werden 
door het publiek enthousiast ontvan-
gen. Dan mag je als organisatie best 
trots zijn.’ Anders dan in Mexico moch-
ten de winnaars in Nijmegen hun me-
dailles en titels behouden.

advertentie

Van onze redacteur 
Mark Wega

BEIJING/tOkIO ‘Onze landen hebben 
voorlopig andere prioriteiten’, stelden 
de Chinese president Hu Jintao en de 
Japanse premier Yukio Hatoyama 
gisteren in een historische, gezamen-
lijke verklaring. ‘Voordat we het heelal 
verder verkennen, gaan we eerst 
zorgen dat China en Japan landen 
worden waar het leven goed is. Slim 
samenwerken brengt ons verder dan 
concurrentie in de ruimte.’

Jaarlijks geven de twee landen 13,5 mil-
jard euro uit aan programma’s voor 
bemande ruimtevaart. Die zijn speciaal 
gericht op het ontdekken van planeten 
waar menselijk leven mogelijk is. China 
had aanvankelijk grootse plannen voor 
bemande missies naar de maan en naar 
Mars, maar recente signalen wezen er al 
op dat deze ambities bijgesteld werden. 
Het land is een relatief nieuwe speler in 
de wereld van de taikonauten, zoals as-
tronauten in China worden genoemd. 
De eerste bemande ruimtevlucht vond 
eind 2003 plaats en ging gepaard met 
een grootschalig pr-offensief.

Japan gaat jaarlijks de helft van haar 
ruimtevaartbudget van 5,3 miljard 
euro besteden aan ondersteunings-
programma’s voor jongeren. De rest 
wordt verdeeld over duurzame ener-
gieprojecten en een uitbreiding van 
het aantal stadsparken in de vijftig 
grootste steden. Premier Hatoyama: 
‘Onze jeugd heeft het zwaar. De druk 
om te presteren is immens. Van voor-
lichting, betere ondersteuning en 
ontlasting van de ouders worden we 
op de middellange termijn allemaal 
beter.’ De premier toonde zich ook 
verheugd over het feit dat Japan min-
der afhankelijk wordt van traditionele 
energiebronnen. ‘Tot nu toe waren 
we aangewezen op kernenergie en de 
import van grote hoeveelheden olie, 
kolen en uranium. Daar willen we van 
af. We wonen op een eiland met lange 
kusten. We gaan met behulp van China 
investeren in windenergie.’

China wil minder kwijt over welke 
bestemming de vrijgekomen miljar-
den krijgen. President Hu Jintao deelde 
wel mee dat ‘mede dankzij de onover-
troffen Chinese satellieten de wereld 
beter inzicht heeft gekregen in de 
ernst van klimaatverandering.’ De Chi-
nese leider kondigde daarop aan een 

‘aanzienlijk deel’ van de jaarlijkse 8,2 
miljard euro te besteden aan de groot-
schalige productie van zonne-energie. 
Samen met Japan zal ook gekeken wor-
den naar energiebesparing bij wonin-
gen en fabrieken.

Binnen de NASA is opgelucht gerea-
geerd op de Japans-Chinese verklaring. 
In februari besloot president Obama 
een nieuwe, bemande maanvlucht te 
schrappen. Het project zou te duur, te 
laat en te ouderwets zijn. Haviken in 

het Amerikaanse Congres waarschuw-
den daarop dat China de VS ‘binnen-
kort van de ruimtetroon zou stoten’. 
Daarvan lijkt nu geen sprake meer.

De Australische premier Kevin Rudd 
sprak in een eerste reactie van een ‘wijs 
besluit’. Of zijn land het voorbeeld 
zal volgen, wilde hij nog niet zeggen. 
Australië geeft op jaarbasis 3,2 miljard 
euro uit aan ruimtevaart. Wereldwijd 
kost ruimtevaartonderzoek jaarlijks 
ongeveer 100 miljard euro.

Naast lof waren er gisteren ook kri-
tische geluiden. Volgens de Japanse as-
tronauten Takao Doi en Soichi Noguchi 
dreigt door het besluit ‘belangrijk ver-
volgonderzoek’ in de knel te komen. Zo 
heeft Doi de effecten van boemerang-
werpen zonder zwaartekracht onder-
zocht. Noguchi heeft onlangs prach-
tige foto’s van nachtelijk Amsterdam 
gemaakt èn doorgetwitterd.

De voormalige aartsvijanden China en Japan besteden vrijgekomen 

miljarden dertig jaar lang aan duurzame energie en jongeren.

advertentie

‘Prostitutie is vrijwel altijd gedwongen, door anderen of armoede.’
            Foto: Wikimedia Commons
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Dag in Dag uit

De meiden uit groep 4 van basisschool 
De Kaleidoscoop in Emmen hebben 
genoeg van wat zij de ‘roze-prinsessen-
hype’ noemen. Onder de naam ‘Actie-
club Zero Roze’ roepen ze hun mede-
scholieren op volgende week maandag 
demonstratief tuinbroeken te dragen, 
net als hun oma’s in de jaren zeventig. 

Afgesproken is ook elkaar niet langer 
roze prullaria cadeau te doen. 

In hun oproep schrijven de kinde-
ren de kleur roze zat te zijn: ‘Wij heb-
ben genoeg van: ‘Ooo, wat zie je er 
beeeeldig uit!’ Genoeg van K3, Mega-
Mindy en hysterische videoclips. We 
willen gewoon onszelf zijn!’

Meiden tegen ‘roze dwang’

Ik heb een man het leven gered. Echt 
waar.

Zomaar, op een zondagmorgen, gis-
teren om precies te zijn. Ik kuierde met 
kind en wagen in het Vondelpark, en 
nam – net als iedereen - de Vondelpark-
houding aan: zo nonchalant en zelfver-
zekerd mogelijk een rondje lopen. Het 
hoe is belangrijk. 

Sinds 1962 loopt niemand meer met 
twee handen aan een kinderwagen. Ze-
ker niet als dit een Buggy Single Urban 
Jungle is, waarbij het schaap vooruit 
kijkt, en niet om naar de moeder. De 
vrije hand is bestemd voor een hippe 
gadget, een Dave-Eggers-boek of een 
zak Engelse drop. Ik had alledrie bij 
me, waarbij er telkens twee op de bug-
gy-zonnekap lagen uit te rusten. 

Mijn schaap sliep. Zo kon ik onge-
stoord veelbetekenend en toch nog 
steeds zo nonchalant mogelijk om mij 
heen kijken. De Vondelpark-vitrine is 
altijd leuk ingericht en elke dag anders. 
Vader van veertig en zoon van veertien 
voetballen. Een oude zwerver snurkt 
aan de oever. Ik probeer net te ont-
waren of een naderende jongen (30) 
Spontaan is of Saai, als ik een doffe klap 
hoor, gevolgd door gespetter en gebor-
rel. De oude zwerver is zonder duide-
lijke reden van het gras af de plomp in 
gegleden. Alleen zijn rug met grijze ga-
tenjas steekt nog boven water. Mensen 
kijken, sommigen schrikken. Iedereen 
blijft staan of zitten waar hij staat of 
zit. Ik sta met mijn Engelse dropzak in 

de hand. Mijn schaap slaapt.
In een flits zie ik de krantenkop 

voor me: ‘Aaf laat zwerver voor haar 
oog verdrinken’. Niet dat ik denk dat 
krantenkoppenmakers ooit alleen 
mijn voornaam zullen gebruiken (niet 
voordat ik mijn eigen glossy heb ten-
minste), maar mijn schuldig brein wel. 
Ik smijt mijn dropzak neer, doe drie 
kledingstukken uit en spring vrouw-
moedig het gore drekwater in om de 
drenkeling te redden.

Wat nog niet meevalt. Probeer maar 
eens op zelfverzekerde Vondelpark-
schoenen in anderhalf meter diep 
zomp, bezaaid met flesscherven en 
fietswielen, een honderd kilo zware be-
wusteloze man om te draaien, drijven-
de te houden en op de oever te trekken. 
Gelukkig stond de Spontane jongen 
(30) mij op de oever aan te moedigen. 
We moesten de zwerver helaas aan zijn 
voeten de kant op trekken, maar re-
animatie (met wateruitloop) door de 
onverschrokken voetbalvader en een 
naderende ambulance (achttien keer 
gebeld door omstanders) deed de rest.

Ik keek nonchalant op en zag mijn 
schaap trots naar zijn moedige moe-
der kijken. 

Aaf Brandt Corstius

Miss Moedig

ABC

De wereld blijkt te klein voor alle CO2-
compensatie. Het compenseren van de 
CO2-uitstoot van vervuilende activitei-
ten (zoals vliegreizen) door bomen te 
planten is waarschijnlijk al vanaf 2013 
niet meer mogelijk. Dit is veel eerder 
dan verwacht. Oorzaak is het grote aan-
tal mensen dat begaan is met milieu en 
klimaat. Voor alle verwachte boomaan-
plant blijkt onvoldoende vrije en vrucht-
bare ruimte op aarde.

In een reactie laten de gezamenlijke 
reisorganisaties weten spectaculaire 
alternatieven te onderzoeken om de 
verwachte groei te kunnen bijbenen. 
Zo zouden in de zuidelijke Atlantische 
Oceaan drie eilanden aangelegd kun-
nen worden, ter grootte van respectie-
velijk Frankrijk, Spanje en Italië, uitslui-
tend bedoeld om nieuwe bomen aan te 
planten. ‘Maar ook dat is een tijdelijke 
oplossing’, laat een woordvoerster van 
de branche weten. ‘Onze deskundigen 
verwachten dat binnen tien jaar alsnog 
het bomenplafond bereikt is.’

Het compenseren van CO2-uitstoot 
van vliegreizen was afgelopen week-
einde onderwerp van een internatio-
nale conferentie in Amsterdam. Deel-
nemers uit 123 landen waren naar de 
RAI gekomen. Om de bomenproblema-
tiek niet nog urgenter te maken, werd 
besloten de vliegtuigemissies dit keer 
niet te compenseren. 

De woordvoerster werpt haar ar-
men in de lucht. ‘Eigenlijk zijn we mo-
menteel aan het overcompenseren, en 
in 2013 zijn we uitgecompenseerd. En 
wat moeten we dan? Minder vliegen 
soms?’

Overgecompenseerd 

Kijk, zo kan het ook!

GELEZEN...

Natuurramp, oorlog, ziekte of crisis; heel vrolijk word je meestal niet 
wanneer je de krant openslaat. Vandaag willen we laten zien hoe het 
nieuws er ook uit zou kunnen zien. Dat een sociale, duurzame en recht-

vaardige samenleving mogelijk is. En dat de weg om tot zo’n samenleving 
te komen soms verbazingwekkend eenvoudig kan zijn. Het is mogelijk, een 
wereld waarin iedereen -ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, etniciteit, 
afkomst of geloof- zichzelf kan ontplooien, gebruik kan maken van gelijke 
rechten en waarin welvaart gelijk verdeeld is. Een wereld waarin op een ver-
antwoorde manier omgegaan wordt met het milieu en het klimaat. En een 
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wereld waarin niet bedrijven en politici de baas zijn, maar wij met z’n allen. 

Het is mogelijk. Heel goed mogelijk zelfs. Maar dan moeten we wel aan de 
slag. We hopen dat je door onze krant geïnspireerd raakt en met de mensen 
om je heen een begin maakt de wereld te veranderen. Want zou het niet mooi 
zijn als de krant er iedere dag zo zou uitzien?

Verder lezen? Reageren? www.volks-krant.nl 


