Protesten in
Londen bij
vertoning
film ”Fitna”
Binnenlandredactie

LONDEN – Honderden demonstranten hebben zich gisteren
verzameld bij het parlement in
Groot-Brittannië om te protesteren tegen PVV-leider Wilders.
De politicus reisde naar Londen
om in het Hogerhuis zijn korte
lm ”Fitna” te tonen en van
commentaar te voorzien. De betogers hadden onder meer een
spandoek bij zich met de tekst
”Racisten niet welkom”.
Wilders had zijn lm al in februari vorig jaar al willen laten
zien, maar de Britse overheid
legde hem een inreisverbod op.
Toen hij vervolgens toch op het
vliegtuig stapte, werd hij bij de
Britse grens alsnog tegengehouden omdat hij wegens zijn ideeen over moslims en de islam een
bedreiging zou vormen voor de
publieke veiligheid. Vanaf vliegveld Heathrow in Londen moest
de politicus de terugreis aanvaarden.
Enkele geïnteresseerden in het
Hogerhuis bekeken ”Fitna” destijds wel zonder de aanwezigheid van Wilders.
De leider van de Partij voor de

”Fitna”
■ Wilders toont film ”Fitna”
in het Britse Hoogerhuis.
■ Honderden betogers protesteren tegen PVV-leider.
■ Pro-Wildersdemonstranten
betuigden PVV’er steun.
■ Wilders noemt Mohammed
„barbaar, massamoordenaar en pedofiel.”

Vrijheid kreeg na een gerechtelijke uitspraak in oktober alsnog
toegang tot Groot-Brittannië. Hij
ging opnieuw naar Londen. Wilders kon zijn ”Fitna” toen wel
laten zien, maar niet in het Hogerhuis.
Gisteren is dat dus wel gelukt.
Volgens Wilders hebben zo’n
zestig mensen de vertoning bijgewoond.
De lm is vertoond op uitnodiging van de Britse parlementariers Malcolm Pearson en Caroline
Cox. Wilders sprak na de uitspraak in oktober met Pearson
om te kijken hoe hij persoonlijk
”Fitna” alsnog in het Hogerhuis
zou kunnen laten zien.
Cox noemde het uiteindelijke
bezoek van Wilders aan het Hogerhuis een overwinning voor de
vrijheid van meningsuiting.
Wilders zelf herhaalde op een
persconferentie na a oop dat
de islam een „totalitaire ideologie” is. De profeet Mohammed
noemde hij „een barbaar, een
massamoordenaar en een pedoel.”
Enkele honderden betogers
verzamelden zich bij het parlementsgebouw om tegen Wilders
te demonstreren. De politie greep
in toen de betogers probeerden
een straat te blokkeren.
Verderop
demonstreerden
ruim honderd mensen om juist
hun steun aan Wilders te betuigen. Deze betoging was georganiseerd door de English Defence
League, een beweging die banden heeft met extreem rechts.
Verschillende betogers toonden
borden met de tekst ”England
needs a Gert”.

Getuigen: Fout OM
in zaak-Vaatstra
Binnenlandredactie

HILVERSUM – Justitie heeft
in het onderzoek naar de
onopgeloste moord op Marianne Vaatstra een verkeerde
verdachte opgepakt en daarmee de mogelijke dader laten
lopen. Het openbaar ministerie
onderzoekt de zaak.
Dat bleek uit het tv-programma
EenVandaag dat gisteravond
werd uitgezonden. Meerdere getuigen zeggen dat de verdachte
die justitie in 1999 op basis van
hun verklaringen aanhield, niet
de persoon is die zij bedoelden.
Het OM houdt echter tot op de
dag van vandaag vol wel de persoon te hebben opgepakt die
door getuigen was aangewezen,
maar dat die onschuldig is omdat zijn DNA niet overeenkomt
met dat van de dader.
De destijds 16-jarige Marianne
Vaatstra werd in de ochtend van
1 mei 1999 dood gevonden in een

weiland in het Friese Veenklooster. Ze was verkracht, gewurgd
en haar keel was doorgesneden.
Later bleek dat er in de nacht
van de moord een asielzoeker
uit het azc was verdwenen. Op
basis van getuigenverklaringen
over Ali en zijn plotselinge verdwijning na de moord hield de
politie in oktober 1999 een Ali
H. in Turkije aan. De man was
volgens de getuigen echter veel
langer en slanker dan de Ali over
wie ze bij de politie verklaringen
hadden afgelegd. Het OM onderzoekt het ”Ali”-verhaal, aldus
persof cier Mous gisteren.
Mous zei verder dat een andere
getuige in de zaak-Vaatstra zich
heeft vergist. In januari meldde
zich een vrouw die verklaarde
de ochtend na de moord op Marianne Vaatstra een huisgenoot
te hebben gezien die met bebloede handen thuiskwam en iets
zei over keel doorsnijden. „Het
meisje blijkt zich in de datum te
hebben vergist.”

”Ambassadeur natuur” krijgt ruimte
Willem H. Smith

APELDOORN – Of cieel mag
het edelhert in Nederland geen
stap buiten de Veluwe en de
Oostvaardersplassen zetten.
Enkele provincies en natuurorganisaties zijn echter bereid
de ”ambassadeur van de natuur” zijn plek in de vrije natuur terug te geven.
Elk voorjaar zitten op de Veluwe
en de in de Oostvaardersplassen
pakweg 4400 exemplaren ‘opgehokt’. Achter hoge hekken. Buiten deze of ciële leefgebieden
wacht ’s lands grootste zoogdier
de kogel. Onbegrijpelijk, meent
ir. Bas Worm, vicevoorzitter van
Vereniging Het Edelhert. „Het
edelhert, wettelijke beschermd
nota bene, staat bij de realisatie
van de ecologische hoofdstructuur symbool voor de kwaliteit
van robuuste verbindingen
tussen natuurgebieden. Waar
deze kritische paraplusoort kan
overleven, lukt dat ook andere
planten- en diersoorten.”

DEN HAAG – De nieuwe fractievoorzitter van de SP, Roemer,
ziet het als zijn taak om weggelopen kiezers terug te halen.
Hij geldt als een gedreven,
doortastend en samenbindend
politicus.
De wereld verbeteren. Om die
reden is Emile Roemer (47) namens de SP de politiek ingegaan,
zei hij ooit.
Sinds 1980 is hij al actief voor
de Socialistische Partij. Eerst als
lid van de afdeling Boxmeer,
daarna als afdelingsvoorzitter,
regiovertegenwoordiger en een
aantal jaren als lid van het partijbestuur. In 2002 werd hij wethouder en locoburgemeester in
Boxmeer. Dit bleef hij tot zijn
verkiezing in de Tweede Kamer
in 2006.
Emile Roemer werd op 24 augustus 1962 geboren in Boxmeer.
Hij groeide op in een roomskatholiek milieu, als vierde telg
in een gezin met vijf kinderen.
Interesse voor maatschappelijke
vraagstukken kreeg hij met de
paplepel ingegoten. Thuis aan
de keukentafel werd er veel over
politiek gediscussieerd. Op zijn

ROEMER
...breder, groter, forser...
Foto ANP

achttiende ging hij voor het eerst
met de SP de straat op om actie
te voeren.
Na zijn havo-opleiding ging hij
naar de pedagogische academie
in Nijmegen en was vervolgens
vanaf 1985 werkzaam in het
onderwijs. Eerst in Beuningen,
daarna in Boxmeer.
In de Tweede Kamer ontpopte
hij zich tot de plaag van staatssecretaris Huizinga van Verkeer
en Waterstaat, nu demissionair
minister. Keer op keer riep hij
haar ter verantwoording in de

Evenals de Zoogdiervereniging
pleit Worm voor de terugkeer
van het roodwild elders in het
land. „De EHS heeft mede tot
doel dat edelherten zich via aan
elkaar geknoopte natuurgebieden vrij kunnen verspreiden.
Van diep in Duitsland en België
tot aan de Utrechtse Heuvelrug
en de Oostvaardersplassen. En
andersom. Het aardige is dat
de dieren al spontaan ons land
binnenkomen. Als dat gebeurt
in gebieden die in de robuuste
verbindingen liggen, zoals in
Twente en de Achterhoek, is het
onlogisch om hun komst tegen
te werken, omdat op provinciaal
niveau het beleid nog niet is
aangepast. Op nationaal niveau
bestaat immers de wens edelherten grensoverschrijdend te
laten uitwisselen.”
Dat zich op Overijssels en
Gelders grondgebied nu al –illegaal– edelherten bevinden,
wordt niet aan de grote klok
gehangen. De dieren, afkomstig
uit Duitsland, zijn op eigen
kracht de grens overgestoken

Uiteindelijk moeten de dieren
ongehinderd naar de rivierdalen
en randmeren kunnen, al dan
niet via ecoducten. Dit jaar start
bij Hierden, Voorthuizen en Dieren een proef in drie poorten.
Boeren die hun grond voor herten openstellen kunnen rekenen
op een nanciële vergoeding.
Worm constateert tevreden
dat er initiatieven zijn om de
”ambassadeur van de natuur”
zijn plek in de vrije natuur
terug te geven. „Wel is er meer
regie vanuit Den Haag nodig
om de realisatie van robuuste
verbindingen in goede banen te
leiden. Er moeten vooraf duidelijke afspraken zijn over het
maximumaantal dieren en de
maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarnaast
moet de overheid met een nationale gedoog- en schaderegeling
komen die voor boeren geen
papieren rompslomp met zich
meebrengt.”

en worden gedoogd. Zolang ze
geen gevaar opleveren of schade
veroorzaken.
De groepjes in het oosten van
Twente komen uit het geïsoleerde Bentheimer Wald. De dieren
in de Achterhoek (bij Winterswijk) hebben de Ufter Mark/het
Dämmerwald als thuisbasis, net
boven het Ruhrgebied.
Terwijl Staatsbosbeheer in het
Limburgse Meinweggebied 25
herten uit de Oostvaarderplassen wil loslaten, heeft de provincie Gelderland plannen het
leefgebied op de Veluwe te vergroten via zogeheten poorten,
verbindingszones die geschikte
terreinen aan elkaar koppelen.

■ Gelderland
vergroot
stapsgewijs
leefgebied
Edelherten

Zie ook pag. 29: ”Heibel om
herten”.

Donner: Hak knoop
door in AOW-discussie
Herstel buffers kan niet wachten

Donner maakte gisteren duidelijk zich vooral zorgen te maken
over de aanvullende pensioenen.
De aanpak van problemen met
de opbouw van voldoende vermogen voor de oudedagsvoorziening kan in zijn ogen nu met de
nanciële crisis niet wachten.
De minister is verbaasd dat de
Kamer brieven controversieel
heeft verklaard die hij nog niet
eens heeft geschreven. Het gaat
onder meer om brieven over het
beleggingsbeleid van pensioenfondsen en over de hersteltermijnen voor fondsen, waarbij inke
gaten in de buffers zijn geslagen
door de crisis. „Dat is bij uitstek
een onderwerp waarvan je niet
kunt zeggen: dat kan wel even
wachten”, aldus Donner.
De CDA-bewindsman heeft altijd gezegd dat hij dit voorjaar

met een uitgebreide reactie op
de problemen bij pensioenfondsen wil komen. Deze zijn blootgelegd door drie commissies,
onder leiding van de professoren
Goudswaard, Frijns en voormalig
CPB-directeur Don. Na overleg
met onder meer De Nederlandsche Bank, sociale partners en
pensioenkoepels had Donner
nog voor de zomer besluiten
willen nemen over het overeind
houden van het pensioenstelsel.
Donner waarschuwt dat noodzakelijke besluiten al eens zijn
uitgesteld en dat nog een keer
uitstel eigenlijk in strijd is met
de wet. Het controversieel verklaren van de AOW-plannen is
in zijn ogen minder schadelijk.
Het gevallen kabinet-Balkenende
IV wilde de AOW-leeftijd immer
pas vanaf 2020 verhogen.
Daarbij wees de minister erop
dat een Kamermeerderheid voor
verhoging van de pensioenleeftijd is. Het onderwerp komt „onvermijdelijk weer terug” in een
volgend kabinet. Partijen die de
AOW-leeftijd niet willen verhogen, zullen volgens hem elders
miljarden euro’s moeten bezuinigen.

ZOA stelt nieuwe
voorzitter raad
van toezicht aan

Hirsch Ballin:
Toezichthouder
advocatuur nodig

Binnenlandredactie

DEN HAAG (ANP) – Voor advocaten moet er een toezichthouder komen. Tegenover deze
nieuwe toezichthouder kan de
advocaat zich niet beroepen op
zijn beroepsgeheim.

DEN HAAG (ANP) – Demissionair minister Donner (Sociale
Zaken) betreurt het dat de
Tweede Kamer zowel de verhoging van de AOW-leeftijd als
het veiligstellen van aanvullende pensioenen niet meer wil
behandelen na de val van het
kabinet.

APELDOORN – Dr. ir. H. Paul
uit Moerkapelle wordt de
nieuwe voorzitter van de raad
van toezicht van ZOA-Vluchtelingenzorg. Dat maakte de
organisatie gisteren bekend.

LONDEN – Honderden mensen protesteerden gisteren in Londen voor en tegen het bezoek van PVV-voorman Wilders aan het Verenigd Koninklijk. De
extreem rechtse English Defence League riep op tot steun voor Wilders, tegendemonstranten ageerden juist tegen de komst van de PVV-voorman naar
Foto EPA
de Britse hoofdstad.

Van Uhm trots op missie

Eerste straffen Culemborg geëist
was ingereden die mensen had
geraakt.
Een 42-jarige Culemborger
hoorde dertig uur werkstraf tegen zich eisen. Twee anderen
werden direct veroordeeld tot
twintig uur werkstraf.
Personen die een werkstraf
krijgen in verband met de ongeregeldheden in Culemborg, zullen allemaal samen onbetaalde
arbeid gaan verrichten in het
openbaar in Culemborg zelf.
Daarvoor heeft Reclassering Nederland een speciaal project opgezet, zo bleek gisteren.
De gemeente Culemborg maakte gisteren bekend dat de samenwerking met de Marokkaanse
Nederlanders Culemborg (MNC)
is hervat.

Binnenlandredactie

DEN HAAG (ANP) – Commandant der strijdkrachten
Peter van Uhm is trots op de
resultaten die Nederlandse
militairen, ontwikkelingswerkers en diplomaten
in Afghanistan hebben
bereikt.
Door hun inzet kan driekwart van de bevolking in de
provincie Uruzgan volgens
hem nu in relatieve veiligheid leven.
Samen met andere landen
hebben Nederlanders ervoor
gezorgd dat er een „solide
basis” ligt voor opbouw. „Een
fundament gegoten in Neder-

Gedreven, doortastend en
samenbindend politicus
Redactie politiek
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Kamer over problemen rond de
invoering van de OV-chipkaart.
Als de bewindsvrouw ook maar
even onduidelijk was, meldde hij
zich bij de interruptiemicrofoon.
„Staatssecretaresse”, noemde hij
haar eens. Hij nam geen genoegen met gedraal.
Roemer houdt van aanpakken.
Vandaag een probleem, morgen
opgelost. Zijn eerste ervaring in
politiek Boxmeer was een etsenrek dat bij het zwembad aan de
overkant van een drukke straat
stond. Het gemeentebestuur wilde de verplaatsing van het rek op
de begroting van het volgende
jaar zetten. Toen sjouwde Roemer op een avond met een hele
club mensen het rek naar de
overkant. Ja, waarom zou zoiets
maanden moeten duren?
Humor heeft hij ook. Dat bleek
gisteren bij zijn presentatie aan
de pers. Hoe hij uit de schaduw
van voormalig SP-fractieleider
Marijnissen kon treden, luidde
de vraag. De nieuwe fractievoorzitter hief zijn armen de lucht
in: „Ik ben breder, groter en forser”, antwoordde hij gevat.
Emile Roemer woont nog steeds
in zijn geboorteplaats Boxmeer.
Hij is getrouwd en heeft twee
dochters.

lands beton, een fundament
dat nog lang zal blijven liggen”, zei Van Uhm gisteren
in Den Bosch bij de uitreiking
van de Herinneringsmedaille
Vredesoperaties aan ruim
1900 militairen die actief zijn
geweest in Uruzgan en Kandahar.
Het „succes van de missie”
manifesteert zich volgens de
generaal op veel manieren.
Maar door de politieke discussie van de afgelopen weken
over de toekomstige rol van
Nederland in Afghanistan
dreigde dat succes wel eens
ondergesneeuwd te raken, aldus Van Uhm.

ARNHEM – Bij de politierechter in Arnhem heeft het
openbaar ministerie gisteren
honderd uur werkstraf en vier
weken voorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 56jarige man uit Culemborg.
De man zou de politie hebben
bedreigd door met een steigerpijp te zwaaien tijdens oud en
nieuw in de Diepenbrockstraat
in de wijk Terweijde. Ook beledigde hij agenten met obscene
gebaren en scheldwoorden.
De politie die de straat schoonveegde, liet hem niet naar zijn
nichtje verderop gaan, bij wie
zojuist een auto in de voortuin

Wandelgangen

Bezoekersrecord op refdag.nl
Redactie digitale media

APELDOORN – In een week
waarin de gemeenteraadsverkiezingen het nieuws domineerden, trok de website van
het Reformatorisch Dagblad op
donderdag een recordaantal
bezoekers.
Op die dag namen bijna 50.000
unieke bezoekers een kijkje op
refdag.nl.
De nieuwssite stond toen grotendeels in het teken van de uitslagen van de verkiezingen, analyses en achtergronden.
De dag ervoor liep de teller op
naar bijna 44.000 bezoekers, van
wie er 25.000 na 20.00 uur naar
de website kwamen toen de live-

verkiezingsuitzending van het
RD en de Reformatorische Omroep (RO) kon worden gevolgd.
Via de RO keken op dat moment
10.000 mensen mee.
Op een gemiddelde dag bezoeken tussen de 25.000 en 30.000
internetters refdag.nl.
Afgelopen woensdag werden
op de verkiezingswebsite voor
het eerst reacties van twitteraars
op het debat getoond, evenals
tweets van lokale christenpolitici.
Sinds enige tijd is het nieuws
van het RD ook te volgen via
twitter.com/refdag.
Daarnaast
is een speciale website beschikbaar voor gebruikers van zogeheten smartphones. Het adres is
refdag.nl/m

Balkenende gaat voor alles of niets

Addy de Jong

Het was een moment om
even de oren bij te spitsen,
dinsdagavond in het EO-programma Moraalridders. Door
de journalisten Knevel en Van
den Brink gevraagd of hij bij
de verkiezingen van 9 juni
voor het premierschap gaat,
antwoordde Balkenende zonder
aarzelen: „Ja.”
Op de vraag of hij alleen en
uitsluitend voor het premierschap gaat, haperde hij. Een
helder nee kwam niet uit zijn
mond. Het was duidelijk: Balkenende wilde de ruimte
behouden om, mocht het CDA
niet bij de formatie betrokken raken, op kortere of wat
langere termijn de Kamer te
verlaten.
Dat is zacht gezegd een
vreemde opstelling. Jawel, oudbewindslieden die kort na hun
verkiezing tot Kamerlid de wijk
nemen, kennen we –helaas– al
jaren. Er zijn zelfs lijsttrekkers
bekend die al snel na hun beediging het hazenpad kozen. Zo
vertrok VVD-leider Bolkestein
in 1999, anderhalf jaar na de
verkiezingen, naar de Europese
Commissie. CDA-leider Van Agt
hield het na de stembusstrijd
van november 1982 slechts een
halfjaartje in de krappe Kamerbankjes uit.

Paul volgt W. Zoeteweij op, die
na een jarenlang voorzitterschap
aftreedt.
De nieuwe voorzitter is in het
dagelijks leven inspecteur-generaal bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
ZOA-Vluchtelingenzorg biedt
noodhulp. De organisatie ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend con ict
of een natuurramp, door hen te
helpen hun leven opnieuw op te
bouwen.

Dat heeft minister Hirsch Ballin
(Justitie) gisteren geschreven aan
de Tweede Kamer.
De onafhankelijke toezichthouder, die binnen de Nederlandse
Orde van Advocaten komt te werken, kan eerder in actie komen
dan een tuchtrechter, die afhankelijk is van klachten die tegen
advocaten worden ingediend. De
toezichthouder zal jaarlijks een
bepaald aantal advocaten onder
de loep nemen en in actie komen
bij signalen van incidenten.
De toezichthouder kan advocaten voor sommige overtredingen
een bestuurlijke boete opleggen.

BALKENENDE
...vreemde opstelling...
Foto ANP

Maar een lijsttrekker die
ruimschoots voor de verkiezingen laat merken dat zitting
nemen in ’s lands hoogste
vergaderzaal eigenlijk niet zijn
bedoeling is, is een novum.
Let wel, te begrijpen valt het
best dat iemand die acht jaar in
het Torentje heeft gebivakkeerd
weinig zin heeft in een nieuw
verblijf in de Kamer. Niemand
verplicht Balkenende daar ook
toe. Maar het is wel kiezen of
delen: of niet op een lijst gaan
staan, of voor 100 procent
accepteren dat de verkiezingsstrijd ook op een vierjarig Ka-

merlidmaatschap kan uitlopen.
Zo zit het Nederlandse systeem
nu eenmaal in elkaar. Niemand
heeft bij voorbaat de garantie
dat hij minister of premier
wordt.
Balkenendes halfslachtige
houding in dezen heeft alles te
maken met de penibele situatie
waarin zijn partij zich bevindt.
Zeker, op het eerste gezicht zijn
de gemeenteraadsverkiezingen
van woensdag voor de PvdA
dramatischer verlopen dan voor
het CDA. De sociaaldemocraten
verloren bijna 700 raadszetels;
bij de christendemocraten bleef

het verlies beperkt tot minder
dan 200. Maar dat is niet het
hele verhaal. Wie beseft dat
het CDA in 2006 al de slechtste gemeenteraadsverkiezing
ooit beleefde, begrijpt dat een
daling met nog eens 200 zetels
een onheilspellende gebeurtenis is. Het CDA bevindt zich in
een omlaag zoevend rodelbaankarretje, verwoed op zoek naar
de handrem.
Dat het op zichzelf mogelijk
is het tij te keren, bewijst de
recente geschiedenis. Wonder
boven wonder wist de partij, na
belabberd verlopen gemeenteraadsverkiezingen in 2006, toch
een uitstekend resultaat te boeken bij de kort daarna volgende
Kamerverkiezingen. Met 41
Kamerzetels bleef Balkenende
zijn concurrent Bos (33 zetels)
royaal voor, waardoor hij voor
de derde maal het premierschap in de wacht kon slepen.
Drieënhalf jaar later gaat
hij opnieuw –en nu blijkbaar
uitsluitend– voor de hoofdprijs. Alleen, de geschiedenis
herhaalt zich zelden. Zo is het
maar zeer de vraag of het CDA
zijn imago van betrouwbaarheid en stabiliteit na een drietal
aan twist en nijd ten onder
gegane kabinetten nogmaals
met succes kan verzilveren. Het
omgekeerde zou wel eens het
geval kunnen zijn. Na acht jaar

”JP” in het Torentje lijkt een
algemene Balkenendemoeheid
te ontstaan. En na acht jaar
CDA-dominantie herleeft onder
kiezers en politieke partijen het
oude paarse sentiment: nu alsjeblieft weer eens een coalitie
zonder christendemocraten.
Vandaag precies twee weken
geleden liet het CDA op knappe
wijze zien dat het de best
geoliede machtsmachine is die
Nederland kent. Om halfvijf zaterdagmorgen, Balkenende had
nog maar net de val van zijn
kabinet wereldkundig gemaakt,
belde partijvoorzitter Van
Heeswijk met de premier. Of
hij zich beschikbaar stelde voor
een nieuw lijsttrekkerschap.
Diezelfde dag zei Balkenende
ja. Daarmee deelde het CDA in
de meteen begonnen verkiezingscampagne de eerste klap
uit: hier staat onze man, wij
zijn er klaar voor.
Slim. Sterk.
Of... toch niet helemaal? Door
het opnieuw te wagen met een
man wiens imago slijtageplekken vertoont, die wel premier
wil worden maar eigenlijk geen
Kamerlid, neemt het CDA beslist een risico. Wat een sterke
zet leek, kan zich de komende
weken ook tegen de partij
keren. Het zou zomaar kunnen
dat het tijdperk-Balkenende
zijn einde nadert.

