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A

ls ik VVD-coryfee Frits Bolkestein ergens dankbaar voor ben, dan wel voor zijn strijd tegen het
cultuurrelativisme. Bolkestein was niet de eerste, maar wel de meest invloedrijke criticus van
de onverschillige houding die de politiek lange
tijd aannam ten opzichte van de integratiekwestie. Nee, niet alle opvattingen en tradities zijn gelijk, en
de rechten van het individu waren toch echt belangrijker dan
die van het collectief. Dat het inderdaad onverdedigbaar is
om tienermeisjes uit te huwen, en dat een schaap op je balkon ritueel slachten enigszins barbaars kan overkomen. In
een beschaafd land laat je dat aan een slachterij over. Ook
barbaars, maar buiten het zicht.
Bolkestein had geen geduld voor het misplaatste paternalisme van wat toen doorging voor progressief Nederland, en
terecht. Want ook veel migrantenkinderen waren klaar met
die aparte behandeling, alsof zij een bedreigde diersoort
vormden. Al sloegen de opvolgers van Bolkestein door en
werd die groep als een gevaarlijke diersoort behandeld. Van
de regen in de drup.

De inheemse Nederlander was ‘verweesd’,
‘bezorgd’, zijn tradities ‘afgepakt’

M

aar niet alleen oosterse culturen kennen bedenkelijke tradities, zo blijkt nu. Als de afgelopen twee decennia iets duidelijk is geworden, dan wel dat óók
Nederlanders een cultuur hebben met bijbehorende tradities. Niet zo verfijnd en passievol als, ik noem maar wat, de
Andalusische Semana Santa, maar dat kun je in een ontkerstende samenleving ook niet meer verwachten.
We hebben het over tradities als Zwarte Piet, vuurwerk en
vreugdevuren, die tot heilig erfgoed zijn verklaard. Ontkerstend of niet, de religieuze dimensie van zulke seculiere tradities is onmiskenbaar, zoals mijn collega Christiaan Weijts
onlangs haarfijn uiteenzette. En zoals elke religie kent ook
deze hedonistische variant haar zeloten.
Zoals Surinamers bij aankomst in Nederland tot de ontdekking kwamen dat er blanke vuilnismannen en schoonmakers
bestonden, zo zien migrantenkinderen nu dat er witte Nederlanders bestaan die bereid zijn achterlijke tradities desnoods
met geweld te verdedigen. Zie de aanhoudende rellen in Den
Haag.
Wat mij nu verwondert is de oorverdovende stilte vanuit de
politiek, een soort stilzwijgend gedoogbeleid. Politici hebben,
vooral na Fortuyn, oneindig veel begrip en geduld getoond
voor de angst- en onderbuikgevoelens van de inheemse Nederlander. Want die was ‘verweesd’, ‘bezorgd’, zijn tradities
‘afgepakt’. Dat lag aan de ongebreidelde vrije markt en ongereguleerde migratie, werd hem wijsgemaakt. Niks zelfkritiek, als
het om ‘eigen volk’ gaat is cultuurrelativisme bon ton.
Maar daarmee is een monster van Frankenstein gecreëerd.
Wie wil nu de fakkel van Frits Bolkestein overnemen?

Lotfi�El�Hamidi�(L�.e�l�H�a�m�i�d�i�@�n�rc�.�n�l�@�Lo�t�f�i�_�H�a�m�i�d�)�schrijft�op
deze�plek�een�wisselcolumn�met�Tom-Jan�Meeus.

Onderzoek van NRC toont
dat in het Tjongerschans
ziekenhuis een tweeling
overleed door gebrekkige
zorg en communicatie.
Door�onze�redacteur
Wubby�Luyendijk
HEERENVEEN.�De specialistische ge-

boortezorg in Ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen is ernstig tekortgeschoten. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar het overlijden van
een tweeling in december 2017. De
dossiervorming was te summier en
gebrekkig, de behandelaar had de
zorg niet gedeeld met collega-gynaecologen en onduidelijk blijft of de
vakgroep gynaecologie afdoende
maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen.
In december 2017 overleden de
meisjes van 27 weken aan het zogeheten
tweelingtransfusiesyndroom
(tts). Het medisch tuchtcollege in
Groningen berispte de behandelend
gynaecoloog daarvoor. Ze had „de
continuïteit van de zorg ernstig in gevaar gebracht” door af te zien van de

verplichte tweewekelijkse controle,
omdat ze vrij was. Elke patiënt zijn
vaste eigen dokter is niet meer van
deze tijd, aldus het tuchtcollege.
De ouders van de tweeling kaartten
de zaak aan bij de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd, waarna
het ziekenhuis een intern onderzoek
begon. In dat vertrouwelijke onderzoek worden de negen gynaecologen
opgeroepen een discussie te voeren
over de vraag of gecompliceerde ge-

Een tweeling van 27 weken
overleed omdat een
controle werd uitgesteld
boortezorg wel „voldoende geborgd
kan worden binnen Tjongerschans”,
gelet op de gebrekkige dossiervoering
en het feit dat de betrokken gynaecoloog haar patiëntenzorg niet met de
collega’s deelde.
In een reactie laat het ziekenhuis
weten dat „verbetering van de dossiervoering” punt van aandacht is.
Maar in hoeverre die dossiers inmiddels op orde zijn, de collegiale patiën-

tenoverdracht geregeld, en continuïteit van 24-uurs geboortezorg veilig
gesteld, kan een woordvoerder niet
nader duidelijk maken. De gynaecologen benadrukken dat het afwijken van
tweewekelijkse controle een „eenmalige afweging is geweest en deze fout
betreuren wij”. Voor gecompliceerde
zwangerschappen volgen ze de richtlijnen van vakvereniging NVOG.
De ouders van de overleden tweeling dringen aan op meer onderzoek
naar de veiligheid van gecompliceerde geboortezorg bij het Tjongerschans. Hun advocaat Liesbeth Poortman heeft daarover vorige week een
brandbrief gestuurd naar de Inspectie
voor de Gezondheidszorg en Jeugd.
„Overduidelijk dient de vakgroep gynaecologie de zorg drastisch en in
meerdere opzichten te verbeteren”,
schrijft ze. „Wellicht is het ziekenhuis
niet in staat is de zorg bij risicovolle
meerlingzwangerschappen uit te
voeren.”
De berispte gynaecoloog wil NRC
niet te woord staan over de zaak. „Wat
patiënte is overkomen, is verschrikkelijk treurig”, mailt ze. „Het is voor mij
daarom niet passend te reageren.”
[+]�Echo�werd�uitgesteld pagina�6-7

Bibliotheek in Tilburgse fabriekshal
wint prijs ‘World Building of the Year’
AMSTERDAM.�Een bibliotheek in Til-

burg is vrijdagavond tijdens het
prestigieuze World Architecture
Festival uitgeroepen tot World Building of the Year. Het gebouw, de
LocHal in de Spoorzone, werd ontworpen door Civic Architects,
Braaksma & Roos Architectenbureau en Petra Blaisse. Het World Architecture Festival werd dit jaar in
Amsterdam gehouden.
De Tilburgse bibliotheek is sinds
een jaar gehuisvest in een voormalige fabriekshal, waar tot 2010 locomotieven werden gebouwd en gerepareerd. Het gebouw uit 1932 is
meer dan achttien meter hoog en
zou gesloopt worden. Nu huizen er
een bibliotheek, twee kunstinstellingen (Kunstloc Brabant en Brabant

C), een stadscafé en er zijn meerdere
vergader- en kantoorruimtes.
De jury van het World Architecture
Festival prijst de openheid van het
publieke gebouw waar „een verscheidenheid aan gebruikers elkaar voor
verschillende doeleinden kan ont-

moeten”. „Dit project transformeerde een belangrijk gebouw dat was bestemd voor de sloop”, aldus de jury.
„Het biedt ruimtes van zeer verschillende omvang voor zowel gemeenschappelijk als meer intiem gebruik.”
De centrale hal wordt voor een
groot deel in beslag genomen door
een monumentale trap. De architecten noemen het een „trappenlandschap”, niet alleen om naar boven of
naar beneden te gaan, maar ook om
op te zitten of te werken. De LocHal
wil een publiek gebouw zijn dat mensen uit alle lagen van de bevolking
trekt. „Van dakloze tot hoogleraar”,
zegt de directeur in De Groene Amsterdammer. Zwervers zijn letterlijk
welkom, op twee voorwaarden: niet
slapen en geen geuroverlast. (NRC)
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Toestand vijfjarig slachtoffer
ontploffing Coevorden stabiel

FBI beschouwt doodschieten
Amerikaanse militairen als terreur

AMSTERDAM.�De toestand van de vijfjarige jongen

PENSACOLA.�De Amerikaanse FBI gaat ervan uit dat

die zaterdag onder het puin van een ingestort pand
in Coevorden vandaan werd gehaald, is stabiel. Hij
ligt niet langer op de intensive care en mag over een
paar dagen weer naar huis. Dat meldt de gemeente
zondag. De jongen ligt nog in het ziekenhuis, waar
zijn familie hem bijstaat. De gemeente laat weten
contact te hebben gehad met de familie van de jongen. Zijn vader, die eveneens gewond raakte, is de eigenaar van de grillroom aan de Sallandsestraat die
zaterdagmiddag rond drie uur ontplofte en instortte.
De jongen werd in „zorgwekkende toestand” naar
het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk,
de politie gaat maandag verder met het onderzoek
naar de ontploffing. (NRC)
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Geboortezorg in ziekenhuis
Heerenveen schoot fors tekort
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de aanval van een Saoedische militair die vrijdag op
een marinebasis in Florida drie Amerikaanse militairen doodschoot een terroristische aanslag is. De 21jarige Saoediër Mohammed Alshamrani, die werkte
bij de Saoedische luchtmacht, volgde een training op
de basis Pensacola. Nadat hij enkele militairen had
aangevallen werd hij zelf doodgeschoten. De FBI zei
zondag dat ze probeert vast te stellen of Alshamrani
zelfstandig opereerde of deel uitmaakte van een netwerk. Hij zou kort tevoren op Twitter zijn woede
hebben geuit over de Amerikaanse steun aan Israël
en de VS voor anti-moslim hebben uitgemaakt. Het
incident brengt president Trump en de Saoedische
leiders in verlegenheid omdat er in de VS al veel kritiek is op hun nauwe onderlinge banden. (AP)

Nabestaande�Rani�Sohansingh�vertelt�haar�kinderen�over�de�kogelinslagen�op�Bastion�Veere in�het�Fort�Zeelandia�in�Paramaribo,�Suriname.

REPORTAGE�HERDENKING�DECEMBERMOORDEN

‘Vonnis tegen Bouterse is een keerpunt’
De herdenking van de Decembermoorden in Fort Zeelandia was beladen. „De strijd voor rechtvaardigheid is nog niet gestreden.”
Door�onze�correspondent
Nina�Jurna
PA�R�A�M�A�R�I�B�O

‘Z

ien jullie de kogelgaten in
de muur?”, vraagt Rani Sohansingh aan haar twee zonen, Rajeev (16) en Nitin
(13). „Kun je nagaan hoeveel kogels
er door hun lichamen zijn gegaan. Ze
zijn als beesten beschoten.”
Ze legt haar vingers op de centimeters diepe kogelgaten in de muur van
het Bastion Veere, een kleine binnenplaats aan de rivierzijde van het zeventiende-eeuwse Fort Zeelandia.
Op deze plek zijn op 8 december
1982 vijftien critici van de toenmalige legerleider Desi Bouterse tegen
een muur gezet en standrechtelijk
geëxecuteerd. Onder hen de ondernemer Robby Sohansingh, Rani's
broer.
Uit het 120 pagina’s dikke vonnis
van rechter Cynthia Valstein-Montnor blijkt dat er na forensisch onderzoek op deze plek 93 kogelgaten zijn
geïdentificeerd. „Ik heb het lichaam
van mijn broer Robby na de moorden
gezien. Hij was doorzeefd met kogels
en de informatie van de rechtbank is
daar alleen maar een bevestiging
van. De vijftien mannen zijn gemar-

teld en vermoord omdat iemand
meende te beschikken over leven en
dood”, zegt ze.
Elk jaar herdenken familieleden de
executies van de vijftien mannen,
onder wie journalisten, advocaten en
vakbondsleiders. Er wordt gebeden,
er zijn speeches en er worden kransen op de plek gelegd. Maar dit jaar is
de bijeenkomst groter van opzet,
meer beladen, en staat alles in het teken van het recente vonnis tegen Desi Bouterse: twintig jaar celstraf voor
de moorden.

hemel naar ons kijken vandaag”,
zegt Sunil Oemrawsingh, nabestaande en voorzitter van de Stichting 8
december tegen het aanwezige publiek.
Op de binnenplaats van het monumentale fort, waar tegenwoordig het
Surinaams Museum is gevestigd,
staat een witte tent, opgetuigd met

Geen bewijs

De herdenking is in handen
van de kleinkinderen van
de vijftien slachtoffers

Bouterse, sinds 2010 president van
Suriname, pleegde in 1980 met een
groep militairen een staatsgreep en
vestigde een militaire dictatuur in
het land. Kritiek op het regime, zoals
de vijftien slachtoffers hadden, werd
niet getolereerd en leidde tot de
moorden. Volgens Bouterse waren
de vijftien van plan om met steun
van het buitenland een staatsgreep
te plegen en zijn ze „op de vlucht
neergeschoten”. Maar volgens de
rechtbank is daar geen bewijs voor
gevonden. „Die leugen is nu onomstotelijk door de rechtbank aan diggelen geslagen. De roep om gerechtigheid is beantwoord door drie dappere vrouwelijke rechters. De vijftien
mannen mogen met trots vanuit de

de levensgrote, kleurrijke portretten
van de vijftien slachtoffers. „Mijn vader, André Kamperveen, was behalve
eigenaar van het kritische radiostation ABC ook bestuurslid van de FIFA
en hij was minister van Sportzaken
geweest”, legt Henk Kamperveen uit
aan een scholier van dertien die belangstelling toont.
Dit jaar zijn er meer jongeren aanwezig en is de herdenking, op de
speeches van de voorzitter en een
aantal geestelijken na, vooral in handen van jonge nabestaanden – de
kleinkinderen van de vermoorde
mannen. „Ik was nog niet geboren
toen mijn opa samen met veertien

andere mannen 37 jaar geleden hier
tegen de muur is gezet en er kogels
uit automatische geweren op hen
werden geschoten”, zegt Zahara
Kamperveen (19), de kleindochter
van André Kamperveen, tegen het
aanwezige publiek. Een groep van
zo’n zestig mensen is even daarvoor
de monumentale trappen van het
fort opgelopen, en via een smalle,
lange gang naar de plek gelopen waar
de moorden hebben plaatsgevonden.
Ingetogen en rustig leest Zahara
Kamperveen de namen van de
slachtoffers voor. „John Baboeram,
36 jaar, advocaat. Bram Behr, 31 jaar,
journalist. Cyril Daal, 46 en voorzitter van de Moederbond.”

Opgelucht
Rani Sohansingh wordt emotioneel
bij het luisteren naar de namen en de
kranslegging die daarop volgt. De bijeenkomst is door het vonnis ook extra beladen, sommige nabestaanden
zijn zelfs met spoed uit Nederland
gekomen om hier vandaag in het Fort
te zijn. „Aan de ene kant voel ik me
opgelucht en voelt het vonnis na 37
jaar strijd als keerpunt'', zegt Rani na
de kranslegging. „Maar het vonnis alleen is niet genoeg, dus de strijd is
nog niet gestreden”.
Tijdens een partijbijeenkomst van
zijn politieke partij NDP zei Bouterse

afgelopen vrijdag spottend dat door
het vonnis van de Krijgsraad de eenheid binnen zijn partij juist versterkt
is. „Eigenlijk moet ik de zogenaamde
Krijgsraad bedanken. Er was nogal
wat geruzie tussen partijleden in de
verschillende wijken maar door het
vonnis voelt iedereen zich weer een
echte NDP’er”, aldus Bouterse, die
behalve president ook voorzitter van
de NDP is.
Zijn advocaat Irwin Kanhai maakte
tijdens de bijeenkomst bekend definitief in verzet en hoger beroep te
gaan tegen het vonnis, daarover lanceerde hij eerder tegenstrijdige berichten. Volgens Kanhai krijgt Bouterse, door gebruik te maken van zijn
beroepsmogelijkheden, nu weer de
status van verdachte en kan hij dus
meedoen met de verkiezingen van
2020. Over zijn deelname aan de verkiezingen is Bouterse duidelijk.
„Mijn naam zal met dikke vette letters op de kandidatenlijst prijken”,
zei hij afgelopen week in de lokale
media.
Bij de herdenking zijn de nabestaanden niet onder de indruk van
de uitlatingen van Bouterse. „We
wisten al dat hij schuldig was”, zegt
Rani’s zoon Rajeev bij de muur vol
kogelgaten. „Door het vonnis is het
nu bevestigd en zijn de moordenaars
ontmaskerd.”

