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‘Kamer staat buitenspel’
Oud-Kamervoorzitters vinden het onge-
kend hoe het parlement zich ‘buitenspel’
laat zetten door premier Balkenende. Van-
daag debatteert de Tweede Kamer met de
premier over het door hem geïnitieerde on-
derzoek naar de steun voor de Irak-oorlog.
Binnenland Pagina 3

Top Rochdale weg
De raad van commissarissen van woning-
corporatie Rochdale in Amsterdam is te-
ruggetreden omdat het maatschappelijk
vertrouwen is verdwenen. Rochdale kwam
in opspraak door het dubieuze handelen
van directeur Hubert Möllenkamp.
Binnenland Pagina 3

VVD: AOW op 67 jaar
De VVD wil de AOW-gerechtigde leeftijd ver-
hogen van 65 naar 67 jaar. De partij wijzigt
haar standpunt om de vergrijzing te lijf te
gaan en te voorkomen dat de staatsschuld
de 60 procent passeert. Wie op zijn 65ste
veertig jaar heeft gewerkt, wordt ontzien.
Binnenland Pagina 3

Iraanse satelliet
De VS zijn bezorgd over de lancering van de
eerste eigen Iraanse satelliet in de ruimte.
Ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben
hun zorg geuit omdat de technologie ‘erg
veel lijkt’ op de technologie die nodig is om
ballistische raketten af te vuren.
Buitenland Pagina 4

Protectionisme VS
De EU maakt zich steeds meer zorgen over
de protectionistische inslag van het econo-
mische herstelplan van president Obama.
De Europese bezwaren richten zich op de
zogenoemde ‘Buy America’-clausule in het
steunpakket ter waarde van 800 miljard
dollar. Die bepaalt dat voor de projecten die
via het pakket worden gefinancierd, alleen
Amerikaans staal en ijzer mogen worden
gebruikt. Het plan voorziet onder meer in
de bouw van wegen en bruggen.
Economie Pagina 7

Fusie voetbalclubs
De Limburgse voetbalclubs Roda JC en For-
tuna Sittard willen samen een nieuwe be-
taaldvoetbalclub in de eredivisie gaan vor-
men. Beide besturen omarmden dinsdag
de plannen tot een fusie. Supporters van
beide clubs zijn woedend.
Sport Pagina 15

Blogs
Thijs van Soest
blogt over media:
vk.nl/mediablog

Spinneweb
Redacteur Heleen
van Lier blogt over
sociale media:
vk.nl/spinneweb
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Wo l k e n

Opklaringen, wat
mist, later bewolk-
ter. Weinig wind en
3 graden.
Morgen bewolkt en
nevelig. Soms lichte
regen. Het wordt
3 tot 8 graden.
Voor weerkaarten
tot 10 dagen voor-
uit en actuele beel-
den van de weerra-
dar surf naar
w w w. w e e r. n l
We e r o v e r z i c h t
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Fa m i l i e b e r i c h t e n
Pagina 10
R T V- p r o g r a m m a ’s
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Nederland € 1,20
België € 2,50
Duitsland € 2,95
Engeland £ 1,80
Frankrijk € 2,95
Italië € 2,95
Luxemburg € 2,50
Marokko Md 30,00
Oostenrijk € 2,95
Spanje € 2,95
Tsjechië Czk 105
Zwitserland Chf 5,40
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Schiphol
Vogels en vliegtui-
gen zijn geen goede
combinatie, zo liet
de noodlanding van
een vliegtuig in
New York onlangs
weer zien. Op
Schiphol worden
vogels verjaagd met
een robotvogel.
vk.tv/schiphol
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Ook Polen
zonder werk

Economie 7

‘Het is erg moeilijk om mannen
aan het vaderen te krijgen’

Antropoloog Sarah Hrdy over opvoeding / Voorkant 13

Honderden recensies van hotels,
bed & breakfasts en restaurants in
Nederland, handig gepresenteerd
op internet. Allemaal bezocht en
beoordeeld door het Volkskrant
Hotelteam, en door culinair verslag-
gever Mac van Dinther.

w w w w. v o l k s k r a n t r e i z e n . n l /
hotelrestaurant

w Vo l k s k r a n t r e i z e n . n l :
jouw reisgids.

Even weg?

w w w. v o l k s k ra n t r e i z e n . n l

3-/4-/5-daagse
autovakantie
Sandton Hotel
de Cooghen
Nabij strand!

www.kras.nl/17597

TEXEL

3 dagen
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Hoe komt Nederland 
aan nieuwe multinationals?
woensdag 4 februari 2009 om 20.00 uur
debat in de Rode Hoed, georganiseerd door de Volkskrant 
en het Nicis Institute. Inleiding: Lodewijk Asscher, wethouder 
Economische Zaken van de gemeente Amsterdam, 
Sprekers: Hans Schenk (hoogleraar economie van de universiteit 
Utrecht), Bert Nijmeijer (Techno-logie Kring Twente) en Leo Verhoef 
(hoogleraar ondernemer-schap TU Eindhoven).
Gespreksleiding: Pieter Broertjes (hoofdredacteur van de Volkskrant)

De Economische Agenda

KO P E N H AG E N Daar staat hij dan,
totaal onherkenbaar in een isla-
mitisch gewaad, in een Deense
zaal, toegejuicht als voorvechter
van het vrije woord: Gregorius
Nekschot, pseudoniem van de
anonieme Nederlandse cartoo-

nist die vorig jaar werd gearres-
teerd vanwege zijn tekeningen.

Voor de allereerste keer sinds
zijn aanhouding spreekt hij in
het openbaar, op uitnodiging van
de Free Press Society. Die organi-
satie wilde hem in Kopenhagen
een platform geven. ‘Want het
schaamteloze Nederland, met die
schaamteloze regering, jaagt op
de vrijheid van meningsuiting’,
zegt de president van de Free
Press Society, Lars Hedegaard .

Hij had zich kunnen verkleden
als Mickey Mouse of de Lone Ran-
ger. Hij koos voor een nikab – ‘als
statement’ – die een vriendin voor

hem heeft uitgezocht. Hij vindt
dat hij lijkt op een pestlijder uit
de jeugdserie Floris.

Een provocatie? Onzin. Zo uit-
gedost wil hij laten zien dat hij al
bijna een jaar in een gevangenis
leeft. Sinds er op 13 mei 2008 tien
agenten zijn huis binnenstorm-
den en hij anderhalve dag in de
gevangenis zat, is zijn leven totaal
veranderd. Hij is bang, bezorgd
en kan niet meer tekenen wat hij
wil. Hij is in afwachting van de
uitslag van het onderzoek van het
Openbaar Ministerie. Dat zou zijn
spotprenten als beledigend en
haatzaaiend zien.

De Deense geheime dienst had
van tevoren contact met Nek-
schot en zijn bodyguard opgeno-
men. Op het vliegveld van Kopen-
hagen werden ze opgewacht
door geheim agenten, die ook de
zaal in de gaten houden. Volgens
Nekschot heeft de arrestatie hem
in direct gevaar gebracht. Zijn
anonimiteit staat op het spel; als
hij wordt vervolgd, weet iedereen
wie hij is – ook moslimextremis-
ten. ‘Kijk maar wat er met Theo
van Gogh is gebeurd.’

Zijn situatie is een gevolg van
de Deense cartoonrellen, zegt hij.
Er kwam een ‘Interdepartemen -

tale Werkgroep Cartoonproble-
matiek’ – ‘het meest lachwekken-
de instituut in Nederlandse ge-
schiedenis’  – en hij zou nog ge-
vaarlijker zijn dan alle Deense
cartoonisten bij elkaar. De export
zou in gevaar komen. Hem moest
de mond worden gesnoerd; hij
geldt als proefkonijn voor men-
sen die maar denken dat ze alles
mogen zeggen of tekenen.

Hoe is het om hier als een mos-
limvrouw te staan, luidde tenslot-
te een vraag uit de zaal. ‘Ik zie bij-
na niks. Ik bewonder de vrouwen
dat zij hierin kunnen leven. Res-
pect voor hen – het is niet niks.’

Advertenties

Merkel eist klare taal paus
BERLIJN Bondskanselier Angela
Merkel heeft er bij paus Benedic-
tus XVI op aangedrongen zich
onomwonden uit te spreken te-
gen ontkenning van de Holo-
caust. Volgens haar is dit nog
niet duidelijk genoeg gebeurd.

De ongebruikelijke interven-
tie van Merkel, die ‘binnenker-
kelijke beslissingen’ in principe
niet becommentarieert, volgt
op de omstreden rehabilitatie
van de Holocaustontkenner Ri-
chard Williamson en drie ande-
re leden van de ultraconserva-
tieve Pius X-broederschap.

Tijdens een persconferentie in
Berlijn zei Merkel niet te kun-
nen zwijgen als fundamentele
vragen in het geding zijn. Door

het eerherstel van Williamson,
aldus Merkel, is de indruk ont-
staan dat het ontkennen van de
Holocaust – in Duitsland een
strafbaar feit – door de katholie-
ke kerk wordt gebillijkt.

Het Vaticaan heeft per om-
gaande tegen de ‘ongepaste’ in-
menging van Merkel geprotes-
teerd. De terugkeer van Wil-
liamson in de moederschoot
van de kerk wil volgens een
woordvoerder van de paus niet
zeggen dat daarmee ook diens
opvattingen over de Holocaust
zijn gelegitimeerd. De zegsman
herinnerde eraan dat de paus
geregeld ‘met grote duidelijk-
heid’ stelling heeft genomen te-
gen het antisemitisme.

vk.nl/ea

Hoe komt Nederland 
aan nieuwe multinationals?
Startende bedrijven in overvloed, maar 
Nederland telt nauwelijks ondernemingen die doorstoten naar 
een omzet boven enkele honderden miljoenen. Hoe komt 
dat en hoe kunnen we dat verbeteren? In het kader van de 
Economische Agenda van de Volkskrant op 4 februari in de Rode 
Hoed buigen diverse deskundigen zich over deze vragen.
Na een inleiding van Lodewijk Asscher, wethouder Economische 
Zaken van de gemeente Amsterdam, zullen wetenschappers 
en praktijkdeskundigen zich met de zaal buigen over de beste 
oplossingen voor dit vraagstuk. Sprekers zijn o.a.: Hans Schenk 
(hoogleraar economie van de universiteit Utrecht), Leo Verhoef, 
hoogleraar ondernemerschap Technische Universiteit Eindhoven 
en Bert Nijmeijer (Technologie Kring Twente). De gespreksleiding: 
is in handen van Pieter Broertjes (hoofdredacteur de Volkskrant).
Dit is de eerste in een reeks openbare debatten over de beste 
oplossingen voor de belangrijkste economische vraagstukken in 
Nederland. Voor meer informatie www.volkskrant.nl/ea.
Datum:  woensdag 4 februari 2009
Plaats:        De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam 
Aanvang:     20.00 uur, kassa open vanaf 19.00 uur
Toegang:     4,- in de voorverkoop via www.rodehoed.nl / 5,- aan de deur
Informatie:   www.volkskrant.nl/ea
Organisatie: De Rode Hoed i.s.m. de Volkskrant 
 en Nicis Institute.

De Economische Agenda

Zorgb estuurder
a a n s p ra k e l i j k
bij wanbeleid
w Kabinet bereidt wet voor.

w Bestuurders en toezichthou-
ders zijn nu niet te dagen.
Van onze verslaggevers
Gijs Herderscheê, Natalie Righton
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEN HAAG Toezichthouders en be-
stuurders van zorginstellingen die
door wanbeleid in problemen ra-
ken, kunnen in de toekomst voor
de rechter worden gedaagd. De be-
stuurders van de zorginstellingen
die de afgelopen weken bijna fail-
liet gingen, ontspringen de dans.
Er is geen wettelijke basis om hen
aansprakelijk te stellen.

Dit zegt CDA-minister Ab Klink
van Volksgezondheid in een inter-
view met de Volkskrant.

De afgelopen weken raakten de
IJsselmeerziekenhuizen, thuiszor-
gorganisatie Meavita en Philadel-
phia, dat gehandicaptenzorg le-
vert in acute geldnood. Bij de zie-
kenhuizen was GroenLinks-lid en
commissaris van de koningin in
Noord-Holland Harry Borghouts
jarenlang toezichthouder. Bij Mea-
vita is VVD-coryfee Loek Hermans
actief en bij Philadelphia CDA-pro-
minent Elco Brinkman. De IJssel-

meerziekenhuizen zijn maandag
gered met ruim 30 miljoen euro
overheidssteun.

‘Voor zover mijn informatie
strekt’, zegt Klink, is het nu ‘niet
mogelijk’ om juridische stappen
tegen de falende bestuurders in de
zorg te nemen.

Klink gaat ervan uit dat de op-
stelling van raden van toezicht te-
genover directies van zorginstel-
lingen al is veranderd. ‘Je mag ho-
pen en veronderstellen dat het be-
wustzijn van hun verantwoorde-
lijkheid bij de raden van toezicht
na deze incidenten toeneemt. Het
is echt geen pretje om zoveel nega-
tieve persoonlijke aandacht in de
media naar je toe te trekken.’

In een nieuwe wet gaat het kabi-
net de aansprakelijkheid van toe-
zichthouders en bestuurders van
‘maatschappelijke ondernemin-
gen’ regelen. Het gaat dan niet al-
leen om zorginstellingen, maar
ook om bijvoorbeeld woningcor-
poraties.

‘Iedereen’, zegt Klink, ‘moet er
nu van doordrongen zijn dat het
lidmaatschap van een raad van
toezicht of een raad van bestuur
geen vrijblijvende positie is’.

Pagina 2: Zorgsector in problemen

Minister van Binnenlandse Zaken schaart zich achter voorstel GroenLinks, PvdA en D66

Ter Horst wil correctief referendum
w Mogelijkheid voor burgers
om besluiten terug te draaien.

w GroenLinks verrast, CDA ver-
baasd.

w De weg is nog lang.
Van onze verslaggever
Ron Meerhof
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEN HAAG Minister Ter Horst van
Binnenlandse Zaken schaart zich
achter een initiatiefwetsvoorstel
om het referendum in te voeren.
Ze zal daar vrijdag voor pleiten in
de ministerraad. Ter Horst zal een
raadgevend en bindend correctief
referendum voorstellen, precies
zoals Femke Halsema (Groen-
Links), Paul Kalma (PvdA) en Boris
van der Ham (D66) eind vorig jaar
hebben gedaan.

Het referendum moet burgers
de mogelijkheid geven om, bij gro-
te onvrede over een besluit van de
Tweede Kamer, te protesteren. Bij
voldoende opkomst is de uitslag
bindend en moet het besluit wor-
den teruggedraaid.

Fractievoorzitter Femke Halse-
ma van GroenLinks zegt ‘verrast’ te
zijn over de steun van de PvdA-mi-
nister, die niet bekendstaat om
haar voorliefde voor bestuurlijke
vernieuwingen.

Ook het CDA, dat tegen referenda
is omdat die de representatieve de-
mocratie zouden uithollen, rea-
geert verbaasd op de stap van Ter
Horst. ‘Zij en ik waren het altijd
eens over dit soort dingen’, zegt
CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek.
‘Tot vanavond dus.’ Hij denkt dat de
minister de stap heeft genomen in
haar streven om duidelijk te zijn.

‘In de Tweede Kamer strijd ik nu
een verloren strijd’, geeft Schin-
kelshoek toe. Maar de weg is nog
lang. Omdat de Grondwet ervoor
moet worden gewijzigd, moet een
voorstel na verkiezingen opnieuw
de Tweede en Eerste Kamer doorlo-
pen en daar dan tweederde meer-
derheden halen. ‘En in de Eerste
Kamer is de uitkomst sowieso al-
tijd ongewis, daarvoor schuift de
VVD te veel’, zegt Schinkelshoek.

In 1999 sneuvelde een vergelijk-
baar voorstel na jaren voorberei-
ding op het allerlaatste moment
tijdens de tweede lezing in de Eer-
ste Kamer. VVD-senator Wiegel
stemde toen tegen. Dat leidde tot
een kabinetscrisis. De VVD was des-
tijds eigenlijk tegen maar stemde,
op Wiegel na, voor omdat dat zo
was afgesproken. Daarna waren de
liberalen voor, en inmiddels zijn
ze weer tegen. Daar tegenover
staat dat destijds de RPF en het GPV
tegenstemden. Die partijen zijn
sindsdien opgegaan in de Chris-
tenUnie en die is nu voor, net als
een andere nieuwe partij, de PVV.
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Een zaaltje
voor Beyoncé

Kunst 14

Nekschot spreekt in Kopenhagen
De Nederlandse cartoonist Gregorius Nekschot, onherkenbaar in nikab, spreekt op uitnodiging van de Free Press Society in Denemarken. Foto Erik Refner

Reportage
De omstreden cartoonist
Nekschot vertelt over zijn
penibele positie.
Van onze verslaggever
John Schoorl
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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