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Godett tot een jaar cel
veroordeeld Van onze
verslaggevers Bart
Jungmann Rachida
Azough

AMSTERDAM –  De An-
tilliaanse politicus Antho-
ny Godett, maandag ver-
oordeeld tot een jaar cel
wegens oplichting, geeft
zijn politieke ambities
niet op. ’Als ze Godett
willen elimineren, moe-
ten ze hem doodschie-
ten gelijk aan Pim For-
tuyn.’ Godett gaat in be-
roep tegen zijn veroorde-
ling.

’Ik ga door, ze krijgen
mij niet klein’

Anthony Godett is poli-
tiek leider van regerings-
partij Frente Obrero.
Vanwege de strafzaak
schoof hij zijn zus Mirna
naar voren als voorlopig
premier van de Antillen.
In de Volkskrant van
maandag zei Godett,
eenmaal vrijgesproken,
zelf te mikken op de poli-
tieke leiding van een on-
afhankelijk Curaçao.

Tegen Anthony Godett
was twee jaar geëist we-
gens valsheid in geschrif-
te, het aannemen van
steekpenningen en het
witwassen van zwart
geld. Het werd de helft,
waarvan drie maanden
voorwaardelijk. Rechter

Foppen was in Willem-
stad echter buitenge-
woon hard in zijn oor-
deel. Godett zou alle
mensen hebben bedro-
gen die dit jaar op hem
hebben gestemd. ’Hij
heeft geld gestolen van
het volk waarvoor hij wil
opkomen.’

Anthony Godett blijft er-
bij het slachtoffer te zijn
van een showproces, in-
gestoken door zijn politie-
ke tegenstanders. ’Dit
vonnis geeft geen enkel
houvast. Laat in hoger
beroep drie onafhankelij-
ke rechters over me oor-
delen. Desnoods ga ik in
cassatie.’

Minister Thom de Graaf
voor Koninkrijksrelaties
houdt zich op de vlakte.
’Ik wil mij niet bemoeien
met de rechtsgang op
de Antillen.’ VVD-Kamer-
lid Jan Rijpstra in een
eerste reactie: ’Dat is
niet mis als je van be-
drog wordt beschuldigd,
dan is je integriteit wel
aangetast.’

Godett zelf verwijst naar
het lot van zijn vader, de
oprichter van Frente
Obrero. ’Papa’ Wilson
Godett werd destijds op-
gepakt bij rellen waartoe
hij als vakbondsleider
zou hebben aangezet.
’Ze proberen mij ook
klein te krijgen, maar het

zal ze niet lukken. Go-
dett weet wat hij wil, Go-
dett weet waar hij naar-
toe gaat.’

PvdA-Kamerlid John
Leerdam sluit niet uit dat
de uitspraak tot woeden-
de reacties zal leiden
van Godett-aanhangers.
’Ze zullen in de uit-
spraak een argument
zien voor de bewering
dat het een politiek pro-
ces is.’

Mocht Anthony Godett
ook in hoger beroep wor-
den veroordeeld, dan
hoeft dat niet het juri-
disch einde van zijn poli-
tieke loopbaan te beteke-
nen. Elke politieke func-
tie staat open voor dege-
ne die zijn straf heeft uit-
gezeten. Ger Oostindië,
hoogleraar Caribische
Studies in Leiden, denkt
dat Godett zeker nog
eens premier wil wor-
den. ’Het liefst van een
onafhankelijk Curaçao,
maar als het niet anders
kan van de Antillen.’
Frauderende politici zijn
volgens Oostindië inhe-
rent aan het bestuurlijk
systeem op de Antillen.
’De politiek zit heel dicht
op de burger, veel te
dicht. Cliëntelisme is er
aan de orde van de dag;
gunsten en baantjes wor-
den vergeven aan aan-
hangers.’
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Behalve Godett stonden
ook andere politici te-
recht in dit grootschalige
proces tegen corruptie.
Nelson Monte, ook van
Frente Obrero, werd als
hoofdverdachte tot 3,5
jaar cel veroordeeld.
Hendriks Abraham, oud-
gedeputeerde van de Na-
tionale Volkspartij, kreeg
vijftien maanden, waar-
van vijf voorwaardelijk.
Oud-minister Ensley Bu-
lo van Verkeer en Ver-
voer kreeg een voor-
waardelijke celstraf.

Griepepidemie in Ne-
derland

ROTTERDAM –  Neder-
land gaat officieel ge-
bukt onder een griepepi-
demie. Er zijn net iets
meer dan vijftien per
10.000 mensen geveld
door de virusaandoe-
ning. Dat meldde dins-
dag het Nationaal Influ-
enza Centrum in Rotter-
dam. Als er meer dan
vijftien mensen ziek zijn,
is sprake van een epide-
mie

De noordelijke provin-
cies zijn het zwaarst ge-
troffen. Daar liggen ze-
ventien van de 10.000 in-
woners op bed. In ande-
re delen is het iets min-
der: Noord- en Zuid-Hol-
land zestien, de zuidelij-
ke provincies vijftien en

het oosten twaalf. De cij-
fers zijn verzameld door
het Nederlands instituut
voor onderzoek van de
gezondheidszorg (Nivel)
en afkomstig van zoge-
noemde peilstationhuis-
artsen.

Volgens viroloog A. Os-
terhaus van het influen-
zacentrum komt er elk
jaar wel een griepepide-
mie voor. Hij spreekt
dan ook over een gewo-
ne wintergriep.

Het speciale zit hem dit
jaar is het soort virus: de
fujian-stam. Omdat dit af-
wijkt van het virus waar-
tegen de griepprik werk-
zaam is, zal het vaccin
niet altijd goed bescher-
men.

Het ministerie van VWS
blijkt eerder dit jaar al
een voorraad van
28.000 grieppillen te heb-
ben aangelegd, bedoeld
voor gebruik in tehuizen
met kwetsbare bewo-
ners. Deze pillen onder-
drukken en bekorten de
effecten van de griep.

Alarmsirenes moeten
twee keer zo hard gaan
loeien

DEN HAAG –  De alarm-
sirenes die elke eerste
maandag van de maand
getest worden, maken
veel te weinig herrie. Dit

concludeert TNO in een
maandag uitgekomen
rapport. Het geloei moet
minstens tweemaal zo
hard, waardoor de reik-
wijdte een paar honderd
meter wordt opgerekt.

’Sirenes? Welke sire-
nes? Ik hoorde ze niet’,
klaagden burgers bij hun
gemeente. Op momen-
ten dat er echt iets was,
of bij de maandelijkse
test, zeiden ze niets ge-
hoord te hebben.

De gemeenten speelden
de klacht door naar het
ministerie van Binnen-
landse Zaken, dat TNO
opdracht gaf de zaak uit
te zoeken.

Metingen wezen uit dat
de sirenes slechts 115
dB produceren, terwijl
minstens 120 vereist is.
’Dat lijkt een klein ver-
schil’, zegt een woord-
voerder van het ministe-
rie. ’Maar het is een algo-
ritmische schaal, vijf de-
cibel meer is bijna een
verdubbeling van het la-
waai.’

Behalve harder loeien
zou ook een ander ’bel-
toontje’ kunnen bijdra-
gen aan de hoorbaar-
heid, adviseert TNO het
ministerie. Wat voor
deuntje kan TNO niet
zeggen. ’Maar het zal
geen Oh When the
Saints go Marchin’ in
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worden’, lacht de woord-
voerder van Binnenland-
se Zaken.

Zelf wil TNO niets kwijt
over het onderzoek. ’Dat
recht is voorbehouden
aan de opdrachtgever’,
zegt een woordvoerder
van het onderzoeksinsti-
tuut desgevraagd.

TNO verrichtte metingen
in de plattelandsgemeen-
te Beuningen, de middel-
grote stad Zeist en de
grootstedelijke agglome-
ratie Den Haag. Beunin-
gen was eind 2002 de
eerste. In februari dit
jaar werd Zeist onder de
loep genomen en begin
juli was Den Haag aan
de beurt.

De proef in Den Haag
was eerder gepland,
maar vlak voor die da-
tum brak de oorlog in
Irak uit. Het leek ze bij
het ministerie niet wense-
lijk dat mensen eerst
bombardementen op tv
zagen om meteen daar-
na de eigen sirenes te
horen loeien.

Hoewel de inkt van het
TNO-rapport nog maar
net droog is, wil het mi-
nisterie zo snel mogelijk
aan tafel gaan zitten met
Siemens, de producent
van de sirenes.

Siemens laat weten de
inhoud van het rapport

nog niet te kennen,
maar de resultaten ze-
ker met het ministerie te
willen bespreken. Bij het
ministerie willen ze
graag van Siemens we-
ten hoe die denkt dit te
gaan oplossen. En voor-
al: hoe snel.

Studenten noemen
fraudestudie heksen-
jacht

Van onze verslaggever
Thom Meens

AMSTERDAM –  Het
draagvlak voor het frau-
deonderzoek in het ho-
ger onderwijs wordt
steeds kleiner. Nadat
eerst al de hogescholen
en universiteiten de over-
heid verweten dat er met
een kanon op een mug
wordt geschoten, uit nu
ook de studentenvak-
bond LSVb ongezouten
kritiek op de onderzoeks-
commissie-Schutte.

De LSVb spreekt van
een heksenjacht en zegt
dat de gebruikte onder-
zoeksmethodes niet
door de beugel kunnen.
Bovendien schaadt de
commissie de belangen
van studenten, vindt de
LSVb. Schutte vindt het
namelijk onjuist als instel-
lingen onderwijsgeld ge-
bruiken voor studenten-
activiteiten.

De LSVb sluit zich met
zijn kritiek aan bij voor-
malige wetgevingsjuris-
ten van het ministerie.
Schutte zoekt naar de
verkeerde zaken, en in-
terpreteert de wetgeving
onjuist, zei de LSVb on-
langs op een hoorzitting
in de Tweede Kamer. Bo-
vendien bemoeit de com-
missie zich met de beste-
ding van rijksgeld dat
naar hogescholen en uni-
versiteiten gaat, en dat
mag ze niet, vinden alle
spelers in het onderwijs.

Nu ook de LSVb zich
schaart aan de zijde van
de critici, is er steeds
minder draagvlak voor
de commissie, die alleen
nog door staatssecreta-
ris Nijs en delen van de
Tweede Kamer wordt ge-
steund.

In het hoger onderwijs,
maar ook daarbuiten,
wordt de commissie ver-
weten dat zij te veel over-
hoop haalt in opdracht
van de politieke leiding .
Eerst was er alleen spra-
ke van fraudeonderzoek
bij het hbo. Dat werd
door de toenmalige mi-
nister Hermans uitge-
breid naar universiteiten
en het beroepsonder-
wijs. Vervolgens tuimel-
den de onderzoeken
over elkaar, waarna
Schutte uiteindelijk op-
dracht kreeg alle nog
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openstaande vragen te
beantwoorden. Maar vol-
gens bijvoorbeeld voor-
zitter Marcel van Wintels
van de Hogeschool Arn-
hem-Nijmegen kost de
commissie alleen han-
denvol geld en zal zij na
afloop een klein leger ju-
risten tot in lengte van ja-
ren werk bezorgen.
Want elke uitspraak van
de commissie zal bij de
rechter worden getoetst,
denkt hij.

Wintels krijgt steeds
meer steun binnen het
hoger onderwijs, zeker
nu de aanvankelijke be-
groting van Schutte van
drie miljoen euro is opge-
rekt naar tien miljoen eu-
ro. Bovendien verzetten
ook de universiteiten
zich tegen het fraudeon-
derzoek. Zij begrijpen ab-
soluut niet waarom hun
boekhouding en studen-
tenadministratie over
een lengte van jaren
moeten worden door-
zocht, terwijl nergens
iets van fraude is geble-
ken.

Meer cokegebruikers
naar verslavingszorg

Van onze verslaggever
Caspar Janssen

AMSTERDAM –  Het
aantal cocaïnegebrui-
kers dat een beroep

doet op de hulpverlening
is in 2002 gestegen tot
7700. In vergelijking met
2001 is dat een stijging
van 20 procent. In totaal
zijn er in Nederland naar
schatting 55 duizend ge-
bruikers van cocaïne of
crack. Van hen wordt 14
procent bereikt door de
verslavingszorg. Dit
heeft de Stichting Infor-
matievoorziening Zorg
(SIVZ) onlangs bekend-
gemaakt.

Volgens de stichting is
het aantal cocaïnecliën-
ten in de verslavings-
zorg sinds 1994 verdrie-
voudigd. De groep vormt
inmiddels eenderde van
het totale aantal drugscli-
enten.

Directeur Ton Ouwe-
hand van SIVZ noemt
dat een ’zorgelijke
trend’. Ouwehand: ’Het
is niet meer alleen het
Gooise Matras dat cocaï-
ne snuift. Het gebruik is
afgedaald. Vaak in de
vorm van crack, de ver-
sneden goedkopere vari-
ant, die hoogverslavend
is.’

De nieuwe cliënten van
de instellingen voor ver-
slavingszorg zijn overi-
gens zowel cocaïne- als
crackgebruikers.

Volgens het SIVZ lijkt
zich een tweedeling te
voltrekken tussen een

nieuwe, sterk groeiende
groep cocaïnecliënten
en een oude groep heroï-
neverslaafden. Ouwe-
hand: ’Met heroïnever-
slaafden bereiken we
goede resultaten. Er is
een netwerk, er is met ie-
dereen contact en er be-
staat een vervangend
middel, methadon. Te-
gen cocaïneverslaving
bestaat nog geen goede
behandelmethode.’

Cocaïne is de laatste ja-
ren sterk in populariteit
gestegen in het uitgaans-
circuit van de grote ste-
den. Dat hangt deels sa-
men met de afnemende
populariteit van xtc. ’Met
cocaïne heb je minder
last van de beruchte
dinsdagdip die xtc-ge-
bruikers overvalt na een
weekeinde feesten’, ver-
klaart antropoloog Ton
Nabben, die in Amster-
dam jaarlijks verslag
doet van drugstrends.
’Cocaïne is ook beter te
combineren met alcohol
en het gebruik valt je
minder goed aan te zien.
Daarnaast is xtc een
weekendmiddel, cocaïne
kun je ook doordeweeks
gebruiken.’

In dat laatste schuilt het
gevaar. ’Cocaïne vraagt
voortdurend om aan-
dacht, het werkt minder
lang. Het wordt gevaar-
lijk als mensen cocaïne
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nodig hebben voor hun
zelfvertrouwen.’

Van de 7700 cocaïnecli-
enten in 2002 zijn er
5100 autochtoon, van
wie een niet-gespecifi-
ceerd deel van Antilliaan-
se of Surinaamse af-
komst is.

Bedrijven moeten el-
kaar informeren over
dierproeven

DEN HAAG –  Staatsse-
cretaris Van Geel van Mi-
lieubeheer vindt dat che-
miebedrijven de uitkom-
sten van dierproeven
met elkaar moeten uit-
wisselen. Hij zal daartoe
volgend jaar een voor-
stel doen als Nederland
voorzitter is van de Euro-
pese Unie.

Van Geel hoopt dat op
die manier het aantal
dierproeven fors kan wor-
den beperkt. Jaarlijks
worden in Nederland
700 duizend proefdieren
gebruikt, in 80 procent
van de gevallen voor me-
dische doeleinden.

Van Geel kondigde zijn
voorstel maandag aan
na overleg met zijn EU-
collega’s in Brussel. Een
nieuw Europees agent-
schap voor de controle
van chemicaliën moet
controleren of de bedrij-
ven hun informatie inder-

daad delen. Dat agent-
schap begint volgend
jaar in het Finse Helsin-
ki.

Tegelijk met het voorstel
komt volgend jaar de be-
scherming tegen gevaar-
lijke chemicaliën aan de
orde. De Europese Unie
wil jaarlijks 4500 men-
senlevens besparen
door de controle op ge-
vaarlijke chemicaliën te
verbeteren. Ook komen
er strengere eisen voor
bepaalde productiepro-
cessen. Van Geel wil
groothandelaren in che-
micaliën en eindgebrui-
kers bij de controles be-
trekken.

UPC mag in Hilversum
tarief niet met 30 pro-
cent verhogen

HILVERSUM –  Kabelbe-
drijf UPC mag van de
Amsterdamse rechtbank
de tarieven in Hilversum
voorlopig niet verhogen
met meer dan de inflatie.
Dat is dinsdag bekendge-
maakt. De gemeente Hil-
versum had een kort ge-
ding aangespannen te-
gen de voorgenomen ta-
riefsverhoging van ruim
30 procent.

Eind november maakte
UPC bekend dat het de
tarieven in Hilversum
stapsgewijs wilde verho-
gen om deze gelijk te

trekken met de rest van
Nederland. Hilversum be-
riep zich echter op een
overeenkomst met UPC
toen deze het kabelbe-
drijf van de gemeente
kocht. Daarin staat dat
verhoging alleen is toe-
gestaan op basis van de
consumentenprijsindex
of niet te beïnvloeden ex-
terne kosten.

De rechter bepaalde dat
de overeenkomst nog
steeds rechtsgeldig is.
Wel is de afspraak aan
herijking toe en moeten
beide partijen daarover
overleggen.

Het kabelbedrijf mag in
het eerste kwartaal van
2004 de tarieven niet
met meer verhogen dan
de prijsindex. In die tus-
sentijd is er waarschijn-
lijk een uitspraak van de
rechter in een soortgelij-
ke zaak van UPC en de
gemeente Wageningen.

Zuid-Hollandse omroe-
pen kunnen voorlopig
door

DEN HAAG –  De Zuid-
Hollandse omroepen
RTV West en Rijnmond
kunnen tot half februari
blijven uitzenden. Provin-
ciale Staten (PS) van
Zuid-Holland stemden
woensdag schoorvoe-
tend in met het voorstel
van Gedeputeerde Sta-
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ten (GS) om een defini-
tieve beslissing over het
lot van de noodlijdende
zenders uit te stellen.

De provincie vangt de fi-
nanciële problemen de
komende twee maanden
op. Daarna neemt Zuid-
Holland een definitieve
beslissing.

Op deze manier is tijd
gewonnen om nader on-
derzoek te doen naar de
toekomstperspectieven
van West en Rijnmond.
De omroepen moeten
zelf voor eind januari
een businessplan ma-
ken, met doorgerekende
meerjarenbegrotingen.

Er wordt een toezicht-
houder aangesteld en er
moeten nieuwe besturen
komen. Verder gaat de
provincie op zoek naar
andere (overheids)partij-
en die kunnen investe-
ren in de bedrijven, om-
dat de provincie niet de
enige geldschieter wil
zijn.

PS besloten een lening
van 2,1 miljoen euro be-
schikbaar te stellen, zo-
dat West en Rijnmond
een sociaal plan voor de
tientallen ontslagen werk-
nemers kunnen bekosti-
gen.

Ook krijgen ze tot half fe-
bruari de reguliere subsi-
dies, ter waarde van 2,6

miljoen euro, zodat ze
hun werk kunnen doen.
GS deden dit voorstel
omdat ze een ’lichtpunt-
je’ zien in de moeite die
de omroepen in middels
doen om de zaken te ver-
beteren.

Als in februari blijkt dat
de omroepen het vertrou-
wen niet hebben kunnen
herwinnen, stopt de pro-
vincie alsnog de geld-
stroom. De fracties in
PS lieten tijdens de ver-
gadering merken zwaar
te tillen aan deze moge-
lijkheid.

Ook willen ze over twee
maanden echt een keu-
zemogelijkheid hebben.
Daarom wordt ook het
scenario van faillisse-
ment helemaal uitge-
werkt. Dan kan het niet
gebeuren dat er weer
om steun wordt ge-
vraagd, omdat er geen ’
rampenplan’ klaarligt.

Alles in Thialf, daar ver-
langen schaatsers en
coaches naar

Van onze verslaggever
Mark van Driel

AMSTERDAM –  Schaat-
sers vinden dat NK’s
thuishoren op overdekte
banen. De belangen zijn
te groot om regen en
wind een rol te laten spe-
len. Waarom gebeurt dat

nog niet?

KNSB houdt vast aan
nieuw principe: belangrij-
ke toernooien kunnen on-
danks risico van slecht
weer op onoverdekte ba-
nen plaatshebben Vol
verlangen keken de deel-
nemers aan de NK all-
round uit naar het mo-
ment dat de vijandige
weersomstandigheden
zouden omslaan in vrien-
delijke. De ijsmeester
voorspelde dat de wind
onder de kap zou duiken
als hij zou draaien naar
zuidwest. Elke schaatser
zou dan permanent een
rondkolkende windvlaag
in de rug hebben.

Het verlossende mo-
ment bleef uit. De wind
liet zich niet vangen,
waardoor de deelne-
mers aan de NK tot de
laatste rit in spanning
verkeerden over de
weergesteldheid. Zou-
den ze voor- of nadeel
hebben van de opsteken-
de of juist gaan liggende
vlagen?

De schaatsers vinden
dat die onzekerheid bij
een NK niet mag be-
staan. Niet zozeer van-
wege de titel die op het
spel staat, maar vooral
omdat nationale kampi-
oenschappen zich de af-
gelopen jaren hebben
ontwikkeld tot trials voor
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meer prestigieuze inter-
nationale competities.

De KNSB, die titeltoer-
nooien toewijst aan ijsba-
nen, moet nog wennen
aan de nieuwe rol van
de NK’s. Dat is niet zo
verwonderlijk. De scher-
pe manier van selecte-
ren is pas twee seizoen
geleden, in de aanloop
naar de Olympische Win-
terspelen van Salt Lake
City, in zwang geraakt.

Voor die tijd hadden de
beste vier bij een NK
nauwelijks garanties dat
ze zich zouden plaatsen
voor de EK, zoals afgelo-
pen weekend het geval
was. Vedetten hadden
een beschermde status
en dus deed het er min-
der toe dat het weer de
wedstrijd beïnvloedde.
De keuzecommissie van
de KNSB velde het defi-
nitieve oordeel.

Op voorspraak van rij-
ders en coaches heeft
de schaatsbond af-
scheid genomen van de
omstreden selectieme-
thode, die in het licht
van de almaar toene-
mende onderlinge con-
currentie steeds onrecht-
vaardiger werd. Tijden
zijn nu eenmaal de be-
trouwbaarste maatstaf
van vorm en talent, al-
thans, als de omstandig-
heden gelijk zijn.

Of de KNSB meegaat in
het verlangen van de
schaatsers en coaches
om de drie NK’s (afstan-
den, allround en sprint)
op overdekte banen,
liefst in Thialf, te houden
is evenwel de vraag. Het
lijkt een logische stap na
het aanscherpen van
het selectiebeleid, maar
de bond ziet onoverko-
melijke bezwaren.

In Thialf worden jaarlijks
al drie grote evenemen-
ten gehouden: twee
World Cups en de EK all-
round. Dit jaar heeft de
schaatsbond besloten
dat jaarlijks ook één NK
in Thialf zal worden ge-
houden.

Volgens de KNSB is het
te duur om ook de ande-
re twee NK’s in Thialf te
organiseren. De baan-
huur is in Heerenveen
vele malen hoger dan bij-
voorbeeld in Eindhoven.
Dat geld wordt niet terug-
verdiend. Alleen de EK
allround zijn steevast uit-
verkocht.

Er is nog een tweede be-
zwaar. Volgens de bond
is het onmogelijk wed-
strijden te organiseren
zonder vrijwilligers. In
Thialf zouden de onbe-
zoldigde medewerkers
bezwijken onder de druk
als ze jaarlijks zes grote
wedstrijden moeten orga-

niseren.

Tegelijkertijd zal de ani-
mo om als vrijwilliger bij
andere banen te werken
afnemen, denkt de
KNSB, als ze nooit meer
een NK mogen organise-
ren. Die taak wordt be-
schouwd als een belo-
ning. Blijft die in de toe-
komst uit, dan zou de or-
ganisatie van jeugd- en
amateurwedstrijden in
gevaar kunnen komen.

De schaatsers vinden de
uitleg onbevredigend.
Behalve in Thialf kunnen
de NK’s volgens hen
ook worden gehouden
op de overdekte banen
van Den Haag, Gronin-
gen en Dronten. Het ijs
is daar minder snel,
maar de omstandighe-
den zijn gelijk.

Bovendien komen over-
dekte wedstrijden de
schaatssport als geheel
ten goede, vinden ze. In
Eindhoven stond het pu-
bliek op zondag van 11
uur ’s ochtends tot 6 uur
’s avonds in de kou. Ve-
le uren zagen de toe-
schouwers alleen de
Zamboni’s voorbij ko-
men. Ook de televisiekij-
ker wordt niet verwend
met de vele dweilpauzes
(op de afsluitende 10 ki-
lometer na elke rit!).

Of de KNSB het oordeel
van de schaatsers spoe-
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dig zal volgen, is twijfel-
achtig. De bond is con-
servatief. Bovendien zal
ze er op wijzen dat het
weer de uitslag van de
trials nog niet ingrijpend
heeft beïnvloed, alle
klachten ten spijt.

Toch zal de bond eens
overstag moeten gaan.
Vroeg of laat zal de uit-
slag van een trial oneer-
lijk zijn. Gezien hun com-
merciële belangen zul-
len de merkteams er
dan niet voor terugdein-
zen om, via de publieke
opinie of in de rechts-
zaal, een rechtvaardige
selectiemethode af te
dwingen. Dat wil zeg-
gen: wedstrijden zonder
regen en wind.

Eredivisie spannende
surrogaatcompetitie

Paul Onkenhout

Nu het gejuich over de
daverende zege van het
Nederlands elftal op de
povere Schotten is ver-
stomd en de eredivisie
weer de aandacht trekt,
slaan sombere gedach-
ten toe. Een spannende
surrogaatcompetitie
sleepte zich naar het eer-
ste ijkpunt, de winterpau-
ze. Het reces kwam voor
bijna alle clubs als een
verlossing. Halverwege
het seizoen is het totaal-
beeld grauw. Tegenover

de spanning staat het
vaak armzalige niveau,
met wedstrijden die in
het gunstigste geval al-
leen de supporters van
de twee ploegen plezier
doen.

Winterpauze komt voor
de meeste clubs als een
verlossing

Dat ook het niveau van
de scheidsrechters is ge-
daald, draagt niet bij aan
de vreugde van het stadi-
onbezoek. Het was geen
verrassing dat niet één
Nederlandse scheids-
rechter goed genoeg
werd bevonden deel uit
te maken van het korps
voor Euro 2004.

Evenmin kwam de uit-
schakeling onverwacht
van de Nederlandse
clubs in de twee Europe-
se toernooien. Alleen
PSV krijgt in het nieuwe
jaar nogmaals de kans
zich internationaal te ma-
nifesteren, in de B-klas-
se, de UEFA Cup. De
vijf andere deelnemers
werden alle op de pijn-
lijkst denkbare wijze met
hun gebreken geconfron-
teerd.

Feyenoord werd in de
UEFA Cup uitgescha-
keld door een Tsjechi-
sche middenmoter. Ajax
slaagde er in de Champi-
ons League niet in twee
ploegen die in eigen

land bijrollen spelen, Cel-
ta de Vigo en Club Brug-
ge, onder zich te hou-
den. Roemloos en kans-
loos verdwenen ook
NAC, NEC en FC
Utrecht van het Europe-
se toneel, clubs die
noodgedwongen deelne-
men belangrijker vinden
dan winnen.

De drie trainers van de
topclubs hebben, behal-
ve hun grote ambities,
hun onmacht gemeen.
De vorig seizoen nog zo
hooggeprezen trainer
van Ajax, Ronald Koe-
man, is zijn toverstaf
kwijtgeraakt.

De campagne in de vóri-
ge Champions League
verbloemde dat Ajax
nog steeds een ploeg in
opbouw is, met de daar-
bij horende wispelturig-
heid en tekortkomingen.
Pas in de laatste twee
maanden bleek hoezeer
Ajax door het vertrek
van aanvoerder Chivu
en rechtsbuiten Van der
Meyde (vorig seizoen
goed voor elf competitie-
doelpunten en dertien as-
sists) aan kracht heeft
verloren.

Koeman is in de laatste
maanden weer een trai-
ner van vlees en bloed
geworden. Uitgescha-
keld in de Champions
League én het nationale
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bekertoernooi, afgelo-
pen woensdag op eigen
veld door NAC, raakte
Ajax veel van zijn glans
kwijt.

De kostbare nieuwko-
mers Sonck, Grygera en
Escudé hebben hun aan-
koopsommen niet waar
kunnen maken.

Een gelukkige hand van
kopen heeft hij niet, Koe-
man. Met een Feyen-
oord-truc –  contract ver-
lengen op het moment
dat de resultaten NAC
en, gisteren, van FC
Twente.

Veel geluk heeft de nieu-
we technisch directeur,
Louis van Gaal, Ajax
nog niet gebracht. Er be-
staat geen verband,
hoogstwaarschijnlijk,
maar vanaf het moment
dat hij in dienst trad is
het bergafwaarts ge-
gaan met Ajax.

In Eindhoven slaagt
Guus Hiddink er niet in
PSV meer elan te geven
dan zijn voorganger,
Erik Gerets. Het minst
benijdenswaardig is de
positie van Bert van Mar-
wijk, de man die vorige
week van voorzitter Van
den Herik op dreigende
toon te horen kreeg dat
hij in Rotterdam ijzer
met handen moet bre-
ken.

Met een nationale ploeg
die grotendeels uit spe-
lers bestaat die in het
buitenland actief zijn, is
de last in Nederland op
de schouders van jonge
talenten terechtgeko-
men. De wijze waarop
Schotland in de play-off
uiteindelijk werd over-
meesterd, leverde een
extra bijdrage aan de ho-
ge verwachtingen.

Jongeren als Van Per-
sie, Sneijder, Heitinga,
Van der Vaart en Rob-
ben zijn op een voetstuk
geplaatst door de media
die wanhopig op zoek
zijn naar positieve aan-
knopingspunten in een
somber decor. Hun trai-
ners zullen echter de eer-
sten zijn om te beamen
dat ze hun talenten geen
van allen al optimaal
hebben geëxploiteerd.

Het is de vraag hoe
groot het geduld van de
jongeren is. Nu al zinspe-
len spelers als Van der
Vaart en Robben op ver-
trek naar het buitenland.
Dat geldt al langer voor
spelers als Van Bommel
en Kezman.

De nationale voetbalcom-
petitie dreigt daardoor
nóg kleurlozer te worden
dan nu al het geval is.
Natuurlijk wordt Ajax of
PSV kampioen, maar dit
seizoen leent zich bij uit-

stek voor een titel van
de club die in zeer posi-
tieve zin verrast, AZ.

Belastingvoordeel
voor beleggers in
kunstprojecten

Van onze verslaggever
Joost Ramaer

AMSTERDAM –  Particu-
lieren kunnen vanaf 1 ja-
nuari fiscaal-vriendelijk
beleggen in cultuurfond-
sen. Deze fondsen moe-
ten onder beheer staan
van erkende financiële
instellingen en mogen al-
leen investeren in projec-
ten ’in het belang van de
Nederlandse podiumkun-
sten of de Nederlandse
musea’.

Dat heeft staatssecreta-
ris van Financiën Wijn
vrijdag besloten. Wijn
liet de regeling per 1 ja-
nuari ingaan nadat deze
was goedgekeurd door
de Europese Commis-
sie. Particuliere beleggin-
gen in cultuurfondsen
die aan de voorwaarden
van de regeling voldoen,
zijn vanaf begin volgend
jaar vrijgesteld van in-
komstenbelasting tot
een maximum van
51.390 euro.

Dat maximum moet wel
worden gedeeld met
eventuele beleggingen
in durfkapitaal en in Der-
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de-Wereldlanden, die on-
der dezelfde vrijstelling
vallen. Volgens de be-
trokken ministeries is dat
geen bezwaar omdat
naar hun verwachting
veruit de meeste particu-
lieren slechts in één van
deze categorieën zullen
beleggen. De belegger
krijgt over het gemiddel-
de van zijn totale vrijge-
stelde beleggingen per 1
januari en per 31 decem-
ber ook nog een heffings-
korting van 1,3 procent.

Particulieren die van de
cultuurvrijstelling gebruik
willen maken, kunnen
dat alleen doen via speci-
ale fondsen. Die moeten
onder beheer staan van
erkende financiële instel-
lingen, en goedkeuring
aanvragen bij het minis-
terie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschappen
(OC en W). Het ministe-
rie geeft die goedkeuring
alleen af wanneer het
fonds belegt in projecten
die in het belang zijn van
de Nederlandse podium-
kunsten of de Nederland-
se musea.

Wijn hoopt met de rege-
ling te bereiken dat ’er
voor cultuur meer geld
beschikbaar komt’. De
regeling stamt nog uit de
koker van Wijns voorgan-
ger Wouter Bos, maar
wachtte op de inmiddels
verleende goedkeuring

door de Europese Com-
missie. Die was nodig
omdat hij neerkomt op
staatssteun voor een
sector, die in principe
verboden is.

’Burger is bereid te be-
talen voor kwaliteit’

Van onze verslaggever
Marc Peeperkorn

DEN HAAG –  Varkens-
en kippenhouderijen zijn
ten dode opgeschreven
als zij volharden in mas-
saproductie. Kiezen voor
kwaliteit is de uitweg.
Dat wil ook de burger.
Minister Veerman van
Landbouw: ’Zie het suc-
ces van het scharrelei.’

Minister Veerman van
Landbouw acht omme-
zwaai bio-industrie on-
vermijdelijk voor voortbe-
staan varkens- en kip-
penhouderij Boeren kla-
gen altijd, dat wist hij al.
Cees Veerman is im-
mers niet alleen minister
van Landbouw, hij heeft
zelf twee akkerbouwbe-
drijven. Dat vissers ’net
zo hard en net zo veel’
klagen, weet hij inmid-
dels ook. Sinds een half-
jaar doet de minister het
visserijbeleid er namelijk
bij.

Als Veerman temidden
van deze homerische
klaagzangen alsnog de

stormbal hijst over var-
kens- en kippenboeren,
moet er echt wel wat
aan de hand zijn. Dat is
ook zo, verzekert de be-
windsman. ’Het is nu of
nooit: als de intensieve
veehouderij het roer niet
om gooit verdwijnt zij uit
Nederland.’

Niet dat de overheid de
varkens- en kippenhou-
ders daartoe zal dwin-
gen. Integendeel, Veer-
man gruwt van Haagse
dictaten. ’Het is gewoon
de markt die zijn werk
doet.’ Nederlandse boe-
ren verliezen jaar in jaar
uit terrein op hun buiten-
landse collega’s. De Ne-
derlandse kipfilet is nu al
ruim twee keer zo duur
als de Braziliaanse im-
port. Als de wereldhan-
delsorganisatie WTO
straks de Europese in-
voerheffingen verder af-
breekt, is de toestroom
van goedkope etenswa-
ren helemaal niet meer
te stuiten.

Voeg daarbij wat speci-
fieke Nederlandse pro-
blemen –  opeenvolgen-
de dierziekten, klein
land, veel mest, veel
stank –  en de crisis voor
de intensieve veehoude-
rij is redelijk in kaart ge-
bracht. ’De situatie is
zeer zorgwekkend. De
aanvankelijke voordelen
van Nederland, zoals de
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goedkope aanvoer van
veevoer via Rotterdam
naar arme gronden in
Brabant en Limburg, zijn
verdwenen. In plaats
daarvan kampen we nu
alleen maar met nade-
len.’

Tijdens de vogelpestepi-
demie dit voorjaar zijn er
dertig miljoen kippen ver-
nietigd, eenderde van
het totaal. De consu-
ment merkte er nauwe-
lijks iets van in de win-
kel. De pluimveeindu-
strie is overbodig.

’Dat klopt. Als het gaat
om onze voedselvoorzie-
ning kunnen we zonder
de intensieve veehoude-
rij. De buitenlandse
markt vult de gaten moei-
teloos op. Alleen, waar
moeten we dan ons
brood mee verdienen?
Met elkaars rug krab-
ben, in de zogenaamde
dienstverlening? Ver-
geet niet dat de land-
bouw en de chemie de
twee grote industrieën
zijn in Nederland die nog
echt iets maken. De
agro-sector levert 10 pro-
cent van ons nationaal
inkomen en 20 procent
van de export.’

Jaarlijks geeft de EU 47
miljard euro subsidie
aan de boeren. Dat kost
ruim 125 euro per bur-
ger. Daarbovenop geeft

Nederland nog eens hon-
derden miljoenen uit aan
mestopkoop en dierziek-
tebestrijding. Niettemin
blijven de boereninko-
mens dalen. Nog een re-
den om de intensieve
landbouw te staken.

’Ho, ho, die rekensom
gaat wel erg snel. Var-
kens- en kippenboeren
profiteren nauwelijks van
de EU-subsidies. Zij
kampen wel met een an-
der Europees probleem:
het mestoverschot. Maar
dat is een ander verhaal,
niet minder moeilijk overi-
gens.

’De vraag bij de EU-gel-
den moet zijn: worden
deze goed besteed?
Dan moet je niet alleen
naar de voedselproduc-
tie kijken. Stel dat je de
landbouw afschaft, wat
doe je dan met het land-
schap? Om er natuurge-
bied van te maken ben
je per hectare veel meer
kwijt dan de toeslagen
die de Europese Unie nu
verstrekt. Boeren het
land laten gebruiken en
beheren is echt voordeli-
ger.’

Varkens- en kippenboe-
ren kunnen volgens u
overleven als zij vers,
duurzaam geproduceerd
voedsel leveren. Maar
dat is ook duurder. Als
de consument kiest voor

goedkoop valt uw hele
opzet in elkaar.

’Als de consument dat
wil, zal dat gebeuren. De
consument bepaalt, niet
de overheid. De tijd van
’Koopt Nederlandse
waar, dan helpen wij el-
kaar’ is voorbij. Maar ik
heb stellig de indruk dat
de consument er wel in
geïnteresseerd is hoe
zijn vlees geproduceerd
wordt, hoe het dier be-
handeld en getranspor-
teerd is, wat het heeft ge-
geten.

’Mensen zijn uiteindelijk
zuiniger op zichzelf dan
op hun portemonnee.
Als ik zie hoeveel men-
sen zich bekommeren
om het welzijn van die-
ren, dat er radikalinski’s
zijn die daar acties voor
voeren die grenzen aan
terrorisme, dat Youp van
’t Hek ’schande’ roept
over de varkenshouderij,
dan denk ik dat die con-
sument daar wel degelijk
door beïnvloed wordt.’

De afzet van biologische
producten –  marktaan-
deel van 2 procent –
doet anders vermoeden.

’Biologische producten
vormen een niche; die
zijn echt veel prijziger.
Maar verse voedingswa-
ren die duurzaam gepro-
duceerd worden, met
oog voor dier en milieu,
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zullen maar iets duurder
zijn dan hetgeen er nu in
de winkel ligt. Het pro-
bleem is alleen dat de
consument die kwaliteit
wel moet herkennen.
Daarom wil ik een stip-
pensysteem invoeren,
zoals de energiewijzer
bij koelkasten. Stippen
verdient een boer voor
zijn product op basis van
versheid, dierenwelzijn,
milieulast, veiligheid en
afkomst. De huidige wan-
orde aan keur- en kwali-
teitsmerken moet ver-
dwijnen.’

Die goedkope kipfilet uit
Brazilië krijgt misschien
nul stippen maar is niet
ongezond.

’Nee, je gaat er niet
dood aan, daar letten we
wel op. Maar ik ben er-
van overtuigd dat een
grote groep consumen-
ten zegt: wat in die verre
oorden geproduceerd
wordt is me te grijs. Kijk
naar het succes van het
scharrelei. De consu-
ment is bereid meer te
betalen voor het verse ei-
tje bij zijn ontbijt als de
kip iets meer ruimte
krijgt.’

Hoe overtuigt u de sec-
tor zelf?

’Dat hoef ik niet te doen,
dat doet de markt voor
mij. De strategie van low
cost, high volume is ten

dode opgeschreven in
Nederland. Varkens- en
kippenhouders die op de-
ze weg doorgaan leggen
het af tegen de buiten-
landse concurrentie.
Dan is het einde ver-
haal, de overheid houdt
ze ook niet meer over-
eind. Deels is dat uit
geldgebrek, maar ik zou
het ook niet meer willen.
De filosofie dat de over-
heid met regels en subsi-
dies de samenleving kan
inrichten heb ik verlaten.
De boer is opgegroeid
met die oude gedachte,
heeft zijn investeringen
erop afgestemd. Dat is
dan even wennen.’

Kinderopvang mag mi-
nimumwerktijd eisen

ANP

HAARLEM –  De Stich-
ting Kinderopvang Spaar-
ne (SKOS) in Haarlem
mag van haar werkne-
mers eisen dat zij mini-
maal vijf dagen per twee
weken werken. De instel-
ling kan daarmee opti-
maal aan haar pedagogi-
sche taak voldoen. Dit is
de uitkomst van een kort
geding dat een leidster
van de instelling had
aangespannen tegen de
SKOS. Het diende maan-
dag voor de rechtbank in
Haarlem.

De voorzieningenrechter

wees erop dat de SKOS
meer leidsters of inval-
krachten per groep kin-
deren moet inzetten, als
zij toestaat dat de leid-
ster minder gaat werken.
‘Daarmee zou de kwali-
teit van de kinderopvang
die de SKOS biedt in ge-
vaar komen’, aldus de
rechter in haar uit-
spraak.

De leidster had geëist
dat zij minder kon wer-
ken. Zij werkt nu de ene
week twee en de andere
week drie dagen en wil
teruggaan naar twee da-
gen per week.

De rechter vindt dat de
SKOS een zwaarwe-
gend belang heeft bij het
handhaven van de mini-
mumaanstelling van vijf
dagen per twee weken.
Daardoor is het mogelijk
om een groep jonge kin-
deren te laten verzorgen
door drie of maximaal
vier vaste leidsters. Voor
de kinderen is dat goed,
omdat ze zich dan aan
de leidsters kunnen
hechten en ze zich veilig
en vertrouwd gaan voe-
len.

Marktventers mis-
noegd over behande-
ling overheid

door Rita Lieveld
14/07/2005
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De protesterende markt-
venters hebben zich ver-
zameld op de hoek Sara-
maccastraat/ Sophie
Redmondstraat waar ze
de te volgen strategie
met elkaar bespraken.
dWT - Werner Simons

Paramaribo - Marktven-
ters die hun verkoop-
stands aan de dr. So-
phie Redmondstraat had-
den, beklaagden zich gis-
teren dat zij hun beroep
niet meer kunnen uitoefe-
nen. Zij beweerden hard-
handig te zijn verdreven
door de politie, zonder
dat ze vooraf waren geïn-
formeerd. Nadat de wets-
dienaren vernielingen
hadden aangebracht
aan hun kraampjes, na-
men zij ook de goederen
in beslag. Venters die
naar een verklaring vroe-
gen werden door de
agenten mishandeld en
in de politiewagen ge-
duwd. Op het politiebu-
reau werd hen medege-
deeld dat zij pas over
hun goederen konden
beschikken als de opge-
legde boete was be-
taald. Zeer geïrriteerd
stelden de mensen dat
zij niet in staat zijn het
hoge bedrag van 50 Suri-
naamse dollar per tas te
betalen. Het betaalde be-
drag zouden zij niet te-
rug kunnen verdienen
omdat de goederen niet

die waarde vertegen-
woordigen.

De venters bevestigden
het feit dat zij illegaal
hun waar verkochten
maar stelden de over-
heid hiervoor aansprake-
lijk. Voor het aanvragen
van een vergunning heb-
ben zij de districts- com-
missaris van Paramaribo
reeds diverse keren be-
zocht. Echter zijn zij
steeds onverrichter zake
teruggekeerd. De veront-
ruste verkopers gaven
aan dat zij wel over een
vergunning willen be-
schikken maar niet be-
reid zijn steekpenningen
aan overheidsfunctiona-
rissen te betalen. Er
wordt namelijk alleen te-
gen hen opgetreden. De
Chinese venters daaren-
tegen hebben geen pro-
blemen met de politie,
omdat zij volgens de ven-
ters wel "tjuku’s" geven.
Hun poging om districts-
commissaris Viyent te
spreken is gistermorgen
mislukt. De functionaris-
sen van het Commissari-
aat Noord-Oost stuurden
hen heen omdat zij het
te druk hadden met de
uitbetalingen aan colpor-
teurs. Zij zouden het vrij-
dag weer moeten probe-
ren. Volgens de proteste-
renden behoren zij tot
de sociaal zwakkeren en
proberen zij met de ver-

koop van hun producten
hun dagelijks brood te
verdienen. Omdat de
venters ten einde raad
zijn willen zij via de Wa-
re Tijd een beroep doen
op de overheid, hen in
aanmerking te doen ko-
men voor een vergun-
ning. Ze moeten werken
om in het onderhoud
van hun gezinnen te
voorzien.

Navraag bij de Politie
was niet mogelijk omdat
de functionarissen die in-
formatie konden verstrek-
ken niet bereikbaar wa-
ren. In eerste instantie
werd contact opgeno-
men met inspecteur
Jones die naar zijn colle-
ga Sullivan verwees. In-
specteur Sullivan was
namelijk belast met de
operatie voor het ontrui-
men van de verkoop-
stands.

Daar inspecteur Sullivan
met verlof was, zou in-
specteur Tjin Liep Shie
de verslaggever te
woord staan. Hij zat ech-
ter in een vergadering
en was niet bereikbaar
voor commentaar.

Voor informatie over het
verstrekken van vergun-
ningen aan de marktven-
ters is ook zonder suc-
ces bij het Commissari-
aat Paramaribo Noord-
Oost aangeklopt. De dis-
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trictscommissaris was
niet bereikbaar en de
functionarissen verklaar-
den dat zij zonder zijn
toestemming geen inter-
view mochten afstaan.-.

Aanleg infrastructuur
Kaaimangrasi en Kla-
verblad op schema

door Martin Redjodikro-
mo
14/07/2005

De werkzaamheden
voor de aanleg van goe-
de infrastructuur voor de
ontginning van de
bauxietmijnen Kaaiman-
grasie en Klaverblad in
Commewijne. Het erts
zal over een 300 meter
lange brug worden ver-
voerd in grote vrachtwa-
gens naar de raffinaderij
in Paranam. dWT - Hijn
Bijnen

ONVERDACHT - De eer-
ste pijlers voor de beton-
nen brug over de Suri-
namerivier, nabij Para-
nam zijn vorig maand ge-
heid.

De brug wordt 300 me-
ter lang, is tien meter
breed en moet in het
vierde kwartaal van dit
jaar worden opgeleverd.
BHP Billiton is de op-
drachtgever van deze
brug, die door Ballast Ne-
dam wordt gebouwd
voor een bedrag van

rond de 10,5 miljoen US
dollar. De brug zal de
verbinding vormen tus-
sen Paranam en de mijn-
gebieden Klaverblad en
Kaaimangrasi in Comme-
wijne. Totaal wordt door
de Mining Joint Venture
partners BHP Billiton en
Suralco 200 miljoen US
dollar geïnvesteerd in de
twee bauxietmijnen,
waarvan de geschatte
voorkomens rond de 15
miljoen metrieke ton be-
dragen. Eenmaal in pro-
ductie dan zal het waar-
schijnlijk vijf jaren duren
voordat ze uit-gemijnd
zijn.

Door de toenemende we-
reldvraag van aluminium
–  dat uit bauxiet wordt
gewonnen –  zijn de voor-
raden van Kaaimangrasi
(KG) en Klaverblad (KB)
plotseling aanlokkelijk
geworden om gemijnd te
worden. De kwaliteit is
minder dan wat uit de Le-
lydorp III mijn komt,
maar iets beter dan het
erts uit Coermotibo.
Daarom is het wel renda-
bel om, ondanks de iets
hogere kosten, tegen de
huidige wereldmarktprij-
zen ontgonnen te wor-
den. De beide mijnen
worden door BHP Billi-
ton "Successor mines"
genoemd, omdat ze een
overbrugging moeten
vormen tussen de slui-

ting van Coermotibo en
de Lelydorp III-mijn ener-
zijds en anderzijds de
eventuele exploitatie van
het Backhuysgebied. Zo-
wel KG en KB moeten
medio 2007 in productie
zijn, wanneer Coermoti-
bo en Lelydorp III zullen
zijn uitgemijnd.

Frank Blom, Project-ma-
nager van BHP Billiton
gaf vorige week een uit-
eenzetting aan de vak-
bond binnen het bedrijf
over de vorderingen in
Commewijne. Behalve
de brug wordt nu ge-
staag gewerkt aan de
’haul road’ die 20 mil-
joen US dollar kost en
door het Braziliaanse Ca-
margo Corea wordt aan-
gelegd. "Er wordt een
weg van zeven kilometer
in Para aangelegd en
22,5 in Commewijne om
Klaverblad en Kaaiman-
grasi te bereiken." Bij de-
ze werkzaamheden zijn
zeker 500 Surinaamse
arbeiders betrokken.
"De ingehuurde contract-
ors mogen hun arbei-
ders niet minder dan 60
procent van wat CAO-
personeel verdient, uitbe-
talen," vertelt een functio-
naris die op de dagtrip
meegaat.

De werkzaamheden wor-
den 20 uur per dag ver-
richt door arbeiders die
in 10-urige shifts wer-
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ken. De spiksplinternieu-
we imposante vrachtwa-
gens, graafmachines en
ander grondverzetmachi-
nes, banen zich door de
zwamp. De arbeiders vol-
doen aan alle veiligheids-
voorschriften; reflecteren-
de vest, helm, bril, safe-
ty shoes en ear plugs.
Zij werken gestaag in de
verzengende hitte. De
bestuurders van de
vrachtwagens en andere
grondverzetmachines
prijzen zich gelukkig in
hun airco cabine, maar
niet allemaal, omdat en-
kele gewoon de frisse
natuurlucht willen insnui-
ven. De weg wordt stuk
bij stuk langer en mag
niet breder worden dan
40 meter. "Gevaarlijke
bomen die door de tijd
heen zouden kunnen om-
vallen worden wel ge-
veld," zegt Blom. "Dit uit
voorzorg omdat eerder
een arbeider is gedood
door een omvallende
boom. Eén ongeluk en
nog erbij met dodelijke
afloop is meer dan ge-
noeg." Waren er in het
begin 32 incidenten in
12 maanden, is dat nu
gedaald tot 1,68. De ar-
beiders en contractor be-
drijven worden steeds
op het belang van veilig-
heid gewezen en de laat-
ste tijd zijn er geen noe-
menswaardige ongeluk-
ken die de werkzaamhe-

den hebben belemmerd,
gebeurd. Het is wel voor-
gekomen dat machines
compleet in de zwamp
zijn weggezakt tijdens
de aanleg van de weg.

Dat het milieu wordt aan-
getast staat buiten kijf,
maar desondanks heeft
BHP Billiton met alle mili-
eu aspecten rekening ge-
houden en groepen bin-
nen de samenleving ge-
raadpleegd. Op een be-
paald punt bij de aanleg
van de ’haul road’ zijn ar-
beiders gestuit op arche-
ologische vondsten. De
geprojecteerde weg is
toen enkele meters ver-
schoven. Het gebied
waar de vondsten zijn
gedaan is afgebakend
voor het Nationaal Mu-
seum voor verder onder-
zoek. De gevelde bo-
men met een economi-
sche waarde worden
aan de SBB (Stichting
voor Bosbeheer en Bos-
toezicht) gegeven, terwijl
de niet marktwaardige in
een versnipperaar wor-
den gedaan. Dit materi-
aal wordt als bescherm-
materiaal gebruikt op de
oeverwanden van de af-
voerkanalen.

"Bij Klaverblad, dat dicht-
bij de buitenbocht van
de Suriname rivier zit zul-
len er twee dammen wor-
den opgeworpen, waar-
bij wij het bauxiet tot on-

der de rivier kunnen ont-
ginnen," vertelt de pro-
ject manager van BHP
Billiton. "Dit is om te
voorkomen dat het rivier-
water de mijn binnen-
dringt. Om het bauxiet te
ontginnen zullen de klei-
lagen verwijderd wor-
den. De zachte kleien
wordt via een enorm
pompsysteem en buizen-
constructie naar de oude
Paramijn uitgepompt, ter-
wijl de hardere in het na-
bije uitgemijnde Rorac
wordt gedumpt. Dit kost
40 miljoen US dollar.
Het zou goedkoper zijn
geweest om het in de uit-
gemijnde Accaribo mijn
te dumpen, maar project-
ontwikkelaars hebben
zich reeds bij de rege-
ring aangemeld om van
deze oude mijn een toe-
ristisch trekpleister te
maken."

BHP Billiton richt zich in
deze fase naast de twee
mijnen in Commewijne
ook nog op Bakhuys.
Van de Surinaamse over-
heid heeft ze het recht
gekregen om voor twee
jaren exploratie uit te
voeren en het boorpro-
gramma duurt tot het
laatste kwartaal van
2005. De voorlopige re-
sultaten wijzen 170 mil-
joen ton, terwijl het ver-
moeden bestaat dat er
een totale hoeveelheid
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van 300 miljoen in de
bergen verscholen ligt.
Indien de regering toe-
stemming verleend voor
exploitatie dan wordt het
leven van de bauxietin-
dustrie met minimaal 30
jaar verlengd.-.

Crematieoord Nickerie
terug naar oorspronke-
lijke lokatie

door Beta Debidien
14/07/2005

Roy Sookha, voorzitter
van Sanatan Dharm Nic-
kerie, in vergadering bij
dc Hein Ramnewash.-.
dWT - Beta Debedien

NIEUW NICKERIE -
"Het crematieoord langs
de Corantijnstrand in het
district Nickerie zal bin-
nenkort worden overge-
plaatst naar de oorspron-
kelijke lokatie te Rijst-
dijksluis.

Het oude en reeds ver-
vallen gebouw te Rijst-
dijksluis zal ook vervan-
gen worden door een
nieuwe stalen construc-
tie." Deze mededeling
deed districtscommissa-
ris (dc) Hein Ramne-
wash gisteren op het
commissariaat tijdens
een ontmoeting met be-
stuursleden van Sana-
tan Dharam en andere
genodigden.

Bij de bouw van de nieu-

we Zeedijk enkele jaren
terug was de aannemer
genoodzaakt in overleg
met de betrokken instan-
ties het oorspronkelijke
crematieoord te verplaat-
sen naar een andere lo-
katie langs het Corantijn-
strand. Ramnewash
heeft intussen iemand
uit de gemeenschap be-
reid gevonden de totale
kosten van het nieuw op
te zetten gebouw op
zich te nemen. De dc wil
in deze alle organisaties
en personen die activitei-
ten ontplooien bij het cre-
matieoord betrekken.
Met Haricharan Chotoe,
sectiehoofd van het Mi-
nisterie van Openbare
Werken in Nickerie,
heeft de burgervader af-
gesproken om een bouw-
tekening te laten ontwer-
pen, zodat zaken straks
een vlot verloop kunnen
hebben. Roy Sookha,
voorzitter van de Sana-
tan Dharm afdeling Nic-
kerie, verwelkomt dit ge-
baar van de gemeen-
schap.

Volgens Sookha werd in
het verleden een crema-
tiefonds in het leven ge-
roepen met als doel di-
verse activiteiten te ont-
plooien op die lokatie.
Ook het beheer van het
oorspronkelijk crematie-
oord viel onder dit fonds.
Het bestuur van Sana-

tan Dharm Nickerie
heeft intussen schriftelijk
toestemming van deze
organisatie om in het be-
lang van de gemeen-
schap alle activiteiten
voort te zetten en even-
tueel te komen tot een
nieuw gebouw op het
crematieoord. De voorzit-
ter van Sanatan Dharm
Nickerie heeft een ieder
opgeroepen een bijdra-
ge te leveren om het ge-
bouw tot stand te laten
komen. De voorzitter ver-
wacht alle steun en me-
dewerking ook van OW
afdeling Nickerie en an-
dere instanties.

Chotoe haalde aan dat
de Stichting Sanatan
Dharm Eekta een twee-
de organisatie is, die toe-
zicht wil hebben op de
activiteiten. Deze organi-
satie heeft intussen ook
te kennen gegeven te
willen participeren in de
bouwactiviteiten. Hij zegt
over informatie te be-
schikken dat er onenig-
heid zou bestaan tussen
de twee organisaties
over het beheer van het
crematieoord. Sookha
weerspreekt deze bewe-
ring en zegt dat hij laat-
stelijk nog een positief
gesprek heeft kunnen
voeren met enkele be-
stuursleden van die orga-
nisatie. Ramnewash wil
in het belang van de ge-
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meenschap dit project
voortzetten en heeft ge-
vraagd om voor het ein-
de van deze maand sa-
men met alle organisatie
weer bij elkaar te komen
om besluiten te nemen
hoe verder te gaan met
dit project.-.
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