
2 DONDERDAG 10 FEBRUARI 2011
DE VOLKSKRANT

Ten eerste

Bezetting

Maandag bezetten studenten van de Universiteit van
Amsterdam het Bungehuis, uit protest tegen de
voorgenomen bezuinigingen op het hoger onder-

wijs. Na één dag werd de bezetting beëindigd, omdat het
universiteitsbestuur niet akkoord ging met de voorgeno-
men bezetting van drie dagen. De universiteit had nog er-
gens een kelder in de aanbieding om te bezetten, maar dat
zagen de bezetters weer niet zitten.
Gisteren sloeg de bezetter toe aan de Drift in Utrecht, waar

het Bestuursgebouw van de universiteit in die stad staat. Na
overleg met het College van Bestuur (CvB) werd besloten de
bezetting vandaag voort te zetten. Vanavond buigt het CvB
zich over het verzoek van de studenten ook morgen nog
door te mogen gaan met bezetten.
Bezettingen zijn ook niet meer wat ze geweest zijn.
Zelfs wij van de slappe lost generationwaren in de jaren

tachtig van de vorige eeuw een stuk harder. Bezetten was
toen al een beetje verworden tot het in naam van de goede
zaak (beter onderwijs) verwerven van goedkope feestruim-
te. Maar toen hoogleraar Oudgermanistiek Andries Kylstra
tijdens een bezetting van het Alfagebouw van de Rijksuni-

versiteit Groningen (Fré
Meis Universiteit) tegen
begon te sputteren, werd
hij door de ordedienst
zonder pardon in de
draaideur gezet en met
een flinke slinger buiten-
gegooid.
Auf Wiedersehen, tot na

de revolutie!
Maar in 1969 wisten ze

nog écht wat bezetten
was. Eerst bezetten ze de

Katholieke Hogeschool Tilburg (Karl Marx Universiteit).
Even later gingen ze in Amsterdam (Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Universiteit) over tot de bezetting van het
Maagdenhuis – de Moeder aller Bezettingen.
Die bezetting duurde vijf dagen, en dat zonder toestem-

ming van het CvB. Je hebben het altijd over Parijs, mei 1968,
maar Amsterdammei 1969 mocht er ook zijn. Volgens Mar-
tin Bosma is in die maand eigenlijk de basis voor de PVV ge-
legd, dus dan is de enorme impact van de bezetting wel af-
doende geschetst.
Zelfs Harry Mulisch kwam de bezetters succes wensen, en

die was in die tijd toch in de ban van Fidel Castro en Che
Guevara en herkende een revolutie als er een voorbijkwam.
De bezetters werden door de politie het Maagdenhuis uit-

gedragen, stonden op en marcheerden zo de instituties bin-
nen, die ze vervolgens doodleuk ook bezetten, decennialang
ditmaal. Je kunt van de babyboomgeneratie zeggen wat je
wilt, maar bezetten konden ze. Bezet was bezet.
Daar steekt dan zo’n bezetting van het Bungehuis en een

naam als ‘Universiteit van de Toekomst’ die ze in Amsterdam
hadden bedacht wel heel schril bij af. De uitgeklede univer-
siteit van Halbe Zijlstra is trouwens ook de Universiteit van
de Toekomst, dus voor je het weet denkt Halbe met zijn boe-
renverstand: prima naam, laat maar hangen dat spandoek.
‘De bezetting is vrij toegankelijk en iedereen is uitgeno-

digd’, las ik op een pamflet dat de studenten in Utrecht had-
den geschreven. Dat is natuurlijk geen bezetten meer. ‘Dit
gebouw is bezet, en zo lang niet aan onze eisen wordt vol-
daan, werpen wij elk uur een hoogleraar uit het raam.’ Dan
maak je een statement en laat je zien dat het je ernst is.
Terecht, het protest tegen de bezuinigingen, maar hou op

met bezetten. Dat is potsierlijk en loos geworden. Na de
tiende bezetting van het Maagdenhuis, in 2005, hadden we
er een punt achter moeten zetten.
Bedenk iets nieuws, of werp een barricade op.

‘...werpen
wij elkuur
een
hoogleraar
uithet
raam’

INHOUD WEER REGEN

VANDAAG
Vanuit het westen bewolkt en
vanmiddag perioden met regen.
Zacht: tussen 7 graden op de
Wadden en lokaal 13 in Lim-
burg.

MORGEN
Regenachtig, maar in het noor-
den misschien droog. Het blijft
zacht.
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Eerste examen
Op 2 maart stemt Nederland voor de Provinciale
Staten. Het minderheidskabinet van Mark Rutte
doet zijn eerste examen. Job Cohen (PvdA) en
Stef Blok (VVD), elkaars belangrijkste opponen-
ten in de Tweede Kamer, gaan in debat. Over
regeren en gedogen, over de politieke actualiteit,
over linkse eenheid versus een knetterrechts
kabinet. Gespreksleiding: Remco Meijer en
Martin Sommer.
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Slachtoffers vanmisbruik
jeugdzorgwillen geld zien

Van onze verslaggeefster
Anneke Stoffelen

AMSTERDAM Slachtoffers van sek-
sueelmisbruik in de jeugdzorg
verenigen zich om een schade-
claim in te dienen bij de staat. Op
dewebsite Zwijgniet.nl kunnen
gedupeerden zich melden. Het
gaat ommensen die in hun kin-
dertijd onder verantwoordelijk-
heid van de staat in internaten
en pleeggezinnen zijn geplaatst
en daarwerdenmisbruikt.

De commissie-Samson onderzoekt
in opdracht vande regeringhoe vaak
misbruik in de jeugdzorg sinds 1945
is voorgekomen. Zwijgniet.nl is geïn-
spireerd op Mea Culpa United, die
opereert namens de slachtoffers van
seksueel misbruik in de katholieke
kerk. Initiatiefneemster Miranda Ta-
bor was in de jaren tachtig slachtof-
fer van de beruchte psychiater Theo
Finkensieper van de Heldringstich-

ting in Zetten. De inmiddels overle-
den Finkensieper werd wegens on-
tucht veroordeeld tot zes jaar. Vijf
van zijn slachtoffers wisten een scha-
devergoeding tebedingen,maar veel
anderen hebben het gevoel dat hen
nooit recht is gedaan.
‘Het wordt tijd dat boter bij de vis

wordt gedaan’, aldus Tabor. Vijftien
slachtoffers hebben zich achter haar
initiatief geschaard, van wie er een
aantal zegt eveneens door Finkensie-
per te zijnmisbruikt. Er zijn ookmel-
ders bij die ontucht meemaakten in
een pleeggezin. Tabor hoopt dat zich
veel meer slachtoffers melden. ‘Sa-
men staan we sterker.’
Een opmerkelijk detail: Rieke Sam-

son, die het onderzoek van de com-
missie leidt, was tussen 1996 en 1999
bestuurslid van de Heldringstich-
ting. Finkensieper was daar toen
weg, maar voor sommigen is het re-
den voor achterdocht. ‘Het roept bij
mij meteen wantrouwen op jegens
de commissie’, zegt slachtoffer Jani-

ta, die vandaag in de Volkskrant ver-
telt over haar ervaringen in Zetten.
Juriste Dorien Pessers, die met het

proefprocessenfonds van het Clara
Wichmann Instituut slachtoffers
destijds hielp met een schadeproce-
dure, kan zich het wantrouwen voor-
stellen. ‘Misschien is het niet terecht,
het hangt ervan af hoe Samson des-
tijds met deze kwestie is omgegaan.
Maar je voelt dat het wringt.’
Volgens een woordvoerder van de

commissie staat Samsons onafhan-
kelijkheid niet ter discussie. ‘Er is ge-
zocht naar deskundige onderzoe-
kers. Dan is het niet vreemddat zo ie-
mand ooit een rol heeft gespeeld bij
de betrokken instellingen.’ Rieke
Samson zegt zelf dat onafhankelijk
optreden ook in het geval van de
Heldringstichting is gegarandeerd.
‘Daar sta ik voor. Mijn bestuurslid-
maatschap dateert van ruim een de-
cennium geleden.’
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Slachtoffers verenigen zich om een schadeclaim in
te dienen tegen de staat. Net als tegen de r.k.-kerk.

PVVheeft een standpuntover
abortus, en tochookweerniet
Van onze verslaggever
Jan Hoedeman

DEN HAAGDe verwarring groeit
over het abortusstandpunt van
de PVV. De partij weigert al weken
te reageren op het CDA-plan om
de abortusregels aan te scherpen.
Woensdag leek er een PVV-stand-
punt te zijn,maar datwerd
prompt ingetrokken.
In hetwoensdag verschenen

boek Echo, prenataal onderzoek
en keuzevrijheid van journalist
Maarten Slagboom zegt PVV-Ka-
merlid Karen Gerbrands dat het
niet langer de vrouw zelfmoet
zijn die bepaalt of er abortus no-
dig is,maar haar arts. Gerbrands
vindt dat de beroepsgroep crite-
riamoet formuleren op basis
waarvan abortusmag.
Gerbrands: ‘Artsen zouden een

lijstmoeten opstellen. Als ouders
dan horen dat hun kind geen
aandoening heeft die ernstig ge-
noeg is voor abortus, dan hebben

ze gewoon
voor hun kind
te zorgen. Zelf-
beschikking is
mooi,maar
verantwoorde-
lijkheid ook.
Hetmoet dui-
delijk zijnwat
we als geldige
noodsituatie

beschouwen enwat niet.’
Volgens Gerbrands is een zwaar

gehandicapt kind niet per defini-
tie reden voor abortus. ‘Het is
niet leuk,maar er zijn genoeg ge-
handicapte kinderen die best een
goed leven hebben. Het criterium
moet zijn: kan het kind een leven
zonder al te veel pijn en ellende
leiden?’ Het begrip ‘noodsituatie’
moet ingeperkt,meent Ger-
brands. Dat begrip is er nu dertig
jaar: na een strijd tussen CDA en
VVD kwam in 1981 de Abortuswet
tot stand. Daarin is de vrouwde
bepalende factor.

Slagbooms uitgeverij Augustus
maakte Gerbrands’ standpunt
woensdagwereldkundig via een
persbericht. Dat leidde prompt
tot een telefoontje van Gerbrands
naar de uitgever. Publiciteitsme-
dewerkster Rianne Blaakmeer:
‘Het komt erop neer dat zij nu
zegt dat zij dit niet zo heeft ge-
zegd.’ Later stuurde de PVV een
persbericht: ‘Er is nog geen frac-
tiestandpunt ingenomen, laat
staan datwe eenwetswijziging
voorstellen’, aldus Gerbrands.
Auteur Slagboom: ‘Gerbrands

zei dat de PVV nog een standpunt
moet innemen,maar ze sprak
vrijuit over haar opvattingen.’
Wat vindt hij van de stelling van
Gerbrands dat ze onjuist is geci-
teerd? Dat verwerpt hij. Hij laat
het op band opgenomen inter-
viewfragment horen dat Ger-
brands als onjuist typeerde. Na
beluistering is er geen andere
conclusiemogelijk: het PVV-Ka-
merlid is correct geciteerd.

Karen Gerbrands
Foto ANP

Een 14-jarigmeisje uit Bangla-
desh is doodgebloed door zweep-
slagen. Dat hebben dokters vast-
gesteld na een autopsie,meldde
de BBCwoensdag. Hena Begum
overleed op 31 januari, nadat ze
met 80 zweepslagenwas gestraft
voor een ‘relatie’met een ge-
trouwdeman. Demanwerd ver-
oordeeld voor verkrachting.
Dorpsartsen zeiden dat Hena een
natuurlijke doodwas gestorven.
Het hooggerechtshof, dat straf-
fen volgens de sharia heeft verbo-
den, eiste een tweede autopsie.

Bengaalsmeisje (14)
bloedtdoodna straf
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