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‘PVV-voorstel over
straf vermindert
criminaliteit niet’
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 23 juli. Invoering
van minimumstraffen, zoals de
PVV-fractie in de Tweede kamer
voorstelt, zal nauwelijks bijdra-
gen aan vermindering van de cri-
minaliteit en beperkt de rol van de
rechter in het bepalen van de
strafmaat. Dat concludeerde eme-
ritus hoogleraar P. Tak in onder-
zoek naar de werking van mini-
mumstraffen in andere Europese
landen. De PVV wil de maximum-
straffen voor een groot aantal mis-
drijven drastisch verhogen. Daar-
naast moet invoering van mini-
mumstraffen het mogelijk maken
om iemand die vier keer in de fout
gaat, meteen de maximale gevan-
genisstraf op te leggen. Volgens
Tak kent geen enkel Europees
land de maximumstraffen die de
PVV nu voorstelt. Landen met mi-
nimumstraffen in het strafrecht
laten wel nog ruimte aan de rech-
ter om rekening te houden met
persoonlijke omstandigheden van
de verdachte. In het PVV-voorstel
wordt dat bewust niet gedaan.

Ziekenhuizen eisen
uitleg van Klink
Utrecht, 23 juli. De ziekenhui-
zen willen van demissionair mi-
nister Klink (Volksgezondheid,
CDA) een gedegen onderbouwing
van zijn voornemen om hen vol-
gend jaar met bijna 700 miljoen
euro te korten. Zij doen daarvoor
een beroep op de Wet openbaar-
heid van bestuur (Wob). Dat heeft
branchevereniging NVZ bekend-
gemaakt. Klink kondigde eind ju-
ni aan dat de ziekenhuizen het
geld dat zij vorig jaar te veel heb-
ben uitgegeven, in totaal 549 mil-
joen euro, volgend jaar moeten te-
rugbetalen. Eerder werd al be-
kend dat zij in 2011 door doelma-
tiger te werken 150 miljoen euro
moeten besparen. De NVZ wil pre-
cies van Klink weten hoe hij de
overschrijding van het budget in
2009 heeft berekend. (ANP)

OM krijgt nog DNA
van 3.800 man
Den Haag, 23 juli. Er zijn mo-
menteel 3.858 veroordeelden die
nog geen gehoor hebben gegeven
aan de oproep van justitie
DNA-materiaal af te staan ten be-
hoeve van de DNA-databank voor
strafzaken. Dat heeft een woord-
voerder van van het Openbaar Mi-
nisterie (OM) vandaag gezegd
naar aanleiding van berichtgeving
in het Nederlands Dagblad. Volgens
de Wet DNA-afname bij veroor-
deelden zijn personen die ver-
dacht worden van, of veroordeeld
zijn, voor bepaalde misdrijven
verplicht genetisch materiaal af te
staan. De woordvoerder bena-
drukte dat het gaat om personen
die niet voor de zwaarste delicten
zijn veroordeeld en op het mo-
ment van de uitspraak niet vast
zaten. (AN P)

Ziekenhuis roept
op tot inenten bof
Groningen, 23 juli. Het Uni-
versitair Medisch Centrum in Gro-
ningen (UMCG) heeft alle 1.100
co-assistenten van het ziekenhuis
opgeroepen zich te laten inenten
tegen de bof. Dat meldde het UM-
CG vandaag. De besmettelijke
kinderziekte waart sinds eind vo-
rig jaar rond in Nederlandse stu-
dentensteden. Ook in Groningen
hebben zich afgelopen maanden
enkele tientallen zieke studenten
bij de GGD gemeld. Om patiënten
in het UMCG te beschermen heeft
het ziekenhuis de studenten per
brief gevraagd zich te laten vacci-
neren. Ook studenten die in hun
jeugd al zijn ingeënt, wordt ge-
vraagd dat opnieuw te doen, om-
dat de werking van het vaccin in
de loop der jaren minder wordt.
(AN P)

Alle baby’s ingeënt
tegen hepatitis B
Den Haag, 23 juli. Alle baby’s in
Nederland worden voortaan stan-
daard ingeënt tegen hepatitis B.
Minister Klink (Volksgezondheid,
CDA) heeft dat gisteren bekendge-
maakt. Het vaccin wordt uiterlijk
per 2012 opgenomen in het rijks-
vaccinatieprogramma voor zuige-
lingen. De Gezondheidsraad had
Klink in vorig jaar geadviseerd het
nieuwe vaccin tegen hepatitis op
te nemen in het programma. De
raad had de minister ook aangera-
den om de komende elf jaar een
inhaalcampagne te organiseren
voor kinderen tot twaalf jaar.
Klink denkt niet dat een dergelij-
ke campagne zin zou hebben. On-
geveer 60.000 mensen hebben in
Nederland een chronische hepati-
tis B-infectie. Per jaar overlijden er
tachtig tot driehonderd personen
aan. (ANP)
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Amersfoort
Het artikel Proeven om verschraling
lokaal nieuws te stoppen (20 juli, pa-
gina 2) meldt ten onrechte dat er
in Amersfoort geen regionale
krant meer uitkomt. In Amers-
foort bevat AD Amersfoortse Cou-
rant dagelijks een bijlage met
nieuws uit de stad en de regio.

Het bloed gaat koken van Amersfoortse plaslift
Waar winden stedelingen
zich over op? In Amersfoort
ruziën gemeente en cafés
over een ‘urilift’ tegen
w i l d p l a s s e r s.

Door Arjen Schreuder
Op een plaats die je gerust pitto-
resk kunt noemen, een pleintje
vol monumentale panden en de
oudste kerk van Amersfoort,
kruipt op uitgaansnachten om één
uur ’s nachts een mobiele plaszuil
uit de grond, een zogenoemde uri-
lift, om het wildplassen tegen te
gaan.

„Wij zijn in deze mooie stad ui-
termate hartelijk ontvangen in
een fijn bed and breakfast-hotel.
Maar ’s nachts hebben we veel last
gehad”, vertelt Michiel Mager-
mans. Hij bracht met zijn vrouw
afgelopen weekeinde de nacht
door in caféhotel Queens. De halve
nacht werd hij wakker gehouden
door herrie op de Groenmarkt.
„Zo’n pislift ontsiert niet alleen
dit plein maar is ook een verza-
melplaats voor hangjongeren,
scooters en mannen die heen en
weer lopen. Door de dreun van
een discotheek kan ik nog wel
heen slapen, maar niet door dit la-
wa a i . ”

De eigenaars van Queens zijn de
wanhoop nabij. Paula Bouwer en
haar dochter Lisette de Jong open-
den ruim twee jaar geleden hun
zaak, na lang op een vergunning
te hebben gewacht. Ook hebben
zij een vergunning voor een ter-
ras. Maar kort voor één uur
’s nachts moeten de dames hun
klanten verzoeken plaats te ma-
ken, aangezien dan de urilift om-
hoog komt op hun terras. Als de
volgende ochtend om zes uur de
plaszuil weer zakt, moeten de da-
mes urine, braaksel, bierflessen en
etensresten weer opruimen. In al-
le vroegte, om hun eigen gasten
een ontbijt op het terras zonder
pislucht te kunnen aanbieden.

„Rampzalig”, zeggen ze.
Wethouder Ben Stoelinga (Bur-

ger Partij Amersfoort) weigert elk
commentaar. Het conflict is vol-
gens de meeste betrokkenen het
gevolg van een misverstand op het
stadhuis. De ambtenaar die de ver-
gunning voor het terras regelde,
wist niet dat een andere ambte-
naar met een urilift in de weer
was. Toen dit misverstand een-
maal was opgehelderd, heeft de
gemeente niet een andere locatie
voor de pislift gekozen, maar de
terrastijden aangepast, „ondanks
een door Queens gedane laatste
emotionele oproep”, aldus een
dagvaarding van de dames aan de
gemeente. Vandaag staan de par-
tijen voor de rechter.

De urilift wordt met een af-

standsbediening in werking ge-
steld door een café naast Queens.
De meeste cafés op het plein zagen
het tijdelijke urinoir naast de kerk
aanvankelijk wel zitten. „Het leek
ons een goede locatie”, zegt eige-
naar Berry Buunk van café ’t Non-
netje. „Maar toen wij met die loca-
tie instemden, wisten wij nog niet
dat daar een caféhotel zou komen.
Zo’n urilift op je terras gun je na-
tuurlijk niemand. De gemeente
heeft een fout gemaakt.” De ver-
houding tussen de dames en de
overige ondernemers op het plein
is er niet beter op geworden, sinds
een van de ondernemers de urilift
in werking stelde op een tijd dat
het terras nog open mocht blijven.
„En de politie vond dat prima”,
briest Paula Bouwer. Ze wijst naar

een politieman die destijds wei-
gerde de caféhouder te gebieden
de lift weer omlaag te drukken.
„Zijn bloed kan ik wel drinken.”

De gemeenteraad van Amers-
foort besloot onlangs dat de plas-
zuil ondergronds moest blijven,
in afwachting van onderzoek naar
een alternatieve locatie. Die is er
wel, liet het college onlangs we-
ten, namelijk elders op het plein.
Maar: „Ondernemers en de koster
van de Joriskerk hebben inmid-
dels laten weten dat aan deze al-
ternatieve locatie voor hen ook na-
delen kleven.” Bovendien ligt de-
ze plaats wat verder weg van de
plaats waar dronken mannen
doorgaans hun blaas ledigen, in
een steeg achter een aantal vuil-
containers, óók op luttele meters

afstand van het geplaagde cafého-
tel Queens. En trouwens, laat het
college weten, het verplaatsen van
de urilift zou ongeveer dertigdui-
zend euro kosten. En dus ging de
lift afgelopen weekeinde toch
weer omhoog.

Raadsleden van de Burger Partij
Amersfoort (BPA) en de VVD wil-
len het er niet bij laten zitten.
„Het is principieel onjuist dat het
probleem van wildplassen wordt
afgewenteld op één ondernemer”,
zegt BPA-raadslid Hans van We-
gen. „Wij hebben een goede wet-
houder maar zijn ambtenaren
hanteren verkeerde cijfers. Het
verplaatsen van de urilift kost vol-
gens het college dertigduizend eu-
ro. Dat komt doordat het alle
ambtelijke kosten meerekent. Dat

moet je niet doen. De verplaatsing
zelf kost maar vijfduizend euro.”

VVD-raadslid Koos Voogt vindt
het „b e s ch a m e n d ” dat de gemeen-
te niet naar een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing zoekt.
Voogt: „Het is een machtsspelletje
geworden. Het college blijft oude
argumenten opkloppen in plaats
van een oplossing te zoeken en te
erkennen dat een terras en een
urilift nu eenmaal onverenigbaar
z ij n . ”

En dat terwijl de oplossing voor
de hand ligt, meent Voogt. „Laat
cafés zorgen voor voldoende scho-
ne toiletten. Vrouwen moeten
toch ook in cafés naar de wc?” Li-
sette de Jong: „Waarom wordt zo-
iets alleen voor mannen bedacht?
Het is pure discriminatie.”

Nederlandse teams hebben
de afgelopen vier jaar
Afghaanse agenten
opgeleid als een soort
wijkagenten. Dat zullen de
Amerikaanse trainers straks
heel anders aanpakken.

De lokale leider Abdul Karim (midden) op een politiepost bij Kotwal crossing (nabij Tarin Kowt) luistert naar een gesprek van Nederlandse militairen. Foto Hans Stakelbeek

Weg uit Uruzgan
De Nederlandse militairen trek-
ken zich terug uit Uruzgan. Op
1 augustus worden de taken
overgedragen. Hiermee komt er
een einde aan een NAVO-missie
van vier jaar. Deze zomer maakt
NRC Handelsblad in een serie
artikelen de balans op. Wat is er
bereikt in Uruzgan? Hoe staat
het met de wederopbouw? Va n -
daag: Het opleiden van politie.

Door onze redacteuren
Hanneke Chin-A-Fo en
Jaus Müller
Tarin Kowt, 23 juli. In de mu-
ren van de witgepleisterde politie-
post zitten duizenden putjes en
gaten, als in een muur na afloop
van een massa-executie. Hier blies
een zelfmoordenaar zich twee jaar
geleden op. Er werden 21 Af-
ghaanse politieagenten gedood.

Agent is een van de gevaarlijkste
beroepen in Afghanistan. Een Af-
ghaan met geld peinst er daarom
niet over zich bij de politie aan te
melden. Alleen zij die geen land
hebben, geen inkomsten, geen fa-
milie – kortom verliezers van
Uruzgan – vinden gemakkelijk
hun weg naar de politieopleiding.
Het betaalt relatief goed: zo’n 200
dollar in de maand.

Vier jaar lang hebben Neder-
landse trainingsteams de Af-
ghaanse agenten opgeleid. Binnen
de poort, in het politietrainings-
centrum, maar ook in de provin-
cie. Vandaag zijn ze bij de post van
politiecommandant Mihr-A-Jahn.
Zijn gehavende kampement ligt
aan de rand van provinciehoofd-
stad Tarin Kowt. Als het team arri-
veert staan de geüniformeerde
manschappen van Mir-A-Jahn net-
jes in een rij. De agenten hebben

gelakte nagels en hun handen be-
schilderd met rode henna. Een Ne-
derlandse hospik leert hun van-
daag hoe ze snelverband moeten
gebruiken. „Ze zijn achtergesteld,
maar zeker niet achterlijk”, zegt
opperwachtmeester Marcel (ach-
ternamen mogen om redenen van
veiligheid niet worden genoemd).

Het opleiden van de agenten
lijkt een van de meer succesvolle
kanten van de missie in Afghani-
stan: vier jaar geleden waren er nul
agenten, nu 1.600. De Afghan Na-
tional Police vindt tegenwoordig
zelf bermbommen voordat ze ont-
ploffen. Kapitein Dennis: „Po l i t i e
in Uruzgan is extreem lokaal.
Maar dat kan een voordeel zijn: de
agenten kennen de mensen en an-
dersom.” Afghanen die zich opval-
lend gedragen pikken ze er sneller
uit. Drie weken geleden slaagden
Afghaanse agenten er in een zelf-
moordenaar met explosieven net
op tijd neer te schieten.

Bovendien ligt in ‘Den Haag’
het opleiden van agenten beter
dan Talibaan bevechten. De vorige
Tweede Kamer nam een motie aan
om te bezien of er na de terugtrek-
king uit Uruzgan op 1 augustus
toch niet ergens Afghaanse agen-
ten kunnen worden opgeleid. De
NAVO komt nog zeker 450 trai-
ners tekort in Afghanistan. Vorige
maand herhaalde NAVO-chef Ras-
mussen de oproep aan Nederland

om opleiders te sturen. „Het zou
Uruzgan kunnen zijn, maar als de
geografie te controversieel is ge-
worden kan het ook ergens an-
ders”, aldus Rasmussen vorige
maand in een interview met deze
krant. Maar zolang er geen nieuw
kabinet is gevormd, wordt er geen
besluit genomen.

Voor de trainers is het lastig uit
te leggen: eerst zitten ze in Uruz-
gan, dan een tijd niet, en dan ko-
men zij of hun collega’s heel mis-
schien weer terug.

Dat laatste valt nog te bezien.
Een bron op Kamp Holland acht
de kans klein dat gebeurt: sinds de
val van het kabinet Balkenende-IV

is de naam ‘Uruzgan’ op het Bin-
nenhof besmet. En Amerikanen,
die de Nederlanders opvolgen,
vullen na 1 augustus de vacante
plekken op. De NAVO kan eventu-
ele opleiders straks beter elders in
Afghanistan gebruiken. Militairen
vinden dat jammer. Ze kennen de
weg in Uruzgan en weten wie de

leiding heeft over de Afghaanse
politieposten. Bovendien vrezen
ze dat de Amerikanen anders te
werk zullen gaan dan zij. „Neder-
land heeft geprobeerd er een soort
wijkagenten van te maken; agen-
ten die tussen de bevolking zitten.
De kans is groot dat de Amerika-
nen de politie meer als militie
gaan inzetten”, zegt opperwacht-
meester Marcel.

Trainen gaat het best als je er bo-
venop zit, dus als je met de agen-
ten mee de provincie ingaat. En
dat vereist aanzienlijke militaire
bescherming. „De Afghaanse
agent zit ergens tussen politie en
militie in”, zegt Marcel.

Het gevaar van de politietrai-
ning is dat de rekruten zodra ze
klaar zijn in andermans militie
aan het werk gaan. Soms met be-
houd van uniform, wapen en sol-
dij. Sommige posten worden be-
mand door agenten die instructies

krijgen van lokale leiders. Formeel
vallen deze leiders buiten het Af-
ghaanse gezag. Ze zetten agenten
in als lijfwacht of om privéruzies
te beslechten. „Ik sluit niet uit dat
de politie wordt ingezet voor loka-
le conflicten”, zegt kapitein Evert-
Jan. „Als de ontwikkelingen zich
uitbreiden, en de economie groeit,
neemt dit soort conflicten wel af.”

Ten noorden van Tarin Kowt be-
mant politiecommandant Isma-
tullah Bawari de post bij Qall’eh-
ye Sorkh. Rond de post hangen
twintig agenten. Ze hebben twee
voertuigen. Op één daarvan staan
dertien zwaailichten. Ze patrouil-
leren ’s nachts en komen dan geen
Talibaan tegen. Als hem wordt ge-
vraagd van wie commandant Ba-
wari (24) zijn opdrachten krijgt,
geeft hij het eerst het formele ant-
woord: „Wij werken volgens de re-
gels van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken.” Later erkent hij

dat de grote machthebber Matiul-
lah Khan heet; een omstreden mi-
litieleider en neef van oud-gouver-
neur Jan Mohammed Khan, die
een moorddadig verleden heeft.
Op de vraag of dat wel goed is, zo’n
niet-officiële sterke man, zegt Ba-
wari: „Er is geen verschil tussen
hem en ons. Ik ben een patriot,
Matiullah ook, we vechten allebei
voor onze provincie.”

De politiecommandant is van
dezelfde stam als Matiullah Khan.
„Hij gedraagt zich goed”, vindt
Bawari. „Hij is eerlijk en aardig en
hij heeft veel mannen in dienst.
Hij is slim. De opstandelingen zijn
alleen bang voor Matiullah. Hij
doet patrouilles, hij vecht tegen de
Talibaan. Wij zitten op onze post
en vechten alleen als ze ons aanval-
len.”

› Drie eerdere delen van deze
reeks op nrc.nl/urzugan

De Afghaanse politie
vindt tegenwoordig
zelf bermbommen

De urilift in gebruik op een uitgaansavond. Dronken mannen drommen er samen. Foto Rodney Kersten

Uruzgan Het opleiden van de Afghaanse politie is een van de meer succesvolle aspecten van de missie in Uruzgan

Twintig agenten met dertien zwaailichten

Afslag

Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 23 juli. Levensbe-
dreigende complicaties treffen
zwangere asielzoekers 4,5 maal va-
ker dan Nederlandse vrouwen. Dat
blijkt uit onderzoek van het Leids
Universitair Medisch Centrum.
Onderzoeksleider professor Jos
van Roosmalen wijst naast de com-
municatieproblemen tussen asiel-
zoekers en zorgverleners naar de
moeite die asielzoekers moeten
doen om een dokter te bereiken.

Drie weken geleden overleed
een zwangere Somalische vrouw
die niet naar het ziekenhuis ge-
bracht was in het asielzoekerscen-

trum in Leersum. „Het is wrang
welke enorme barrières we in dit
land opwerpen voor deze mensen
om toegang te krijgen tot adequa-
te zorg waar ze recht op hebben”,
zegt de hoogleraar Veilig moeder-
schap. Door hun vele overplaatsin-
gen gaat bovendien veel informa-
tie over asielzoekers verloren.

Uit het onderzoek over de perio-
de 2004 tot 2006 blijkt dat ernstige
problemen zich bij 6.8 op de 1.000
autochtone vrouwen voordoen. Bij
migranten met een verblijfsver-
gunning is dit 8.4 per 1.000 en bij
vrouwen in asielzoekerscentra
zelfs 31 per 1.000 vrouwen.

Vaak complicaties bij
zwangere asielzoekers


