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Burger ziet zijn leefwereld bedreigd

I
n de loopgravenoorlog tussen
de linksmens en de rechts-
mens, kan alles aanleiding ge-
ven tot kortstondige oplevin-
gen van het strijdgewoel. Het

KNMI, de euro of de kunst, de rech-
terlijkemacht, het omroepbestel of
de hypotheekrenteaftrek: veel maat-
schappelijke kwesties verzanden
vroeg of laat in hetmoeras van link-
se elite versus rechtse onderbuik.
Hetmoddervechten beperkt zich

allerminst tot de politieke arena.
Vanuit de schutterputjes van het in-
ternet bestoken de linker- en rech-
terflank elkaar dagelijksmet ideolo-
gisch geladen blindgangers.
Dergelijke digitale schermutselin-

gen worden geflankeerd door wijd-
verbreide analoge gevechten. De we-
kelijkse exercities van Thomas von
der Dunk en Bert Brussen in de Volks-
krant zijn daar eenmooi voorbeeld
van; deze columns zijn leerzame il-
lustraties van de wijze waarop beide
kampenmanoeuvreren en de wa-
pens hanteren. Niet alleen het virtu-
ele voetvolk kan daar iets van opste-
ken, maar ook al diegenen die nu of
later het verloop van de slag hopen
te duiden.
Valt er, dwars door het wapenge-

kletter heen, iets zinnigs over deze
veldslag te zeggen?Misschien wel.
Wat opvalt, is dat er aan het front

geen noemenswaardige bewegin-
gen zijn te bespeuren. Natuurlijk, de
horden ter rechterzijde hebbenmet
wisselend succes gaten geschoten in
het wereldbeeld waarachter demeu-
te ter linkerzijde zich heeft ver-
schanst. De stellingen aldaar staan
onder druk, maar de posities die de
troepen over en weer innemenwijzi-
gen zich niet of nauwelijks; men
graaft zich eerder dieper in de eigen
gelederen in.
ImWesten nichts Neues…Zou het

kunnen dat deze ideologische stel-
lingenoorlog, deze eeuwige herha-
ling van zetten, een uitputtingsslag
voorstelt die zijn voltooiing nadert?
Is de steeds sleetser wordende links-
rechts retoriek een teken van haar
verschraling? Zoveel is zeker: de re-
torische hulpeloosheid van het hui-
dige politieke discours gaat gepaard
met ondermijningen van buitenaf.
De financieel-economische crisis zal
het politieke landschap nietsont-
ziend omploegen. Dat in Grieken-
land en Italië technocraten de
dienst uitmaken, mag een democra-
tisch tekort heten, het is tevens een
teken dat het haperende kapitalisti-
sche systeem de grasmaaier grondig
over het traditionele partijpolitieke
grasveld weet te halen.
Dan bestaat er nog zoiets als de

milieuproblematiek. Ook hiermani-
festeert zich een systeemcrisis die
zich niets aantrekt van oude politie-
ke scheidslijnen. Of men zich nu
links of rechts van het politieke
spectrumwaant, demaatregelen die
op dit gebied genomenmoeten wor-
den, zullen de ideologische verschil-
len uiteindelijk doen verbleken.
Door demens in gang gezette pro-

cessen, of ze numaterieel of fysisch
van aard zijn, zoeken overal de gren-
zen van hetmogelijke op en stellen
de werkelijkheidszin van politici op
de proef. Die werkelijkheid vraagt
om oplossingen die niet kunnen
worden gestoeld op de klassieke uit-
gangspunten van de grote emanci-

patorische bewegingen, zoals het li-
beralisme en het socialisme. De
mondiale vermarkting en vervuiling
van onze leefwerelden zorgen voor
nieuwe breuklijnen, hoe weerbar-
stig de oude kloof tussen links en
rechts ookmag lijken.
De opkomst en het succes van

Henk en Ingrid als politiekemeta-
foor illustreert goed dat de links-
rechts retoriek obsoleet is. Gamaar
na: Henk en Ingrid, veelal voormali-
ge PvdA-stemmers, trekken zich
niets aan van de traditionele partij-
politieke lijnen. Zij zoeken een veilig
heenkomen zowel bij partijen die
als uiterst links (SP) of uiterst rechts
(PVV) te boek staan, maar die in feite
vooral behoudend zijn en hun suc-

ces danken aan de suggestie dat
mondiale problemenmet lokale op-
lossingen kunnenworden verhol-
pen De categorisering in termen van
links en rechts, is goeddeelsmislei-
dend. De hedendaagsemaatschap-
pelijke frictie wordt veroorzaakt
door twee andersoortige ismen: lo-
kalisme versus globalisme.
Lokale leefwerelden enmodale in-

komens versusmondiaal niemands-
land en onzichtbaar kapitaal. Be-
stendige woon- en leefomgevingen
contra een vloeibare en virtuele wer-
kelijkheid. De primaire zorg van
Henk, Ingrid of Joe the Plummer is
niet ideologie, maar de leefbaarheid
van de plek die ze bewonen. Net als
hetmerendeel van demensheid so-

cialiseren en consumeren zij binnen
huiselijke, lokale of regionale kring.
Daar worden identiteiten gevormd,
gewoonten en gebruiken krijgen
hier hun beslag. Het is precies deze
alledaagse leefervaring die onder
druk staat, zeker voor degenenmet
eenmodaal inkomen. Mondiale fe-
nomenen, even vloeibaar als on-
zichtbaar, zijn een reële bedreiging
voor Joe en zijn Nederlandse even-
knie Henk.
Inkomen, pensioen en huis zien

zij langzaamwegdrijven opwereld-
wijde geldstromen. Ze slaan politici
gade die zich laten tuchtigen door
een even anoniem als internationaal
kapitaalwezen, die de schulden ver-
volgens op hen afwentelen en daar-
mee bijdragen aan de ontmanteling
van hun leefwerelden. Kortom, de
veelbezongen global village is voor
hen een onwerkbare illusie en valse
leugen gebleken. Slechts voor dege-
nen die de wereld als hunwerkter-
rein beschouwen – diplomaten, spe-
culanten en ontwikkelingswerkers –
zijnmondiale ontwikkelingen een
uitdaging. Voor de overige 99 pro-
cent blijft er niets anders over dan
zich hartgrondig te verzetten tegen
de desintegratie van hun directe
leefomgeving.
Het krampachtige gevecht tussen

de linksmens en de rechtsmens is
een schijn- en achterhoedegevecht.
Het getuigt van de eeuwige reflex
om in tijden van onzekerheid terug
te grijpen opwereldbeelden die
houvast bieden. Maar het span-
ningsveld tussenmondiale vraag-
stukken en lokale belangen onttrekt
zich aan de ideologische tegenstel-
lingen vanweleer. Pragmatici die als
ware evenwichtkunstenaars het
strak gespannen koord op kousen-
voeten weten te bewandelen: dat is
het politieke profiel van de toe-
komst. Kortom, het wordt tijd de ou-
de loopgraven te verlaten. Ze belem-
meren niet alleen het uitzicht, ze
staan bovendien op instorten.

GLOBALISERING

De links-rechts retoriek biedt
geen oplossing voor de burger
die zijn wereld ten onder ziet
gaan aan mondiale fenomenen.
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Latijns-Amerika is onze bondgenoot

‘W
ow! Brazil is big’, schijnt
de voormalige president
van de Verenigde Staten

GeorgeW. Bush eens te hebben uit-
geroepen toen de toenmalige Brazi-
liaanse president Lula da Silva hem
een kaart van Zuid-Amerika liet zien.
Brazilië is inderdaad groot, en dat
geldt ook voor Argentinië, en voor
Chili, Colombia, Venezuela enMexi-
co. Latijns-Amerika telt meer dan
600miljoen inwoners en heeft een
gezamenlijke economie ter grootte
van die van China. De Nederlandse
regering lijkt dit nu ook te beseffen
en heeft onlangs haar visie op de re-

laties tussen Nederland en het La-
tijns-Amerikaanse continent naar de
Tweede Kamer gestuurd. Hierover
zal op 20 december worden gede-
batteerd. Ik pleit ervoor eens echt
werk temaken van onze relatiesmet
Latijns-Amerika en in te zetten op
een gemeenschap van gedeelde
waarden.
De economische groeicijfers van

Brazilië, Mexico, Chili en Argentinië
zijn indrukwekkend. Deze landen
hebben zich na alle problemen van
de laatste eeuw van ontwikkelings-
niveau ontwikkeld naarmidden-
inkomenslanden. Latijns-Amerika is
enorm rijk aan grondstoffen, een
grote wereldspeler op het gebied
van voedselproductie en heeft grote
strategische voorraden aan olie en
gas, vooral Venezuela en Brazilië.
Niet onbelangrijk, nu we zien dat in
die andere regio die rijk is aan olie
en gas, de situatie zeer onrustig is
door instabiliteit en een voortduren-
de dreiging van een escalatie van de
situatie in Iran.
Brazilië ziet dit ook en handelt,

mede daarom, dan ook terecht
steedsmeer als een wereldmacht.
De zevende economie ter wereld is
actief lid van de G20 en heeft de
wens uitgesproken ompermanent

lid van de VN-veiligheidsraad te wor-
den. De economische stabiliteit en
voorspoed zijn fundamentele geo-
politieke redenen omhoog in te zet-
ten en te investeren in de relaties
met Latijns-Amerika.
Dat de Nederlandse regering de

economische potentie van Latijns-
Amerika nu ook duidelijk inziet, is
dus winst. Om dit kracht bij te zet-
ten, wordenmeteenmaar de ambas-
sades in de op ditmoment econo-
mischminder interessante landen
– Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicara-
gua en Guatemala – dit jaar gesloten,
maar wordt een nieuwe ambassade

geopend in Panama en komen er ex-
tra consulaten in Brazilië om de eco-
nomische diplomatie te versterken.
Daarnaast zet de regering in op

bestrijding van (drugs)criminaliteit
rond de Caribische regio. Nederland
voegt zichmet deze strategie achter-
aan in de rij met China en India die
de potentie van dit continent al veel
langer inzien.
Dat ondervond ook Suriname, dat

in november een Chinese delegatie
ontving. Als blijk van de Chinees-Su-
rinaamse betrekkingen kreeg het
Surinaamse parlement prompt ge-
heel nieuwmeubilair van de Chine-
se delegatie cadeau, maar niet voor-
dat de delegatieleider aangaf ‘dat ze
erg onder de indruk waren’ van het
Surinaamse oerwoud, dat ze vanuit
het vliegtuig hadden gezien.
Ik pleit ervoor dat Nederland en

de EU geen ‘Chinese politiek’ gaan
bedrijven in Latijns-Amerika. De re-
geringmoet niet louter zijn gericht
op economische voordelen in de re-
latiesmet Latijns-Amerika. Onze ge-
deelde geschiedenis, culturele ban-
den, normen enwaarden en ideolo-
gische verbondenheidmoeten dui-
delijker tot uitdrukking komen in
de banden die wij willen onderhou-
denmet Latijns-Amerika.

We hebben elkaar veel meer te bie-
den. Dat Nederland actief op zoek
gaat naar economischemogelijkhe-
den in Latijns-Amerika juich ik toe,
maar om een structureel geopoli-
tiek partnerschap op te bouwen bin-
nen een gemeenschap van gedeelde
waardenmoet worden geïnvesteerd
in een veel bredere relatie. Dat gaat
niet vanzelf door alleen oog te heb-
ben voor grondstoffen, voedsel en
afzetmarkten voor onze eigen pro-
ducten.
Nederlandse kennis kan helpen de

potentie van Latijns-Amerika tot ver-
dere ontwikkeling brengen en kan
bijdragen aan oplossingen op het
terrein van voedsel en water. Laten
we daarbij niet vergeten dat Neder-
land ook vanuit Europees perspec-
tief een bijzondere rol kan spelen.
Nederland heeft zich in de tijd van
de dictatoriale regimes van onder
anderen Videla en Pinochet, ge-
schaard aan de zijde van de bevol-
king en gastvrijheid geboden aan
politieke vluchtelingen.
In eenmultipolaire wereld, met

een sterk opkomend Azië, is Latijns-
Amerika door gedeelde normen en
waarden een natuurlijke bondge-
noot voor Europa en zeker voor Ne-
derland.

Wemoeten niet
alleen oog hebben
voor voedsel,
grondstoffen
en afzetmarkten

LATIJNS-AMERIKA

In onze relatie met Zuid-Amerika
moet de historische, culturele en
ideologische verbondenheid tot
uitdrukking komen.
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Hans Wiegel en Joop den Uyl, 27 april 1982. Foto Dick Coersen / ANP
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Kalverstraat
De persoonlijkemeningen van de
Arnon Grunberg op de voorpagina
van een krant die ik al meer dan der-
tig jaar lees, doen iedere dag de
heimwee naar de kunst van het
schrijven à la Carmiggelt en Bril toe-
nemen.
Demening die Grunberg onder

de voetnoot Kalverstraat verkondigt
(Voorpagina, 20 december) is wat
mij betreft van het niveau: ‘ik pas in
mijn jas, mijn jas past inmijn tas,
dus ik pas inmijn tas’.
Wellicht is het Grunberg ontgaan

dat er ookmensen zijn diemogelijk
geen behoefte hebben aan een Fede-
ratieve Staat van Europa. Die geen
behoefte hebben aan nogmeer over-
heidsbemoeienis, nogmeer ambte-
naren en daarmee samenhangende
kosten.

H. Vermeer, Wijk bij Duurstede

Huilbui
In Noord-Korea is de strijd om de
meest overtuigende huilbui van 2011
nu daadwerkelijk begonnen.
Met voor de winnaar een voedsel-
bon voor vier personen.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Maagverkleining
Naar aanleiding van de Zembla-uit-
zending ‘slank in één dag’ verweren
zes chirurgen uit even zo vele zie-
kenhuizen zich tegen de suggestie
van onder andere ‘een gepensio-
neerd chirurg’, datmaagverkleining
een luxe is (O&D, 14 december). Aan-
gezien ik genoemde chirurg ben een
reactiemijnerzijds.
Het punt is, dat niet demaagver-

kleining, maar het afvallen bittere
noodzaak is en naarmijnmening
kanmet intensieve begeleiding – bij
voorbeeld op een obesitas-polikli-
niek zoals in hetWilhelmina Zieken-
huis in Assen – vrijwel iedereen vol-
doende afvallen en de door auteurs
beschreven gezondheidswinst berei-
ken. Bij controle na 1 jaar bleek 90
procent van de patiënten een ge-
wichtsverlies vanminimaal 10 pro-
cent te hebben bereikt.
Ook de vele patiënten bij wie ik

een ‘vetschortoperatie’ verrichtte
waren allen tientallen kilo’s afgeval-
len zondermaagverkleining. Die

operatie was destijds ook nog niet in
demode. Dat ging zeker langzamer
danmet een operatie, maar dan ook
zonder het risico van die operatie en
zonder de handicap van levenslange
controle en voedingssuppletie.
Deze patiënten hadden bewezen

over een grote internemotivatie te
beschikken en hebben hun leefpa-
troonmet succes veranderd.
Het is zeer de vraag of de patiën-

ten die worden geopereerd even ge-
motiveerd waren om op eigen
kracht af te vallen: als een operatie
als succesvol alternatief wordt voor-
gespiegeld, is dat twijfelachtig.
Zijn ze bijvoorbeeldminimaal een

jaar ‘conservatief’ behandeld zoals
de richtlijnen voorschrijven een
eventuele operatie. Daarover wordt
nietsmedegedeeld. Vervolgens ver-
wijten de schrijvers Zembla te sugge-
reren, dat de operatie te vaak uit
commercieel belang zouworden
verricht.
Voor wie de uitzending heeft ge-

zienmet de ‘brede voorlichting’ in
Tuschinsky door het Slotervaart Zie-
kenhuis en de ‘hoop op 10 duizend
patiënten over 5 jaar’ van de direc-
teur/aandeelhouder van de privé-kli-
niek, moet toch toegeven dat de
schrijvers op z’nminst de schijn te-
gen hebben.

H.A.M. Heikens, Assen, chirurg

Agnes Jongerius
Mooie hagiografie van Jan Tromp
over Agnes Jongerius (Uitgelicht, 20
december). En ze heeft natuurlijk
ongetwijfeld veel goeds tot stand ge-
bracht.
Maar laten we het als het om het

pensioenakkoord gaat bij de feiten
houden. Feit is dat Agnes Jongerius
zich in haar streven omde pensioen-
leeftijd op verantwoorde wijze aan
te passen aan de ontwikkeling van
de levensverwachting een uitermate
ingewikkeld en onuitvoerbaar pen-
sioenakkoord door de strot heeft la-
ten drukken.
Daardoor wordt een bevredigend

pensioenstelsel in Nederland volko-
men onnodig op de schop genomen.
De enigen die daarvan gaan profite-
ren zijn de werkgevers, die alle risi-
co’s bij de deelnemers en de gepen-
sioneerden hebben gelegd.

Ze heeft daarmee wat de pensioe-
nen betreft inderdaad ‘alles wegge-
geven in Den Haag’. Het is onbegrij-
pelijk dat ze niet tijdig heeft inge-
zien dat ze door BernardWientjes is
overspeeld.
Misschien kon het niet anders, de

historie zal het leren, maar een be-

stuurder die de belangen van haar
achterban zo slecht dient, loopt het
risico te worden afgeserveerd. Had
Jongerius haar nekmaar uitgesto-
ken voor een flexibilisering van de
arbeidsmarkt danwas ze de heldin
van de Nederlandse economie ge-
worden.

Nu heeft zemiljoenen ouderen in
grote onzekerheid gestort en is bij
jongeren de gedachte ontstaan dat
ze nooit meer op pensioen hoeven
te rekenen.

R. de Brouwer, ‘s-Hertogenbosch,

voorzitter Vereniging Oud Hoogovens

Medewerkers

Kindermisbruik in de periode
1950-1990 laat de rooms-katho-
lieke kerk op haar grondvesten
schudden. Ik ben rooms-katho-
liek opgevoed door nonnen,
Broeders vanMaastricht en Fra-
ters van Tilburg. Ze hebben niet
aanmij gezeten, voorzover ik
weet!
Vanaf 1966was Simonismijn

bisschop en later kardinaal. Ik
wist niets van ditmisbruik (ich
habe es nicht gewusst) ondanks
dat het regelmatig op de agen-
da stond van bisschopsvergade-
ringen... Ik hoor het hemnog
zeggen.
Als hoogst verantwoordelijke

in die periode, zowel in Rotter-
dam en later in Utrecht, is zijn
positie onhoudbaar geworden.
Mijter en rode kardinaalshoed
zal hijmoeten neerleggen En
dan ook nog zijn uitspraak dat
het niet aan het celibaat ligt en
dat er een strengere selectie
van priesterkandidatenmoet
plaatsvinden. Hoezo strengere
selectie?
Krijgenwe nogmeer seksueel

gefrustreerde priesters, die hun
gezonde behoeften totaalmoe-
ten onderdrukken. Ik houd
mijn hart vast. Nee, Simonis
mag bisschop Bär achterna. En
misschien kunnen er nog een

paar bisschoppen hemachter-
na?
Wij hebben behoefte aan een

paus en bisschoppen diemid-
den in het leven staan en om te
beginnenmaatregelen nemen
omhet celibaat af te schaffen,
voorbehoedmiddelen toe te
staan, vrouwen tot het ambt
toe te laten, andere vormen van
samenleving te accepteren (ho-
mo’s/lesbiennes) en daardoor
de geloofwaardigheid van de
r.k. kerkweten te herstellen.
Anders staan priesters over niet
al te lange tijd in een totaal lege
kerk te preken.

Richard Borsboom, Houten

V
erhoging van accijns op tabak en alco-
hol, en een onderzoek naar demoge-
lijkheden voor een vettax, luidde het

laatste van tien voorstellen van de Raad voor
Volksgezondheid (RVZ) in zijn recente advies
Preventie van welvaartsziekten. Onderzoek
stelt menmeestal voor als er te veel me-
ningsverschil is over demaatregel zelf. Dan
maar een onderzoek, dan staat het onder-
werp in elk geval weer op de agenda.
Op de agenda kwamhet: de discussie ont-

vlamdemeteen, en alleen over de vettaks,
niet over de andere voorstellen. De vettaks
kreeg vooral kritiek, met verbluffend slappe
argumenten. Een vettaks is betuttelend,
vindtminister Schippers. Grappig altijd om
die oorlog tegen betutteling te horen uit de
mond vanmensen die geen enkel been zien
in betuttelende reclameboodschappen. Be-
drijvenmogen ons eindeloos betuttelen. Ze
mogen ons permanentmet reclame opdrin-
gen hoe wemoeten leven. Met succes: we la-
ten ons door reclameboodschappen zo voor-
spelbaar de les lezen dat zelfs peperdure re-
clame voor bedrijven lucratief is. Maar rege-
ringen of adviesorganenmogen niets oppe-
ren over het goede leven, want dat heet be-
tuttelen.
Al even slap is het argument dat ‘iedereen

recht heeft om zich klem te eten’ (Rutger
Claassen in het Vervolg, 17 december). Hoezo

ontzegt de vettaksmensen dit recht? Accijns
op alcohol ontzegtmensen toch ook niet het
recht om zich klem te zuipen? Accijns op
benzine verbiedt autorijden toch niet? Ac-
cijns stimuleert zelfs brandstofgebruik, ge-
zien de groei van het autogebruik.
Aan het recht op slecht eten tornt de vet-

taks niet. Slechte vetten wordt alleen relatief
duurder. Het gaat om een relatieve afweging.
We kiezen producten niet in het luchtledige
maar wegen ze af tegen andere producten.
De prijs speelt daarbij een belangrijke rol.
Door een hogere prijs voor slechte vetten
worden goede vetten relatief goedkoper. Er
bestaat geenmassaal diepgaand verlangen
naar ongezonde vetten. Er bestaat slechts
een verlangen naar snel, gemakkelijk en
goedkoop eten. De vettaksmaakt beter eten
relatief goedkoper.

Ook sneu vindt Claassen het dat een vet-
taks ook degene benadeelt ‘die af en toe een
kroketje neemt en verder niet te dik is’. Waar-
om is dat erg? Ook accijns op alcohol bena-
deelt degene die af en toe een glas wijn
drinkt. Die benadeling gebeurt slechts af en
toe en kan dus geen drama zijn.
Opponenten van de vettaks zetten de echte

oorzaken van ongezond eten af tegen de vet-
taks als slechts symptoombestrijding. De
echte oorzaak vinden ze onze dikmakende
samenleving (Huib Stam, U-pagina,
17 december) of armoede (Mirjam Plantinga
enMarian Verkerk, U-pagina, 17 december).
Het is waar dat we in een dikmakende sa-
menleving leven. Meer aandacht voor fiets-
paden en fietsenstallingen had de RVZ niet
misstaan. Maar hoezo is armoede de oorzaak
van overgewicht? Honderd jaar geleden wa-
ren we veel armer en dunner. Armoede op
zichzelf maakt niet dik.
Wat dikmaakt, is dat de goedkoopste keu-

ze de ongezondste keuze is. Dat een kroket
goedkoper is dan een appel. Een vettaks be-
strijdt dat door de gezondste keuze de goed-
koopste temaken. Daarmee kunnen arme
mensen gemakkelijker gezonde voeding kie-
zen. Maar, vinden Plantinga en Verkerk, niet
keuzemaar de situatie van de laagopgeleide
is bepalend. Die ‘situatiemaakt dat er een
minder gezonde levensstijl tot stand komt’.

Hebben armemensen dan helemaal geen
handelingsvrijheid? Kan een situatie ook lo-
pen of eten?
Het effect van een vettaks is niet overtui-

gend bewezen, vinden Plantinga en Verkerk
ten slotte. Klopt vermoedelijk want demaat-
regel bestaat nogmaar kort in enkele landen
als Denemarken, Hongarije en Roemenië. Ex-
perimenteel onderzoek van de Universiteit
vanMaastricht wijst er trouwens wel op dat
een vettaks effectief kan zijn. Bij prijsverho-
ging van calorierijk eten werd caloriearmer
etenmeteen populairder (scientias.nl).
Een groot en ongenoemd voordeel van de

vettaks is dat je er preventie van ziektemee
kunt financieren. Zeker in tijden van bezui-
nigingen is preventie het kind van de reke-
ning. Bij de volgende bezuinigingsronde van
veertienmiljard gaat vast weer hetmes in de
toch al zo kleine preventiepot. Met een vet-
taks kunnenwe de preventiepot spekken, zo-
als RVZ ook oppert. Middelen om van het ro-
ken af te komen en voorlichting over gezon-
de voeding kunnen dan breed toegankelijk
blijven. Vettaks: maak je er dik om!

Hebben armemensen
dan helemaal geen
handelingsvrijheid?

Evelien Tonkens is bijzonder hoogleraar actief

burgerschap.

WWW.VK.NL/EVELIENTONKENS

De rubriek GEACHTE REDACTIE

is bedoeld voor korte reacties op de

inhoud van de krant (max. 250 woorden).

Kardinaal Simonis bij een bisschopswijding in Breda in 2006. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant


