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Commentaar

STEKEL CITATEN

Vrouwennaarde top

Bezoedeldepotentaat
Het is diep treurig dat de FIFA geen schoon schip heeft ge-
maakt en Blatter opnieuw tot voorzitter heeft gekozen.

C
risis? Hoezo crisis? Er is hoogstens een probleempje. Met
zoveel woorden veegde FIFA-voorzitter Sepp Blatter begin
deze week de commotie over corruptie enmachtsmis-

bruik in de wereldvoetbalbond van tafel. Een journalist die hier-
na toch nog een kritische vraag waagde te stellen, werd getrak-
teerd op een verhandeling over respect.
Eens temeer bleek de 75-jarige Blatter zich deze hooghartig-

heid te kunnen permitteren. Met royalemeerderheid gunde het
FIFA-congres hemwoensdag een vierde ambtstermijn.
Als geen ander draagt Blatter de verantwoordelijkheid voor

het geschonden aanzien van de FIFA, die de afgelopen jaren van
het ene schandaal naar het andere is gestuiterd. Met alsmeest
recente smet de schorsing van de topfiguren JackWarner enMo-
hamed bin Hammam (die voor Qatar het airco-WK van 2022 in
de wacht sleepte) wegens vermoedelijke omkoping.
Weinig organisaties zouden dan ook serieus overwegen om

een bezoedelde potentaat als Blatter nogmaals op het schild te
hijsen. Maar de FIFA is een geval apart. Dit is het domein van bo-
bo’s wier blikveld vergaand is vertroebeld door het grote geld
dat in de voetbalwereld omgaat.
Ten langen leste heeft Blatter nu enkele hervormingen aange-

kondigd, waarschijnlijk omdat ook grote sponsorsmisbaar be-
ginnen temaken. Maar hij is ten enemale niet de figuur die de
noodzakelijkementaliteitsomslag kanmaken. Het is onthut-
send dat slechts een paar bonden zich tegen zijn herverkiezing
verzetten. De KNVB, vertegenwoordiger van een niet onbelang-
rijk voetballand, had zich zeer wel bij de kritische Britten kun-
nen aansluiten, maar pruttelde slechts wat over het slechte ima-
go van de FIFA en stemde braaf voor. Een bond zonder ballen.

Paul Brill

Dwang is onwenselijk,maar een streefcijfer voormeer
vrouwen aan de top in het bedrijfsleven is zo gek nog niet.

F
NV-voorzitter Agnes Jongeriusmijdt de overdrijving niet.
Het quotum voor topvrouwen dat deze week door de Eerste
Kamer werd aangenomen, noemde zij een ‘enorme door-

braak’ voor Nederland. Dat is schromelijk overdreven. Wel is het
een stap in de goede richting.
Het quotum van tenminste 30 procent vrouwen voor zowel

raad van bestuur als raad van commissarissen van bedrijven is
niet een spijkerharde eis – er staan geen sancties op als een be-
drijf zich niet aan de norm houdt. In dat geval moet het zich wel
in zijn jaarverslag verantwoorden voor hetmissen van de doel-
stelling.
Dat niet-dwingende karakter wordt door sommigen als de

zwakke stee in de nieuwewet aangemerkt. Bedrijven zouden
probleemloos de nieuwe norm ter zijde kunnen schuiven. Zon-
der harde sturing trekken ze zich niets van dit probleem aan,
menen de critici.
Maar dwang is in dit soort kwesties niet de weg. Niet alleen

zou dat een te grote inperking vormen op de vrijheid om de best
gekwalificeerde persoon voor een functie aan te stellen, maar
ook voor de betrokkene zelf is dat niet wenselijk. Wie uitslui-
tend vanwege zijn geslacht in een functie wordt benoemd,
wordt door zijn collega’s nooit helemaal serieus genomen en
kan eigenlijk bij voorbaat al nietmeer goed functioneren. Kwa-
liteit behoort de hoofdreden van een benoeming te zijn.
Maar helemaal niets doen, zou de bestaande, grote ongelijk-

heid in stand houden. Mannen hebben de neigingmannen te
benoemen. Het quotum dient als prikkel om datmechanisme te
doorbreken. Bedrijven worden gedwongen zich rekenschap te
geven van hun keuzes enmoeten zich verantwoorden. Ze heb-
ben tot 2016 de tijd gekregen omhet streefcijfer te halen – een
begrijpelijke termijn gezien de wanverhouding die nu aan de
top nog gangbaar is. Geen doorbraak dus, wel een redelijke wet.

Fokke Obbema

‘Citeren is een tekst huren zon-

der pacht te betalen’, schreef

Karel Jonckheere. En volgens

Byron ‘hebben sommige

mensen juist genoeg

gelezen om verkeerd

te citeren’. Dit weer-

hield Geert Wilders

er niet van om gretig

met citaten te strooi-

en tijdens het slotwoord

voor zijn Amsterdamse rech-

ters. Hij verwees naar Luther

uiteraard: ‘Hier sta ik, ik kan

niet anders.’ Hij eiste geestver-

wantschap op met de gebroe-

ders De Witt, Johan van Olden-

barnevelt, Theo van Gogh en

Pim Fortuyn – martelaren van

het vrije woord. Hij dient

de waarheid, die volgens

Oscar Wilde zelden zui-

ver en nooit eenvoudig

is. En hij beriep zich op

het gelijk van miljoenen

volgelingen, in weerwil van de

uitspraak van Wilde: ‘Als men-

sen het met me eens zijn, voel

ik altijd dat ik ongelijk moet

hebben.’ (Sander van Walsum)

Grieken zullen snel
moeten privatiseren

E
en bedrijf of land heeft een
solvabiliteitsprobleem als
het niet in staat is zijn fi-
nanciële verplichtingen na
te komen. Bij deze definitie

denken velen onmiddellijk aan Grie-
kenland. De daarop volgende stap is
dan om te bepalen of dat het betref-
fende land al dan niet geholpen
moet worden. Griekenlandwordt
sindsmei vorig jaar geholpenmet
noodleningen die verstrekt worden
door de overige landen van de Euro-
pese Unie (EU) en het Internationaal
Monetair Fonds (IMF). Omdat de
Grieken nog te weinig haast ge-
maakt hebben van hun privatise-
ringsprogramma dreigen de EU-lan-
den en het IMF de volgende tranche
van 12miljard euro eind juni niet te
verstrekken.
Sommige academici en politici

menen nu dat Griekenlandmaar
niet geholpenmoet worden en zelfs
uit de euromoet stappen. Hun voor-
stellen impliceren dat Athene insol-
vabel is. Maar dat is niet het geval.
Griekenland kampt echtermet een
ernstig liquiditeitsprobleem. Het
land heeft voldoende vermogen, vol-
gens het IMF zelfs 250miljard euro,
om een groot gedeelte van zijn
staatsschuld van 330miljard af te
lossen. Athene is, deels of volledig,
eigenaar van veel Griekse bedrijven,
die in andere EU-landen in private
handen zouden zijn. Bovendien zit-
ten nog tientallenmiljarden euro’s
vast in onroerend goed en eilanden,
waarvan de Griekse regering eige-
naar is.

Het probleem is dat veel van die
bedrijven, gebouwen en eilanden
eerst verkochtmoeten worden. Pas
dan komt er geld vrij. Vandaar dat
Griekenland geen andere keuze
heeft dan een enorme privatise-
ringsgolf te ontketenen. Zo bezien
heeft de rest van Europa, die de
Griekse overheid nu van liquiditei-
ten voorziet en zo in feite boven wa-
ter houdt, alle recht om druk op de
ketel te houden en grootschalige
privatiseringen in Griekenland te ei-

sen. Zoals altijd geldt het oude
adagium ‘wie betaalt, bepaalt’, ook
al is Griekenland een soeverein land.
Er zal een afruil moeten plaatsvin-
den tussen noodzakelijke privatise-
ringen en de volgende noodlening
om te voorkomen dat Griekenland
gedwongenwordt zijn schulden te
herstructureren of zelfs uit de euro
te stappen.
Het zou dan ook goed zijn als de

Europese leiders tijdens hun bijeen-
komst eind juni duidelijke doelstel-
lingen zouden opstellen voor de
Griekse privatiseringsgolf. Maar zij
moeten er ook geen wonderen van
verwachten. Daarom is datmaar een
deel van de oplossing. De privatise-
ring van talloze Griekse staatsbedrij-
ven zal geen structurele oplossing
zijn. De Griekse economie is niet
concurrerend genoeg en de over-
heid inefficiënt en corrupt. Zolang
op die gebieden niets of weinig ver-
andert, zal Griekenland over een
niet al te lange tijd weer in grote
problemen komen. Vandaar dat Eu-
ropa naast een snel beginmet de
privatiseringen, ook structurele ver-
anderingen in de Griekse economie
dient te blijven eisen, die arbeid
goedkopermaken, de overheid slan-
ker en efficiënter en de economie in-
novatiever en productiever. Dat is de
oplossing op langere termijn.
Alleen zo zal er hoop zijn dat Grie-

kenland in de komende jaren op ei-
gen benen zal kunnen staan en het
voortbestaan van de euro op demid-
dellange en lange termijn veilig ge-
steld kan worden. De gedwongen
privatisering kan overigens andere
problemen veroorzaken, zoals woe-
de bij de Grieken, omdat de uitver-
koop opgelegd is door Europa. Maar
dat is een probleemwaarmee Euro-
pa in de komende jaren sowieso de
strijd zal moeten aanbinden, gezien
het oprukkende anti-Europa senti-
ment in bijna alle lidstaten van de
Europese Unie. Het Griekse pro-
bleem is niet eenvoudig, maar wel
op termijn oplosbaar. Het uit de eu-
ro stappen is echter geen oplossing.

Griekenland heeft geen solvabiliteitsprobleem
maar een liquiditeitsprobleem.

Sylvester Eijffinger is hoogleraar finan-

ciële economie aan de Universiteit

van Tilburg en lid van het Monetaire

Experts Panel van het Europees Parle-

ment. Edin Mujagic is monetair eco-

noom bij ECR Research en de Univer-

siteit van Tilburg.

Sylvester Eijffinger
Edin Mujagic

Het land heeft
voldoende
vermogen, volgens
het IMF zelfs 250
miljard euro

Het Griekse
probleem is niet
eenvoudig, maar
het is op termijn
wel oplosbaar

Ik sprak, ik spreek en ik

M
eneer de Voorzitter, leden
van de rechtbank, ik sta hier
vanwegemijn woorden. Ik

sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik
spreek en ik zal blijven spreken. Ve-
len hebben gezien en gezwegen,
maar niet Pim Fortuyn, niet Theo
van Gogh, niet ik.
Ikmoet spreken. Want Nederland

wordt bedreigd door de islam. De is-
lam is, zoals ik al velemalen heb be-
argumenteerd, vooral een ideologie.
Die ideologie is er een van haat, van
vernietiging, van verovering. De is-
lam bedreigt de westerse normen en
waarden, de vrijheid vanmeningsui-
ting, de gelijkheid vanmannen en
vrouwen, van hetero’s en homo’s,
van gelovigen en ongelovigen.
Over de hele wereld zien we hoe

vrijheid op de vlucht is voor de is-
lam. De islam staat haaks op vrij-
heid. Gerenommeerde islamken-
ners over de hele wereld zijn dat
metmij eens. Mijn getuigen-deskun-
digen onderschrijvenmijn zienswij-
ze. Er zijn nogmeer islamdeskundi-
gen die ik van uw rechtbank niet
mocht oproepen. Zij onderschrijven
allenmijn zienswijze, mijn uitlatin-

gen, zij tonen aan dat ik de waarheid
spreek. Die waarheid staat vandaag
terecht. (...)
De uitspraken diemij ten laste

zijn gelegd, deed ik als politicus in
het kader van het publiekemaat-
schappelijke debat. Mijn uitspraken
waren niet gericht tegen personen,
maar tegen de islam en het proces
van islamisering. Het Openbaar Mi-
nisterie komt dan ook tot de conclu-
sie dat ik op alle punten zoumoeten
worden vrijgesproken.
Ik wandel in een lange traditie die

ik wil eren. (…) Elke dag voeren de
beveiligde wagensmij langs het
standbeeld van Johan deWitt aan de
Haagse Hofvijver. DeWitt schreef
het Manifest van deWare Vrijheid en
hij betaalde voor de vrijheidmet
zijn leven. Elke dag betreed ikmijn

Geert Wilders is PVV-fractieleider in

de Tweede Kamer. Dit zijn fragmenten

uit het laatste woord dat hij sprak in

het tegen hem aangespannen proces

voor de Amsterdamse rechtbank op

woensdag 1 juni. De volledige tekst

staat op opinie.volkskrant.nl.

Geert Wilders
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BEWERINGEN & BEWIJZEN MAX PAM

Ontploffende
meloenen inChina

E
en van de grootste hinder-
nissen bij het opvoeden, is
het zogenaamde één lijn

trekken. Daarmee wordt bedoeld
dat de ouders hun kinderen niet
opzadelenmet tegenovergestel-
de geboden en verboden. Wat van
moeder nietmag, mag ook van
vader niet. Wat vanmoedermoet,
moet ook van vader. De ouders
dienen elkaar tegenover de kin-
deren te dekken en om zulks op
een natuurlijkemanier te laten
verlopen, moeten ouders ervoor
zorgen dat hun opdrachtenmet
elkaar overeenstemmen.
Dat is een bijzonder lastig kar-

wei. Demeeste vanmijn opvattin-
gen stemmen niet overeenmet
de opvattingen van de wereld, en
al helemaal nietmet die vanmijn
vrouw.Wat zij groen vindt, vind
ik blauw. In de auto die ikmooi
vind, wil zij niet eens dood gevon-
den worden. Daarentegen onder-
houdt zij vriendschapsbanden
metmensen, die ik zo veel moge-
lijk uit de wegga. Wat zij lekker
vindt (vis met kaas) vind ik vies,
maar als ik weer eens een dam-
pende schaal jonge kapucijners
op tafel zet, haalt zij haar neus op
onder de vermelding dat je daar
in bed harde scheten van gaat la-
ten.
Eigenlijk stemmenmijn vrouw

en ik in nietsmet elkaar overeen
en naar ik vermoed is dat ook
precies de reden dat wij zo dol op
elkaar zijn.
In de film Annie Hall vormen

Diane Keaton enWoody Allen een
verliefd stelletje. Dan besluiten
zij dat het tijd wordt elkaar aan
elkaars ouders voor te stellen. Bij
Diane’s ouders verloopt de ont-
moeting heel formeel. Aan tafel is
geen onvertogen woord te horen,
de vader van Diane valt zijn
vrouw altijd bij en weet steeds
precies op tijd ‘lieve’ tegen haar
te zeggen. Bij de ouders van
Woody Allen is het echter een
luidruchtig pandemonium van
tegenspreken, vliegen afvangen
en bekvechten. ‘Die zijn gek’, ben
je geneigd te denken, maar als ik
hetme goed herinner, is het de
broer van Diane die later in de
film zelfmoord pleegt – als pro-
test tegen zijn ouders.
Het is nietmoeilijk te raden

aanwelk ouderpaar ik de voor-
keur geef.
Maar numijn zoon van tien.

Sinds hij heeft onderkendwat er
aan de hand is, weet hij zijn ou-
ders op eenmeesterlijkemanier
tegen elkaar uit te spelen. Het
ideale terrein waarop dat ge-
beurt, is het eten, ons voedsel, en
alles watmet gezondheid samen-
hangt. De vraag hoe laat te gaan
slapen, staat op nummer twee.
Het gebruik van zijn iPod op
nummer drie.
Zo weetmijn zoon dat zijn ou-

ders McDonald’s niet bijzonder
op prijs stellen. ‘Nou ja, goed,
voor één keertje dan’, laat ikmij
af en toe ontvallen. En voor ik
weet, zit ik samenmet hem aan
een formicatafeltje zo’n broodje
op te smikkelen. Best lekker.
‘Niet aanmama vertellen’, zegt

hij dan gnuivend. En dan voel ik
mij, godverdomme, alweer schul-
dig.
Ik denk dat hij hetzelfde bij zijn

moeder probeert, maar ik weet
bijna zeker dat zijnmoeder veel
standvastiger is dan zijn vader.

Dat is een zwakkeling, die het
liefst in zijn eentje op kantoor zit
en niet eens een spijker in de
muur kan slaan. Zijn vader twij-
felt ook over alles. Is een BigMac
wel zo slecht? Laatst las ik het be-
richt dat een gepensioneerde ge-
vangenisbewaker in Texas zijn 25
duizendste BigMac heeft gegeten
en nog altijd kerngezond. Ik kan
dat haast niet geloven, maar je
leest de raarste dingen tegen-
woordig, bijvoorbeeld dat het
Chinese plattelandmomenteel
wordt geteisterd door ontploffen-
demeloenen. En dan heb ik het
nog niet eens over onze oosterbu-
ren. In deze komkommertijd zou
je zelfs hetmonster van Loch
Ness nietmeer vertrouwen.
De wereld hangt van onge-

rijmdheden aan elkaar. Steeds
heb ikmijn zoon verteld dat niets
zo gezond is als groenten en
ineens stervenmensen door het
eten van komkommer. Of toch
niet? De Duitsers zijn ook gestopt
met kernenergie, terwijl Saoedi-
Arabië – waarmen zwemt in de
olie – zojuist heeft besloten kern-
centrales te gaan bouwen
Omdatmijn zoon sinds kort al-

leen naar schoolmag lopen of
fietsen, hebbenwij voor hem een
mobiele telefoon gekocht. Daar
waren zowel zijnmoeder als zijn
vader het, voor de afwisseling,
volkomen over eens. Mocht er
iets gebeuren, dan kan hij ons al-
tijd bellen. Trots op zijn bezit,
belt hij ons ook als er niets aan de
hand is. Wij opgelucht, maarmis-
schien heeft hij ineens een tik-
kende tijdbom aan zijn oor. De
straling die van hetmobieltje uit-
gaat, zou wel eens kankerverwek-
kend kunnen zijn, aldus deWe-
reldgezondheidsorganisatie.
Hersenkanker. Wat blijft over?
De troost dat het allemaal in de

genen zit en dat die bepalen hoe
oud je wordt, ongeacht wat je eet
en hoe liederlijk je leeft. Daar zou
ik graag een boom over opzetten,
maarmijn vrouw luidt het belle-
tje. Wij gaan eten.

Eigenlijk
stemmenmijn
vrouw en ik
in nietsmet
elkaar overeen

Mobieltjes dienen uit elke
school te worden verbannen

H
et was een bericht dat de
wenkbrauwen diep deed
fronsen. Volgens een onder-

zoek van de Nationale Academie
voorMedia &Maatschappij gebruikt
twee op de drie leerlingen in het
voortgezet onderwijs demobiele te-
lefoon tijdens de les. Om te faceboo-
ken, te twitteren, muziek af te spe-
len of om compromitterende foto’s
van de leerkracht temaken. Docen-
ten blijkenmoeite te hebben omdit
gebruik aan banden te leggen. Nu is
dat op zichzelf niet verbazingwek-
kend. Hetmobieltje, en alle applica-
ties die erbij horen, is voor velen een
verlengstuk van het lichaam gewor-
den, en zoiets afpakkenwordt dan al
snel als een schending van de licha-
melijke integriteit ervaren. Ga er
maar aanstaan als docent.
Nee, verbazingwekkend is het niet,

verontrustend des temeer. Het on-
derzoek concludeert dat scholen
nauwelijks een ‘mobieltjesbeleid’
hebben dat het gebruik van de appa-
raatjes reguleert. Mobieltjesbeleid?
Men zou denken dat een eenvoudige
huisregel en bijbehorend verbods-

bordje (‘Het gebruik vanmobieltjes
in dit gebouw is verboden’) het pro-
bleem oplost. Maar klaarblijkelijk
liggen de zaken niet zo eenvoudig.
Er schijnt verwarring te bestaan over
de vraag bij wie de verantwoordelijk-
heid berust: de ouders of de school?
Een havo-directielid dat in het rap-
port geciteerdwordt,meent dat niet
de schoolmaar de ouders de verant-
woordelijkheid dragen. En het
schijnt dat deze visie eerder regel
dan uitzondering is. Hier past geen
verontrustingmeer; een dergelijke
opvatting is ronduit alarmerend te
noemen.
Het onderzoek stelt dat de proble-

men deels uit onwetendheid voorko-
men. Docenten zouden zich in on-
voldoendemate bewust zijn van de
mogelijkheden en toepassingen van
mobieltjes. Men beveelt de aanstel-
ling van eenmediacoach aan voor al
die leraren die geen idee hebben dat
iPhone, Smartphone en Blackberry
vandaag de dag veelmeer kunnen
dan bellen alleen. De suggestie dat
eenmediacoach de panacee is voor
het verlies aan aandacht in het klas-
lokaal, is een valse. Alsof het een le-
raar ontgaat wanneer zijn of haar
pupil niet bij les is.
De oplossing voor dit probleem

ligt niet in het onderrichten van de
geschiedenisdocent of wiskundele-
raar, maar in een totale verbanning
van hetmobieltje uit het schoolge-
bouw.Wat zich hiermanifesteert is
namelijk een strijd om aandacht.
Mobiel telefoneren betekent tegen-
woordig vooral mobiel internetten.
Enmet het internet sluipt er een vir-
tuele wereld het klaslokaal binnen
die in een onderwijsomgeving tot

slechts één ruimte beperkt zoumoe-
ten blijven: de computerruimtemet
daarin een gekwalificeerde ICT-do-
cent.
Het internet heeft veel te bieden,

ook in didactische en pedagogische
zin,maar het is tevens een verlei-
dingsbiotoop. Inzet is, deels althans,
de controle van het verlangen en het
bewustzijn van individuen en groe-
pen naarmeer consumptie. Dat ver-
houdt zich uitermate slecht tot de
traditionele functie van de school:
de opleiding en vorming van kriti-
sche burgers in een omgevingwaar
geconcentreerde aandacht verlangd
wordt. Veelvuldig internetgebruik
schijnt tot attention deficit disorder te
kunnen leiden. Het is een gevolg van
overstimulering van verlangens, een
prikkelingwaar het concentratiever-
mogen ernstig onder te lijden heeft.
Het zouweleens de school kunnen
zijn waar de strijd omhet vangen
(en vasthouden) van de aandacht ge-
voerdmoet worden. In die strijd
dient het internet dienstbaar ge-
maakt te worden aan leerdoelstellin-
gen, en dat betekent een verbanning
van hetmobieltje uit het klaslokaal.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?

In eerste instantie de schoolleiding;
zij moet een veilige enmarktvrije
leeromgeving faciliteren enwaar-
borgen, waar leerlingen en docenten
zich in alle rust op het leerproces
kunnen richten. Misschien helpt het
wanneer politici hierin het voor-
touwnemen. Laat ze eens ophouden
met twitteren,mailen en het raad-
plegen van hun Blackberries tijdens
kamerdebatten. Ook dat is een kwes-
tie van aandacht. En hoffelijkheid
niet te vergeten.

Hans Schnitzler is publicist en filosoof.

Hij stelt dat de strijd om de aandacht

van leerlingen in het klaslokaal begint.

Hans Schnitzler

zal blijven spreken

werkplek op het Binnenhof waar Jo-
han van Oldenbarnevelt na een poli-
tiek proces werd onthoofd. Leunend
op zijn stok sprak de oude Oldenbar-
nevelt zijn laatste woorden tot zijn
volk: ‘Ik heb eerlijk en vroom gehan-

deld als een goed patriot.’ Die woor-
denmaak ik graag tot demijne. Ik
wil het vertrouwen van al die ander-
half miljoen kiezers vanmijn partij
niet beschamen. Ik wil mijn land
niet verraden. (...) Ik wil eerlijk zijn,
ik wil eerlijk handelen en daarom
wil ikmijn vaderland beschermen
tegen de islam. Zwijgen is verraad.
Vrijheid en waarheid. Ik betaal er

elke dag de prijs voor. Dag en nacht
moet ik beschermdworden tegen
mensen diemij willen doden. Ik
klaag daar niet over; het is mijn ei-
gen beslissing om te spreken. Maar
niet diegenen diemij en andere cri-
tici van de islam bedreigen staan
hier terecht. Ik sta hier terecht. En
daar klaag ik wel over.
Dit proces zie ik als een politiek

proces. Nooit zullen de normen en

waarden van bijvoorbeeld D66 en
NRCHandelsblad in dit land voor de
rechter staan. (...) De linksen ver-
schalken graag de scheiding der
machten. De strijd diemen politiek
niet kan winnen omdat het Neder-
landse volk hun sinistere agenda
door heeft, probeertmen nu via de
rechter te beslechten. (...)
Mijn recht op een eerlijk proces is

ookmet voeten getreden. De vervol-
gingsopdracht van het Amsterdam-
se Gerechtshof was geen beschik-
kingmaarmaterieel een veroorde-
lend vonnis van rechters diemij ver-
oordeelden nog voordat dit inhou-
delijke proces begonnenwas. Bij u,
meneer de voorzitter, leden van de
rechtbank, ligt nu de beslissing of
de vrijheid nog een thuis heeft in
Nederland. (...) Spreekmij vrij. (...)
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