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Een sluier valt over de
Russische samenleving

RAYMOND VAN DEN BOOGAARD

R
ussen staan al vele maanden bloot aan een pro-
pagandabombardement in de staatsmedia: dat
Oekraïne door fascisten is overgenomen en het
Westen oorlog tegen Rusland in de zin heeft.
Opgeroepen wordt tot waakzaamheid tegen een

‘vijfde kolonne’ in eigen land – met name ‘l i b e ra l e n’ zijn
verdacht en het regent repressieve wetten. Wat brengt dat
teweeg in de omgang tussen Russen in Rusland, en die in
het buitenland, die de parallelle wereld van de Russische
propaganda kunnen toetsen aan de werkelijkheid?
Masha Novikova (1956) kan het weten. De Russische film-
maakster woont sinds 1988 in Nederland en heeft een groot
aantal kritische documentaires over Poetins Rusland op
haar naam staan, zoals Anna, seven years on the frontline
(over de vermoorde journaliste Anna Politkovskaja) en Drie
k a m e ra de n (over de oorlog in Tsjetsjenië). Dat alles heeft
nooit verhinderd, dat ze ook in Rusland thuis is en contact
houdt met een vriendenkring daar.

D at contact staat nu onder druk. „Vrienden die vroe-
ger met politiek niets te maken hebben, of wier kin-
deren vroeger op vakantie bij mij in Amsterdam

hebben gelogeerd, lijden plotseling aan een psychose van
‘wij’ en ‘zij’. Dan komt al vlug de suggestie dat ik een land-
verrader ben, omdat ik bijvoorbeeld tegen de annexatie
van de Krim ben. Die Krim is voor velen heilig.” Opeens is
Europa voor veel Russen geen aantrekkelijke vakantiebe-
stemming meer, laat staan een verleidelijk perspectief,
maar „een soort Sodom en Gomorra”.
Een van haar beste vrienden, zegt ze, is een homoseksuele
acteur die sinds jaar en dag in Moskou met een man samen-
woonde – in de Sovjet-Unie, waar homoseksualiteit in prin-
cipe strafbaar was, en een maatschappelijk taboe. „Ik heb
altijd laten merken, dat mij dat niets uitmaakte. Een tijdje
geleden hadden we in Moskou een ruzieachtig gesprek en
daarna schreef hij mij een brief, dat we het in de toekomst
over bepaalde dingen beter niet meer konden hebben.
Want ik hield toch niet van Rusland, schreef hij, en dat
bleek onder andere uit mijn tolerantie ten aanzien van ho-
moseksualiteit. Mijn mond viel open”.

Z e heeft ook een vriend „die in zijn leven eigenlijk niet
erg veel had meegemaakt, en die naar Oekraïne is
vertrokken om mee te vechten”, vertelt ze. Ze zag

hem terug op tv, naast de resten van MH17. En dan hebben
we het nog niet over Facebook, waar veel Russische contac-
ten al ‘ont vriend’ zijn, nadat ze haar hebben verweten
‘Rusland te haten’, of te beweren dat haar kritische films
over de oorlog in Tsjetsjenië betaald waren door opstandi-
ge Tsjetsjeense leiders. Over de Russische samenleving,
schreef Novikova laatst op Facebook, „valt een sluier”.
Novikova, die drie dochters heeft, vertelt hoe haar eigen
moeder, in een verwijzing naar de Stalin-dictatuur, laatst
tegen een kleindochter verzuchtte: „Ik had toch zo gehoopt
dat jij zoiets niet meer zou hoeven meemaken.” Dooft nu
echt het licht van vrijheid in Rusland en hoe lang gaat deze
boze droom van nationalistische hysterie en repressie nog
duren? Niemand die het weet.

Raymond�van�den�Boogaard (�r.va�n�d�e�n�b�o�o�g�a�a�rd�@�n�rc�.�n�l�)
schrijft�op�deze�plek�een�wisselcolumn�met
Marcel�van�Roosmalen.

‘Dan komt al vlug de
suggestie dat ik een
landverrader ben’

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

Reportage Friesland Omwonenden wantrouwen
afvalverwerker Omrin in Harlingen. Ze vermoeden dat die
dioxinen uitstoot. Gedetailleerde gegevens over de uitstoot wil
het bedrijf niet geven.

Door�onze�correspondent
Karin�de�Mik

WIJNALDUM.�Die dagrapporten maken hem
bezorgd. En angstig. Sikke Jellema uit Wijnal-
dum, tegenstander van het eerste uur en een
van de oprichters van Stichting Afvaloven
Nee, laat in zijn woonkamer zijn vinger over
de kolommen gaan in het uitstootrapport van
5 juni 2011 van afvalverwerker Omrin.

De meeste kolommen bevatten geen gege-
vens, alleen streepjes. Jellema verzekert dat
die streepjes staan voor uitstoot van schade-
lijke stoffen. Hij vreest voor dioxine en weet
het zeker: Omrin heeft wat te verbergen.

In 2011 ging de Reststoffen Energiecentrale
(REC) van de Friese afvalverwerker Omrin
aan de Waddenkust in Harlingen in bedrijf.
Ondanks verzet van de bevolking. De REC is
veilig en voldoet aan alle wettelijke eisen, on-
derstrepen de afvalverwerker en de provincie
Friesland, die de vergunning verleende.

Maar tegenstanders zijn wantrouwend.
Vooral toen vorig jaar bleek dat er dioxine in
kippeneieren van hobbyboeren in en rond-
om Harlingen werd aangetroffen. Verontrus-
te burgers stapten in april naar de rechter om
de milieuvergunning aan te vechten die Om-
rin in december vorig jaar kreeg om 52.000
ton extra afval te verbranden. De oorspron-
kelijke vergunning stond 228.000 ton afval
toe. De uitspraak komt nog.

Jellema en een andere REC-tegenstander,
Hans Gillissen uit Harlingen, zijn bezorgd om
hun gezondheid. De oven zou onlangs tegen
de voorschriften in met een temperatuur on-

Komen uit deze
pijp dioxinen?

De SP in Alkmaar
wil wegens klachten
even geen SP heten
Lokale politiek

De SP in Alkmaar maakte er
„een potje van”, vindt het
landelijk partijbestuur. De SP
heet er nu Progressief Alkmaar.

Door�onze�redacteur
Ingmar�Vriesema

AMSTERDAM.�Ze zijn lid van de SP, ze
zijn gekozen volksvertegenwoordiger
namens de SP, ze dragen een deel van
hun vergoeding af aan de partijkas
van de SP. En ze heten: Progressief
A l k m a a r.

Wethouder Mirjam Hamberg en
raadsleden Marianne Dekker, Matt
Delahaij en Renver Boots hoorden be-
gin deze maand van het landelijk SP-
bestuur dat hun Alkmaarse SP-afde-
ling niet mee mag doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen van aan-
staande november – later dan de rest
van het land vanwege een fusie op 1 ja-
nuari 2015 met twee buurgemeenten.

De reden dat de plaatselijke SP niet
mee mag doen: de afdeling „maakt er
een potje van”, zegt landelijk partij-
voorzitter Jan Marijnissen. Er is een
„volslagen gebrek” aan samenwer-
king tussen lokaal partijbestuur en de
lokale fractie en wethouder. En de af-
deling is niet actief genoeg: het „ka-
der ” begeeft zich niet genoeg op
straat, „onder de mensen”.

Interne strubbelingen
De landelijke SP wil dat Alkmaar eerst
een gezonde, nieuwe afdeling op-
tuigt. Pas dan volgt de politieke herin-
trede onder de naam SP. „Dit is een
normale gang van zaken”, zegt Marij-
nissen. Bij de raadsverkiezingen van
maart was er ook een „h a n dvo l” S P-
afdelingen dat vanwege intern gedoe
niet mocht meedoen, waaronder Em-
men en Roermond. „Die afdelingen
zijn alweer in opbouw, zodat ze straks
een goede doorstart kunnen maken.”

Het is waar, zegt raadslid in
Alkmaar Matt Delahaij, er zijn interne
strubbelingen. Er vielen in korte tijd
ervaren krachten weg, zegt hij. De
nieuwe bestuursleden gingen zich
meer met de fractie bemoeien dan
met de gewone leden. Brendan Rin-
genoldus, tot voor kort bestuurslid
van SP-Alkmaar, onderschrijft dat.
„Ik ging nog wel de straat op om kie-
zers aan te spreken, maar ik was een
van de weinigen in het bestuur.”

Van de landelijke SP mochten de
wethouder en de driekoppige fractie
aanblijven als SP-politici tot de verkie-
zingen van november. Of ze hadden
hun lidmaatschap kunnen opzeggen
om als afsplitsing de rit uit te zitten.

Maar het viertal verkiest een eigen
route. Want zij willen blijven opko-
men voor de sociaal zwakkeren, zegt
Delahaij. Als dat niet kan onder de
vlag van de SP, dan maar als nieuwe
partij. Progressief Alkmaar. En om de
kiezer alvast te laten wennen aan die
naam – het is al gauw november, niet-
waar – opereert de fractie meteen na
het zomerreces al als Progressief
Alkmaar. Maar het viertal blijft wel
SP-lid en splitst zich dus niet af. Want,
zegt Delahaij, „dan zou het net lijken
alsof wij inhoudelijk hebben gebro-
ken met het SP-gedachtengoed”.

De Alkmaarse coalitie (SP, VVD,
CDA, Onafhankelijke Partij Alkmaar,
D66) lijkt geen probleem te hebben
met de naamsverandering van het
viertal. „Ook als Progressief Alkmaar
onderschrijven zij het coalitieak-
koord. Dat vinden wij belangrijk, niet
het etiket dat je jezelf opplakt”, zegt
VVD-fractievoorzitter Hans Tanger.

Volgens de Nijmeegse hoogleraar
staatsrecht Paul Bovend’Eert is het
besluit van het viertal wettelijk geoor-
loofd. Een gekozen volksvertegen-
woordiger heeft een zogenoemd ‘vr ij
m a n d a at ’ en kan dus niet worden „te -
rug geroepen”. Maar vreemd vindt hij
de situatie wel. „Voor kiezers is dit
verwarrend. Geen SP, wel SP, wat is
het nu?” B ovend’Eert zou het wel we-
ten als hij landelijk partijvoorzitter
was van de SP. Hij zou de vier het par-
tijlidmaatschap ontnemen.

Marijnissen noemt het royeren van
het viertal een „laatste optie”. Haast
heeft Marijnissen niet. Op 5 septem-
ber komt het landelijk bestuur bijeen.
Dan wordt over Alkmaar besloten.

Vóór die tijd zal Progressief
Alkmaar de eigen website al hebben
gelanceerd. Ook het eigen logo is „in
ont wikkeling”. Rood, maar geen to-
maat. „Je moet ontzettend oppassen
voor plagiaat”, zegt Delahaij.

Er zijn inderdaad interne
strubbelingen, zegt
SP-raadslid Matt Delahaij

der de 850 graden zijn gestookt. „Dan kun-
nen er dioxines vrijkomen”, stelt Jellema.
„Volgens de GGD Fryslân verhogen dioxines
de kans op sommige soorten kanker. En de
Gezondheidsraad wees in maart in een rap-
port op schadelijke effecten van dioxines op
ongeboren kinderen.”

Gillissen en Jellema willen daarom de zoge-
heten T-3000-gegevens hebben. „Dat zijn de
eerlijke, zuivere meetgegevens en niet de af-
geleiden zoals Omrin die naderhand op de
website plaatst.” Eén keer, in 2011, kregen ze
die data via de provincie in handen. Dat zijn
de rapporten met de streepjes.

Half mei eisten ze voor de bestuursrechter
in Groningen een uitdraai van alle T-3000-
data. Dat werd afgewezen. Een gang naar de
Raad van State wordt overwogen. Jellema klikt
naar sites van afvalverbranders in Ierland en
Oostenrijk. „Die laten real time alle uits to o t -
ge gevens zien. Waarom kan dat hier niet?”

Niets te verbergen
Op zijn kantoor in Leeuwarden stelt Omrin-
directeur John Vernooij diverse keren dat hij
„open en transparant” wil zijn. Hij heeft niets
te verbergen, verklaart hij. „Elke dag zetten
we op onze site de daggemiddelde waarden,
zodat ze controleerbaar zijn. Dat doen we als
enige in Nederland.”

En die streepjes? Toen was de oven uit be-
drijf en werd hij afgestookt met aardgas. „Er
zijn op dat moment wel emissiewaarden,
maar die worden niet gebruikt voor de forme-
le emissieregistratie.”

De onrust begrijpt hij wel. „Maar er komt

beslist geen dioxine uit de pijp. Dat probeert
Afvaloven Nee ons in de schoenen te schui-
ve n . ” Hij wil graag in dialoog met de tegen-
standers. „Nu wordt er ten onrechte een
schimmige sfeer rond de verbrandingsinstal-
latie gecreëerd.”

Jellema: „Als er zoveel wantrouwen is, laat
die T-3000-gegevens dan zien.”

Grotere onduidelijkheid
Maar Vernooij is dat niet van plan. „De T-
3000-gegevens zijn een brij aan procesi n fo r -
matie, die we wettelijk gezien niet hoeven vrij
te geven. Het zijn officieuze data die alleen
maar tot grotere onduidelijkheid leiden.” De
emissiegegevens op de site van Omrin zijn af-
geleid van T-3000-data. „Er wordt een ver-
taalslag gemaakt. Zo is dat wettelijk vastge-
le gd.”

Maar als er zoveel wantrouwen is en hij
toch niets te verbergen heeft, waarom maakt
Vernooij die data dan niet openbaar? „D at
doen wij niet.” Wel wil hij Jellema en Gillissen
inzage geven in de T-3000-data. Jellema: „Wi j
willen niet alleen inzage, maar die data heb-
ben. Het zijn er zoveel dat we ze willen laten
onderzoeken door een deskundige.”

GrienLinks, zoals GroenLinks in de Friese
Provinciale Staten heet, wijst in dit verband
op het verdrag van Aarhus van 1998. Daarin
staat dat uitstootgegevens niet vallen onder
bedrijfsgevoelige informatie. Burgers hebben
er recht op en overheden moeten die infor-
matie publiceren.

Dioxines in kippeneieren
De Friese gedeputeerde Sietske Poepjes
(CDA) verzekert dat er beslist niet gesjoemeld
wordt met uitstootgegevens. „Dat kan ik op-
recht zeggen.”

De provincie kan Omrin echter niet dwin-
gen de T-3000-data openbaar te maken. „In
die zin vertoont de landelijke wetgeving hia-
ten. Die wet zou aangepast moeten worden.
Als provincie kunnen we nu wel goed hand-
haven, maar aan de openheid die de Friese
m i e n sk i p [gemeenschap] wil, kunnen we niet
te gemoetkomen.”

Als uit onderzoek blijkt dat de dioxines in
kippeneieren afkomstig zijn van de REC,
moet die in het uiterste geval dicht, stelt
Poepjes. Maar dat is tot nog toe niet geconsta-
teerd, zegt ze. „Wij meten de uitstoot ter plek-
ke in de REC minstens twee keer per jaar. Tot
nog toe gaven parameters niet aan dat er di-
oxines vrij zijn gekomen.”

Er wordt
niet
ge sjoemeld
met de
uit stoot-
ge gevens,
zeg t
ge deputeerde
Poepje s
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Afvalverwerker�Omrin.Het�bedrijf�wil�„open�en�transparant” zijn.

Sikke�Jellema�(links)�en�Hans�Gillissenwillen�openheid�over�de�uit-
stoot�van�de�afvalverbrander�bij�Harlingen.
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