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Veel vragen over toezicht op crèches
VAN ONZE BINNENLANDREDACTIE

AMSTERDAM – Hoe kan het dat
Robert M. zo lang zijn gang kon
gaan? De gemeente Amsterdam
laat dat uitzoeken door onafhankelijke deskundigen.

Prinses Margriet met de dj’s Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Giel Beelen
(van links naar rechts) bij de start van Serious Request. FOTO ANP/ADE JOHNSON

Prinses Margriet doet
Glazen Huis op slot
EINDHOVEN – Prinses Margriet
heeft zaterdagavond om kwart
voor negen in Eindhoven het
Glazen Huis op slot gedaan.
Ze gaf zo het startsein voor de zevende editie van Serious Request,
de benefietactie van Radio 3FM
die nog tot en met vrijdag duurt.
Vanuit hun afgesloten studio zullen de dj’s Giel Beelen, Gerard Ekdom en Coen Swijnenberg doorlopend een radioprogramma presenteren om samen met het Rode
Kruis geld in te zamelen voor
aidswezen in Afrika. Ook deze
keer zullen de dj’s, die tegen betaling verzoeknummers draaien,

zes dagen niet eten. Prinses Margriet, nog tot januari vice-voorzitter van het Rode Kruis, gaf een
envelop met een onbekend bedrag. In ruil draaiden de dj’s het
nummer Mister Blue van de aan
aids overleden zanger René Klijn.
Margriet bood verder ter veiling
een rondleiding aan voor twee tot
vier personen op paleis ’t Loo.
Vorig jaar, toen het Glazen
Huis in Groningen stond, leverde
de actie ruim €7 miljoen op, mede dankzij een bijdrage van €3
miljoen van het kabinet. Dit jaar
moet Serious Request het voor
het eerst doen zonder overheidssteun. (ANP)

De zedenzaak rondom de Letse
kinderoppas roept grote vragen
op over het toezicht op de kinderopvang. Gisteren bracht de gemeente naar buiten dat de teller
van het aantal misbruikte kinderen nu op 64 staat. Louise Gunning-Schepers, voorzitter van de
Gezondheidsraad, is gevraagd
een onderzoek te doen.

Dit staat los van het strafrechtelijk onderzoek. Het moet handvatten opleveren om een herhaling van een dergelijke zedenzaak
te voorkomen. Over drie maanden moet het onderzoek zijn afgerond.
Zowel over het verleden van
Robert M. als dat van directeur Albert Drent van kinderdagverblijf
Het Hofnarretje zijn in het weekeinde weer nieuwe details naar
buiten gekomen. Drent is in 1995
bij kinderdagverblijf De Kameleon ontslagen wegens ontoelaatbaar gedrag. Wat dit precies inhield, is lastig te achterhalen. Archiefstukken van de stichting Ar-

kos, waar het kinderdagverblijf
onder viel, worden slechts tien
jaar bewaard. Wel is duidelijk dat
er aangifte is gedaan van het
voorval bij de GGD en de politie.
M. (nu 27) blijkt al in 2002 te
zijn weggestuurd bij een kinderdagverblijf in Riga, de hoofdstad
van zijn geboorteland Letland.
Het was zijn collega’s opgevallen
dat M. wel erg intiem was met de
kinderen. Eerder bleek hij te zijn
veroordeeld tot een voorwaardelijke straf in het Duitse Heidelberg. Gisteren meldde de gemeente Amsterdam dat er mogelijk wel 64 kinderen het slachtoffer zijn van M.’s praktijken.

Nieuwe details over
directeur Albert Drent
Regelmatig te weinig
leid(st)ers in crèche
Aantal misbruikte
kinderen nu 64
Na zijn ontslag werd Drent zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Hij richtte de crèches
Het Hofnarretje en Ayla op. Ondernemers in deze branche kregen de wind in de zeilen toen in

Bommen Berend wordt publiekstrekker

Begin december moest Jacobs
zijn werk neerleggen omdat hij
ernstig werd bedreigd. Hij moest
met zijn vrouw enige tijd op een
onderduikadres verblijven. De
bedreigingen hebben waarschijnlijk te maken met het cof-

feeshopbeleid van de gemeente.
Eerder dit jaar werden twee aanslagen gepleegd op de tweede coffeeshop in Helmond.
De politie heeft een bewakingspost ingesteld bij het huis van de
burgemeester. De post blijft daar
voorlopig staan. Ook wordt Jacobs zelf bewaakt. Hij verschijnt
de komende tijd weinig in het
openbaar, meldt de gemeente.
Deze taak neemt locoburgemeester Frans Stienen waar. (ANP)

Solozeilster Laura meert
af op Sint Maarten
PHILIPSBURG – Solozeilster Laura Dekker is in zestien dagen de
Atlantische Oceaan overgestoken en aangekomen op Sint
Maarten.
Ze is met haar vijftien jaar de
jongste zeiler die dit solo en zonder begeleiding voor elkaar heeft
gekregen. Mike Perham was weliswaar pas veertien toen hij de
oceaan overstak, maar hij werd
daarbij begeleid door zijn vader.

Het plan is dat Laura een paar
weken op Sint Maarten blijft, en
daarna richting Panamakanaal
vaart. Ze hoopt de jongste zeiler
ooit te worden die solo rond de
wereld zeilt.
Laura vertrok op 2 december
van de Kaapverdische Eilanden.
Zaterdagavond om half acht
plaatselijke tijd meerde ze af op
Sint Maarten, na een tocht van
2200 zeemijlen (zo’n 4075 kilometer). (GPD)

Hacken voor
het algemeen
belang
DEN HAAG – Ook hackers hebben een ethiek. Het platleggen
van de websites van financiële
instellingen heeft niet ieders
sympathie.
„Hacken is een systeem zo
doorgronden dat het doet wat jij
wilt’’, zegt internetjournalist
Brenno de Winter. „Maar als je
daarbij de wet overtreedt, moet je
wel kunnen verantwoorden
waarom het van algemeen belang
is. Het aan de laars lappen van de
wet moet niet het uitgangspunt
zijn van je acties.’’
De Winter is absoluut niet te
spreken over het platleggen van
overheidswebsites en sites van financiële instellingen. Computeractivisten vielen de sites van
Mastercard en PayPal aan, omdat
deze betalingen aan klokkenluiderssite Wikileaks blokkeerden.
„Ik snap de woede van de daders,
maar zulke acties zetten kwaad
bloed bij de burger.’’
Amelia Andersdotter, Europarlementariër voor de Zweedse Piratenpartij, staat lijnrecht tegenover De Winter. „Dit is een goede
manier voor jongeren om te laten
zien dat ze het ergens niet mee
eens zijn.’’ Ze heeft veel respect
voor de negentienjarige jongen
uit Sappemeer die de website van
het openbaar ministerie heeft
platgelegd. ,,Burgers moeten een
politiek statement kunnen maken.’’
Veel hackers keuren het platleggen van de site van het OM
niet goed, maar vinden het

schandalig dat de overheid wel
hard optreedt tegen de dader en
niet tegen de mensen die Wikileaks uit de lucht proberen te halen.
Daarnaast zijn hackers erg ontevreden over de controle van de
overheid op persoonlijke informatie, zoals invoering van het
Elektronisch Patiënt Dossier, de
bewaarplicht verkeersgegevens
en de identificatieplicht. Ze zijn
vooral ongerust omdat onzorgvuldig met die gegevens wordt
omgegaan, want al meerdere keren kwam privé-informatie op
straat te liggen.
Hacker Jurre van Bergen vindt
daarom dat je op overheidssites
mag inbreken om aan te tonen
dat gegevens van de burger niet
veilig zijn. „De overheid moet
niet ergens mee beginnen als zij
de veiligheid van de gegevens
niet kan waarborgen.’’
Europese wetgeving staat ook
toe dat een hacker iets over de
grens mag gaan als hij daarmee
een misstand onder de aandacht
wil brengen, zegt ict-jurist Arnoud Engelfriet. „Het blijft wel
strafbaar, maar je krijgt geen
straf.’’ Hij stelt dat een ethische
hacker eerst alle legale mogelijkheden moet proberen om iets
aan de kaak te stellen.
„Maar ethisch hacken is niet altijd legaal’’, benadrukt De Winter.
„Het overtreden van de wet is
soms een legitiem middel om iets
aan de kaak te stellen. Daarbij
moeten hackers creatief zijn.’’ Als
voorbeeld gebruikt hij het ‘kraken’ van de ov-chipkaart. (GPD)

GRONINGEN – De musical Bommen Berend lijkt een succes te worden. Voor het muziektheaterstuk, dat 2 januari in première gaat en zeven dagen achtereen op de planken staat van de Stadsschouwburg Groningen, zijn al vierduizend kaarten verkocht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de historische kostumering en het ‘Stad en Ommelande’-decor. FOTO DVHN/KEES VAN DE VEEN

Meer
baby’s
door ivf
NIJMEGEN – Eén op de 38 baby’s,
die in 2009 zijn geboren, is een
ivf-baby. Het aantal kunstmatig
verwekte kinderen is daarmee
opnieuw gegroeid.
Het aantal meerlingen dat door
ivf wordt geboren, nam af van 13,5
procent in 2008 naar 10,8 procent
vorig jaar. Dit blijkt uit ivf-cijfers
van de Nederlandse Vereniging
voor Obstetrie & Gynaecologie.
De slaagkans van de ivf/icsi-behandeling is toegenomen en bedraagt nu gemiddeld ruim 26
procent per poging. De uiteindelijke kans op een kind is groter,
omdat een volledige behandeling
meerdere pogingen omvat. De
overheid heeft aangekondigd te
willen bezuinigen op ivf-behandelingen. Een deel daarvan is al
gerealiseerd doordat er minder
meerlingen zijn geboren. (ANP)

Variant
Wikileaks
nu online
BREDA – De Nederlandse variant
van Wikileaks, opennu.nl, is afgelopen nacht online gegaan.
Dat meldde initiatiefnemer Michel Spekkers.
Op de site kunnen lokale documenten worden gepost die van
maatschappelijk belang zijn. Vrijwilligers in 61 gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam en
Utrecht, ontdoen de documenten
van persoonlijke informatie over
de bron en publiceren een samenvatting voor journalisten.
Als een journalist aanleiding tot
berichtgeving ziet, kan hij of zij
het originele document inzien.
Pas als de journalist de informatie heeft gecheckt en iets heeft gepubliceerd, wordt het document
voor iedereen zichtbaar.
Spekkers, die actief is voor de
SP, liet verder weten zich uit de lokale politiek van Breda te hebben
teruggetrokken. „Er is een flinke
discussie geweest in de fractie
over mijn initiatief. Uiteindelijk
heb ik zelf besloten te vertrekken.” Spekkers wil daarmee alle
schijn van belangenverstrengeling voorkomen. (ANP)

ADVERTENTIE

retje veertien keer door de Amsterdamse GGD op de vingers is
getikt. Zo bleek regelmatig dat er
te weinig leid(st)ers in de crèche
aanwezig waren. Maar uiteindelijk moet een gemeentebestuur
ingrijpen als het misgaat en dat is
bij Het Hofnarretje niet gebeurd.
In dit geval zou het Amsterdamse
stadsdeel Zuid moeten ingrijpen.
Drent moest afgelopen week
onder grote druk van de Amsterdamse burgemeester Eberhard
van der Laan zijn functie neerleggen nadat in de publiciteit kwam
dat hij in zijn eigen woning slaapfeestjes hield voor de kinderen,
zonder ouders.

Kerk schuldig door
vernietigen dossiers
DEN BOSCH – Het bisdom Den
Bosch versnipperde jarenlang
stelselmatig belastende documenten over seksueel misbruik
door priesters.

Burgemeester van
Helmond werkt weer
HELMOND – De Helmondse burgemeester Fons Jacobs (CDA) is
sinds gisteren weer terug op zijn
post. Hij wordt nog wel streng
bewaakt

2005 een nieuwe wet op de kinderopvang van kracht werd.
Ouders kregen financiële tegemoetkomingen om hun kind onder te brengen bij een opvangadres naar keuze. De vraag naar
kinderopvang nam enorm toe;
momenteel maken zo’n 800.000
ouders in heel Nederland er gebruik van. In de branche gaat zo’n
€3,5 miljard om.
De GGD’s moeten toezien op
de kwaliteit van de kinderopvang, zo is in de wet vastgelegd.
Het onderzoek van Gunning
moet uitwijzen hoe dit toezicht
kan worden verbeterd. Vorige
week bleek al wel dat Het Hofnar-

Geschokt is emeritus hoogleraar
kerkgeschiedenis Jan Jacobs van
de Universiteit van Tilburg over
de vernietiging van spraakmakende documenten in het bisdom Den Bosch.
„Archieven zijn geen privébezit, ze dienen ook een maatschappelijk belang. Je kunt documenten best geheim houden, bijvoorbeeld als er privacybelangen in
het geding zijn, maar vernietigen
doe je niet. Nu blijkt dat belastende documenten zijn vernietigd, is
de reputatieschade voor het bisdom extra groot.’’
De voor het bisdom compromitterende informatie werd bewaard in een geheim archiefdepot, dat onder de in 1966 overleden bisschop Bekkers tot stand
kwam. Ook eerdere bisschoppen
zouden periodiek dossiers over
misbruik hebben versnipperd.

Emeritus bisschop Jan Bluyssen (84), die het bisdom tussen
1966 en 1984 leidde, erkent dat hij
de belastende informatie in de jaren zeventig vernietigd heeft.
Cultuurtheoloog Frank G. Bosman van de Universiteit van Tilburg verbaast de nieuwe onthullingen niet. „Ze passen in de doofpotcultuur die de Rooms-Katholieke Kerk heeft gekenmerkt. Ik
vind het vernietigen ook een
schuldverklaring."
Helaas blinkt de kerk niet uit in
het serieus nemen van slachtoffers, daders en de eigen katholieke boodschap van naastenliefde
en transparantie. Ik vind de reactie van bisschop Bluyssen ook
niet van deze tijd. Hij bagatelliseert het alsof het gaat om bonnetjes van de Chinees.’’
Cultuurhistoricus en bisdomkenner Gerard Rooijakkers vindt
dat voormalig bisdomarchivaris
Jan Peijnenburg (74) door de commissie-Deetman onder ede moet
worden gehoord. „De enige remedie in deze affaire is openheid.’’
(GPD)

Veel mbo’ers
studeren door
DEN HAAG – De helft van de
mbo’ers gaat na het behalen van
het diploma niet van school,
maar leert verder. In de meeste
gevallen stromen deze studenten door naar een niveau hoger
op het middelbaar beroepsonderwijs. Van de mbo’ers die hun
diploma op het hoogste niveau
behaalden (niveau 4), stroomde
40 procent door naar het hbo.
Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), dat keek naar de mbo’ers
die in het studiejaar 2008/2009
hun diploma hebben behaald.
(ANP)

Steeds meer
auto’s terug
DEN HAAG – In Nederland zijn
dit jaar al ruim 300.000 auto’s
door fabrikanten teruggeroepen.
Dat is 5 procent meer dan vorig
jaar en zelfs meer dan een verdubbeling ten opzichte van
2008. De auto’s werden teruggeroepen omdat er mankementen
werden geconstateerd die de
verkeersveiligheid in gevaar
kunnen brengen. De Dienst
Wegverkeer RDW helpt een
fabrikant de voertuigeigenaren
op te sporen. Uit een inventarisatie van de NOS blijkt dat vrijwel alle merken te kampen
hebben met dat soort mankementen. (ANP)

*

Noorden

,,Dat hebben wij weer.’’
,,Wat?’’ ,,In het Noorden
tellen we ook nooit mee.
Heel Nederland, wat zeg ik,
heel Europa, is in het nieuws
met slecht winterweer. Ik zie
televisiebeelden van mensen die de hele nacht in de
auto vastzitten. Reizigers die
stranden op het spoor. Ik
hoor op de radio dat automobilisten de sneeuwhoed
van hun dak moeten halen
voor ze de weg op gaan. En
wat krijgen wij? Een laf
nachtvorstje van 6 graden.
Een laagje sneeuw van een
paar millimeter. Op de Wâldwei tussen Leeuwarden en
Drachten kun je gewoon
rijden en Arriva meldt geen
vertragingen. Het is hier
niks en het wordt ook niks.’’

