ERKNEMERS
VANSAVETHE
CHILDREN IN
PAKISTANtroffen afgelopen
juni een gewapende
man
voor het kantoor van de organisatie in Islamabad en een nieuw slot op de
deur. Alle apparatuur was in beslag genomen
en de organisatie werd gesommeerd het land te
verlaten. 'Anti-Pakistaanse' en 'zeer verdachte'
activiteiten zouden zijn gebleken uit onder andere afgeluisterde telefoongesprekken.
Save
the Children werkte er op dat moment aan
twee grote onderwijsprogramma's,
onder meer
in Beloetsjistan langs de Afghaanse grens, met
name gericht op meisjes.
'Het was voor ons een enorm drama,' zegt directeur Pim Kraan vanuit zijn kantoor in Den Haag.
'We hebben tienduizend mensen in dienst die
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OVERHEDEN NEMEN STEEDS VAKER
MAATREGELEN die de bewegingsruimte van
ontwikkelings-, mensenrechten- en vredesorganisaties inperken. In sommige gevallen
leidt dat tot levensgevaarlijke situaties. En het
wordt alleen maar erger.
ineens niet meer naar hun werk konden. Sommigen werden als criminelen ondervraagd. Bovendien werden ze in de lokale media als landverraders neergezet. Zewerden zelfs door hun
eigen farnilie met wantrouwen bejegend en
moesten soms vrezen voor hun leven.' DePakistaanse overheid beschuldigde Save the Children, dat voornamelijk vanuit deVSen Engeland

wordt gefinancierd, ervan te hebben bijgedragen aan het onthullen van de schuilplaats van
Osama BinLadenvia een bijhen werkzame dokter. Kraan:'Diedokter stond niet op onze loonlijst en was ons niet bekend.' Een bewijs werd
nooit geleverd.Nabemiddeling door Nederland,
Australië,deVSen Engelandkon Savethe Children het werk in Pakistan weer hervatten.

Het incident staat niet op zichzelf. Ngo's, mensenrechtenorganisaties
en hulporganisaties
krijgen in toenemende mate te maken met
moeilijkheden, verdachtmakingen
en bedreiti'

'7

gingen. Civicus,een alliantie van maatschappelijke organisaties in meer dan honderdvijftig
landen, constateert in haar jaarlijkse rapport
'The State ofCivilSociety'dat de ruimte van het
maatschappelijk middenveld af negen jaar op
rij wordt ingeperkt. Volgens Civicus-onderzoeker Mandeep Tiwana 'gaat het om een wereldwijde en zich versnellende trend' die voor een
groot deel door overheden wordt ingezet.
Maina Kiai, de speciale rapporteur van de VN
voor de vrijheid van vergadering en vereniging
laat vanuit NewYorkweten: 'Wezien het in het
Noorden en in het Zuiden, in dictaturen en democratieën.' Freedom House, een Amerikaanse waakhondorganisatie, rapporteert behalve
de afgenomen ruimte voor maatschappelijke
organisaties ook een forse inperking van de
persvrijheid en vrijheden die samenhangen
met het functioneren van de rechtstaat.

'Steeds
vaker is de
repressie
openIijken
komen
de machthebbers
ermee weg.'

nen dan hoge boetes en celstraffen voor hun
medewerkers verwachten. Viaons worden zo
Russische organisaties kaltgestelt,'
'Veeloverheden proberen buitenlands geld te
controleren via wetten,' bevestigt Tiwana.
'Vooral westerse democratieën die mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties steunen, zijn hen een doorn in het oog. In Rusland,
Kazachstan, Belarus,Azerbeidzjan,India en andere Zuid-Aziatischelanden wordt het entvan-
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IETS TE VEEL SUCCES

'Overheden onderdrukken juist deze veranderkrachten omdat ze die het meest vrezen,' zegt
Jan Gruiters, directeur van de Nederlandse vredesorganisatie PAX.'Vroeger werd repressie
nog afgedekt en bewezen overheden lippendienst aan mensenrechten en democratie,
maar steeds vaker is de repressie openlijk en
komen de machthebbers ermee weg. Zezijn assertiever geworden en worden minder tegengesproken in de internationale politieke arena's.'
Hivos-directeur EdwinHuizing kan zo een rijtje
getroffen organisaties noemen: 'In Bolivia is
onze Deense zusterorganisatie Ibis,die opkomt
voor de rechten van indianen in het Amazonegebied, de wacht aangezegd door de regering.
Dathad ook Hivoskunnen zijn,omdat we organisaties steunen die kritisch zijn ten aanzien
van de overheid. In Ecuador gebeurde hetzelfde
toen een partner iets te veelsucces had met een
campagne die de overheid niet zinde tegen vervuiling door een oliemaatschappij.'
Tiwana: 'Overheden besteden hun verantwoordelijkheden op gebieden als gezondheid,
water en openbaar vervoer bijna overal steeds
meer uit aan bedrijven. Zelfs de taken van de
politie en het leger worden in sommige landen
door bedrijven ingevuld. Door die vermenging
van politiek en het bedrijfsleven worden mensenrechten ondermijnd. Activisten en organisaties die proberen mijnbouw, olie- en gasboringen aan de kaak te stellen, lopen in grote
delen van de wereld enorme risico's.'

BOL

IV I A De Deense ngo Ibis, die opkomt voor indianen in het Amazonegebied, moest vertrekken.

Bovendien ontwikkelden steeds meer overheden in de afgelopen jaren speciale 'ngo-wetgeving'. Ngo'smoeten aan steeds meer eisen voldoen, waarvan sommige onzinnig lijken. In
Rusland bijvoorbeeld moeten organisaties die
geld ontvangen uit het buitenland zich registreren als buitenlandse agent. Emile Affolter
van Amnesty: 'Ze moeten op al hun voorlichtingsmateriaal schrijven: geproduceerd door
een buitenlandse agent. In Rusland betekent
dat hetzelfde als spion, dus vergeet het dan
maar met je geloofwaardigheid. Veel organisaties hebben constructies gevonden om hier
onderuit te komen. Daar heeft de Russische
overheid op gereageerd met een" ongewenste
organisaties" -wet, Ongewenste organisaties
zijn altijd buitenlandse organisaties die Russische organisaties financieren. Het is onbekend waarom en wanneer een organisatie als
"ongewenst" wordt aangemerkt. Alshet Amnesty overkomt, moeten we uit Rusland weg.
Organisaties die met ons samenwerken kun-

t

gen van buitenlands.geld aan banden gelegd.In
Ethiopië mag niet meer. dan tien procent van
het geld uit het buitenland komen, anders mag
je als organisatie niet a~n mensenrechten of
burgerrechten werken. Maar juist voor dit
soort onderwerpen komt het geld hoofdzakelijk van westerse democratieën. Een heel effectieve manier dus om deze organisaties monddood te maken.'
ZELFS IN SPANJE

'Het lijkt wel of allerlei landen wetten van elkaar kopiëren,' verzucht ICCOdirecteur Mannus Verweij.Hijmoest eerst goed nadenken of
hij over dit onderwerp geïnterviewd wilde
worden. 'Sinds we ons werk hebben gedecentraliseerd naar regiokantoren wereldwijd,
worden we in de gaten gehouden. Het kan ons
werk ernstig schaden als artikelen vertaald
worden en er verkeerde conclusies worden getrokken. Wemoeten zeer voorzichtig zijn om
te voorkomen dat we uit landen weg moeten.'
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Naast de specifieke ngo-wetgeving worden in
veel landen wetten aangenomen die de vrijheid
van meningsuiting, vergadering en vereniging
ondermijnen. Ngo's hebben daar veel last van.
Gruiters: 'Als we nu in Oeganda hadden gezeten
en je had mij en nog iemand van PAXwillen
spreken, dan hadden we dat moeten melden bij
een politiebureau. Spreken met meer dan twee
mensen over een maatschappelijk onderwerp
mag alleen als er vooraf toestemming is gevraagd en ontvangen.' Deze afname van burgervrijheden vindt overigens niet alleen in ontwikkelingslanden plaats. Tiwana: 'Zelfs in Spanje is
recentelijk een wet aangenomen die de mogelijkheid van demonstratie en de uiting van publiek protest inperkt.'

HINDOEFUNDAMENTALISTEN
Deregelgeving en de nieuwe wetten zijn onderdeel van een toenemend vijandige houding tegenover het _maatschappelijke middenveld,
maar ze dragen er ook toe bij. Affolter:'Dewetgeving an sich is heel gevaarlijk, maar er ontstaat bovendien een klimaat waarin mensen
worden bestempeld als buitenlands agent, als
spion, als tegen het nationale belang, als vijand
van de staat. Dan wordt het ook legitiem om
mensen aan te vallen of lastig te vallen.' Zo
werd in juni het kantoor van mensenrechtenorganisatie Joint MobileGroup in Grozny,Tsjetsjenië, bestormd door een joelende menigte.
Medewerkerskonden ternauwernood ontsnappen en de politie keek toe.
Door de repressievere overheden ontstaat er
angst, onzekerheid en onderlinge vijandigheid
binnen samenlevingen, waardoor de repressie
nog meer toeneemt, evenals dekans op radicalisering. Maina Kiai,de speciale VN-rapporteur:
'Alsoverheden geweldloze bijeenkomsten verstoren waarop mensen hun onvrede kenbaar
maken, hebben mensen steeds minder opties.
Zeworden wanhopig en dit vergroot de kans op
radicalisering.'
Bovendien is het de wereld niet gelukt om de
Syrischecrisis op te lossen, net als andere extreme crisissen, denkt Tiwana. 'Fundamentalisme
groeit hierdoor en maatschappelijke dialoog
neemt af. In Pakistan worden mensenrechtenverdedigers vermoord door moslim extremisten, in Oeganda mensen die opkomen voor
homorechten door christenfundamentalisten.
In Aziëzijn hindoefundamentalisten actief en
in Europa maakt extreem rechts het de organisaties en individuen die opkomen voor de rechten van vluchtelingen steeds lastiger.'
In zo'n klimaat van steeds meer polariserende
samenlevingen waarin het voor niemand meer
44 Vrij Nederland 9 JANUARI
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duidelijk is wie 'de vijand' is, wordt het gevaar
voor activisten en medewerkers van sommige
organisaties steeds groter. Kraan: 'Mijn grootste vrees is dat ik op de televisie een van mijn
medewerkers in een oranje overall in de woestijn zie zitten. Devraag of je je eigen medewerkers aan die risico's moet blootstellen om anderen te helpen, is prominent aan de orde.'

Centraal-Aziëvan mensenrechtenactivisten en
bloggers die in nood zitten. Met digitale technologie helpen wij ze om buiten het zicht van
inlichtingendiensten te blijven.'
Gruiters: 'We merken in ons contact met partners dat er inlichtingendiensten afluisteren.
Daar moeten we altijd rekening mee houden.
Er worden telefoongesprekken afgeluisterd,
we merken dat er op Skype-conferenties wordt
ingelogd, we moeten vaker naar partners toe
om open te kunnen praten.' Willems:'Wijnemen specifieke maatregelen om veilig met
partners te kunnen communiceren. Meer zeg
ik daar niet over.'
Pers die onder invloed staat van de overheid en
veiligheidsdiensten die burgers controleren:
het lijkt een ver-van-mijn-bed-show,maar 'ook
Cameron wil het mogelijk maken om alle burgers afte luisteren met het oog op de strijd tegen terrorisme. Hij heeft gezegd: we kunnen
het ons niet veroorloven dat er gesprekken zijn
tussen burgers waar wij niets vanaf weten,'
zegt Willems.Tiwana: 'Afluisterpraktijken zijn
inmiddels een wereldwijd fenomeen. Alledemocratische landen doen het. Snowden en Assange hebben dit aangekaart en worden vervolgd. Als westerse landen deze mensen
vervolgen, wordt de standaard steeds lager en
volgen andere landen meteen.'

24 UUR PER DAG BEWAAKT
Diezorgen hebben meerdere directeuren van
Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. DaniëlIe Hirsch, directeur van Both Ends: 'Ik wil
geen namen noemen, want wat doe ik de
mensen en de organisaties aan over wie ik
spreek? Maar het aantal vermoorde milieuactivisten stijgt gruwelijk snel. In Brazilië gaat
het 't snelst. We hebben in onze wekelijkse
vergaderingen steeds vaker mensen over wie
we ons zorgen maken.'
Dit herkent Leon Willems, directeur van Free
Press Unlimited, dat zich inzet voor persvrijheid in de wereld: 'Het is nog nooit zo vaak
voorgekomen dat wij op ons wekelijksmanagementoverleg mensen bespreken die in de knel
gekomen zijn, die hulp zoeken om hun land te
kunnen ontwijken of die buitenspel zijn gezet.'
Persvrijheid is een van de laatste strohalmen
áls de repressie van het maatschappelijk middenveld toeneemt. Alsdie gelimiteerd is,wordt
de situatie steeds nijpender. Hirsch:'In een niet
nader te noemen Latijns-Amerikaansland kunnen organisaties de staat nog redelijk effectief
aanklagen. Zegebruiken de lokale pers om er
publieke steun voor te krijgen. Maar de reguliere pers is in handen van de overheid. Dieorganisaties uiten zichvia internetfora, maar moeten daarbij 24 uur per dag bewaakt worden. Er
vinden gijzelingen en moorden plaats. Het
wordt zo steeds moeilijker om de massa te bereiken die nodig is om een overheid zich aangesproken te laten voelen. In sommige landen
ben ik bang dat het net zichsluit en we de mensen niet meer kunnen bereiken.'

SCHUREN IS JUIST GOED
In de jaren tachtig hield deuniversiteit in Bangkok het aantal parlementariërs bij dat elk jaar
vermoord werd. Dat aantal nam toe, ondanks
het feit dat de militaire dictatuur is vervangen
door een democratie. Toen het parlement
meer macht kreeg, ontstonden er meer conflicterende belangen. 'Dus waren de moorden een
indicator van democratie,' zegt Roberto Bissio,
directeur van SocialWatch, een internationaal
netwerk dat zich richt op het bestrijden van armoede en ongelijkheid. 'Het aantal journalisten dat vermoord wordt, neemt toe. Betekent
dat minder vrijheid van meningsuiting ofis de
pers zo belangrijk geworden dat ze een doelwit
, is geworden? Alser meer pogingen zijn om het
AFLU ISTERPRAKTIJKEN
Leon Willems: 'De persvrijheid neemt niet almaatschappelijk middenveld de mond te snoeleen af, geweld tegen journalisten neemt ook I ren, is dat dan geen teken dat het middenveld
al jaren toe. Bovendien leidt dat geweld neraan belang heeft gewonnen?'
Reina Buijs is plaatsvervangend directeur Ingens tot vervolging.Enniet alleen journalisten
: ternationale Samenwerking bij het ministerie
lopen gevaar. In Rusland bedenk je je wel drie
van Buitenlandse Zaken. Zijherkent het beeld
keer voor je een twitterprofiel aanmaakt. De
dat Bissio schetst. 'Het is een teken dat maatzeer capabele veiligheidsdiensten houden je
schappelijke organisaties sterker worden en
nauwlettend in de gaten.' Huizing herkent het
beeld: 'In het Midden-Oosten loop je met je onmeer in staat zijn om overheden of bedrijven
op hun verantwoordelijkheden aan te spreline stem snel gevaar. Dat merken we aan het
ken,' zegt ze.
aantal hulpverzoeken uit die regio en ook uit
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Ook in

Nederland kan
de AIVDstraks

Maar de zorgen zijn er niet minder om. Minis-

i

ter Ploumen had na de grootschalige bezuinigingen die ze doorvoerde op ontwikkelingssamenwerking minder geld te besteden. Ze
heeft dat geld bewust ingezet voor een nieuw
programma, 'Samenspraak en Tegenspraak',
waarin ze een samenwerking aangaat met 2S
organisaties en koepels uit Nederland en het
Zuiden. Dit programma gaat In januari 2016
van start en heeft als doel de ruimte voor het
maatschappelijk middenveld mondiaal te
vergroten. Bovendien werkt Ploumen in dit
programma nauwer samen met Nederlandse
ontwikkelingsorganisaties. Het is een vernieuwende aanpak.
Geen enkel donorland heeft tot nu toe zo specifiek ingezet op het beïnvloeden van overheden door ngo's. Buijs:'Het poldermodel werkt
in Nederland. Schuren is juist goed, laten we
zien. En ook dat wij zelf ook "last" hebben van
de kritische stem van het maatschappelijk
middenveld, maar toch geloven in die tegenkracht.' Volgens Buijs is er vanuit het buitenland veel belangstelling voor.

burgers en
organisaties,
journalisten
en advocaten,
afluisteren.
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van de Nederlandse veiligheidsdiensten. In
een online consultatie van de overheid kwamen SS7reacties op het wetsvoorstel, die nagenoeg allemaal tegen dan wel kritisch zijn.
De afzenders zijn burgers, maar ook maatschappelijke organisaties als Greenpeace en
Amnesty, universiteiten, advocatenkantoren
en telecombedrijven als Vodafone en T-MobiIe. Menso Heus van Free Press Unlimited was
nauw betrokken bij een campagne van de or-

I

NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Maar het is maar de vraag of de inspanningen
van de minister voldoende zijn. Kiai: 'Het fenomeen is zo diep doorgedrongen in de wereld dat we niet langer kunnen spreken over
ruimte die afneemt. Dieruimte is al enorm afgenomen. Wemoeten die terugveroveren. Het
is tijd om offensief te worden.' Organisaties en
individuen die contact met hem hebben, lopen gevaar, merkt hij. 'Mensen worden lastiggevallen of komen zelfs in de gevangenis terecht. Een van mijn belangrijkste prioriteiten
is om dat te voorkomen.'
Tiwana lacht op de vraag of we een donkere
toekomst tegemoet gaan. 'Ik wil er toch positieftegenaan kijken. Mensen zijn zich ook wereldwijd aan het verzetten. Er zijn bijna dagelijks protesten tegen corruptie, ook in veel
delen van Europa, in Spanje en Griekenland.
Protestbewegingen krijgen zelfs politieke
macht, zoals in Tunesië.'
Nieuwe technologieën kunnen bij dat burgerverzet helpen. Verweij:'Waaroverheden in het
verleden de uitkomst van verkiezingen konden beïnvloeden, is dat door mobiele telefonie steeds minder mogelijk. Mensen geven in
Kenia bijvoorbeeld aan elkaar door hoeveel
mensen er naar de stembus geweest zijn en
controleren zo de uitslag.'
Tiwana: 'In essentie gaat het om de herijking
van de democratie en de verhoudingen ten
opzichte van elkaar. Uiteindelijk zal er meer

PAKISTAN Hetkantoorvan Save the Childrenin Islamabad:slot op de deur,gewapende man ernaast.

aandacht komen voor de geïntegreerde aard
van globaal beleid en zal het sociale contract
tussen burger en de overheid opnieuw worden uitonderhandeld.'
MONDIALE

ELITE

Maar voor het zover is, wordt het eerst erger,
voorspelt Tiwana. 'Op dit moment voelt de
mondiale elite zich nog te machtig en zijn
overheden te bang. Wehoren van onze leden
dat het steeds erger wordt en ik denk dat dit in
de nabije toekomst verder doorzet.'
En die bange overheden beperken zichniet tot
buiten de landsgrenzen. Ook in Nederland ligt
een wet op de plank die de Nederlandse veiligheidsdienst in navolging van Australië, de VS,
het Verenigd Koninkrijk, Canada en NieuwZeeland de vrijheid geeft om burgers en organisaties, maar ook journalisten en advocaten,
af te luisteren en deze informatie bovendien
met andere veiligheidsdiensten te delen. De
wet is door Plasterk-voorgesteld op instigatie

ganlsatie die opriep om tegen het wetsvoorstel in het verweer te komen. 'Nognooit zijn er
zoveel reacties gekomen op een wetsvoorstel,'
vertelt hij. 'Toch denk ik dat Plasterk niet veel
aan het voorstel gaat veranderen. Hij laat
vooralsnog vooral weten ermee door te willen
gaan. Dat geeft me niet veel hoop. Maar wij laten het er niet bij zitten.'
Gruiters, eufemistisch: 'Wemerken bij bepaalde dossiers dat we er nog maar heel moeilijk
via open media over kunnen praten. Wijhebben bijvoorbeeld veel contact met oppositiebewegingen. Dat trekt de aandacht en is niet
zonder risico. Als we in Nederland inlichtingendiensten hebben die dat willen traeken en
uitwisselen met andere veiligheidsdiensten,
dan zie ik dat niet als een heel grote steun in
de rug.'

o
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Wat een prachtig essay. Lees! Bemd Timmennan over de tweede
column van Simone van Saarloos (VN 02).

Ongewenste ngo's 0)
In het artikel 'Ongewenste organisaties' in VN01 lees ik dat 'Geen
enkel donorland tot nu toe zo
specifiek heeft ingezet op het beïnvloeden van overheden door ngo's.'
Is er ook een ngo die inzet op het
beïnvloeden van de Nederlandse
overheid? En die van de EU?Is er
een ngo die protesteert tegen de
Europese landbouwsubsidies en
regels van het IMFdie Afrikaanse
economieën ernstig schaden? Is er
een ngo die er wat van zegt als onze
koning bier drinkt met Poet in, als
hij naar een begrafenis gaat in Saoedi-Arabië? Is er een ngo die er wat
van zegt als Fransen wapens verkopen aan de Egyptische dictatuur?
Om maar een paar voorbeelden te
noemen ... En wie is die Mondiale
Elite die even snel wordt genoemd
in de laatste alinea?

jasper [acobs

ongewenste ngo's (2)
Ik las in VN01 het artikel 'Ongewenste organisaties. Ngo's onder
vuur'. Verbazingwekkend hoe
moeilijk onze ngo's het in het buitenland hebben. Toch kon ik al
lezend maar geen gevoel van
mededogen opbrengen. Een citaat
uit het artikel: 'Minister Ploumen
had na de grootschalige bezuinigingen die ze doorvoerde op
ontwikkelingssamenwerking minder geld te besteden. Ze heeft dat
geld bewust ingezet voor een
nieuw programma, "Samenspraak
en Tegenspraak", waarin ze een samenwerking aangaat met 25 organisaties en koepels uit Nederland
en het Zuiden. (...) Geen enkel donorland heeft tot nu toe zo specifiek ingezet op het beïnvloeden van
overheden door ngo's.' Wat het
woord 'samenwerking' betreft, dit
6 Vrij Nederland 23 JANUARI
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is voor ons exportproduct (= civil
society). Toen begreep ik het niet
meer.
johann Grünbauer, Wilnis

Titel Zonder Tijdschrift
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IS ER OOK EEN
NGO DIE INZET
OP HET
BEïNVLOEDEN
VAN DE
NEDERLANDSE
OVERHEID?

®

is een eufemisme voor ordinaire
subsidie: 182 miljoen euro per jaar
uit de toch al zo uitgeknepen pot
voor ontwikkelingshulp. En dit elk
jaar tot en met 2021.
0 Nogmaals:
jaarlijks ruim 182 miljoen euro
voor het 'maatschappelijk middenveld'; voor de ngo's die onder vuur
staan. En als donorland lopen wij
voorop.
Tot dusver begreep ik het nog
enigszins. Maar toen deed Reina
Buijs, plaatsvervangend directeur
Internationale Samenwerking bij
het ministerie van Buitenlandse
Zaken, ook een duit in het zakjeik mag aannemen namens
Ploumen. Zijstelt dat er 'vanuit
het buitenland veel belangstelling'

Inmiddels ben ik een beetje bijgekomen van de aankondiging dat VN
wellicht een maandblad wordt. Ik
schrok nog meer van het stuk van
Kees Kraaijeveld (VN01),waarin hij
VNmogelijk als een Titel Zonder
Tijdschrift (TZT)ziet. Ik moet er niet
aan denken. Ik begrijp de 'plannen'
en lees ook wel eens VNop de iPad,
maar als je eenmaal het internet op
gaat, dan liggen de verleidingen
(doorklikken) voor het oprapen.
Voormij is VN:donderdagmiddag
gaan zitten en eerst de puzzel oplossen. Mijnuitdaging voor de verandering aan al die creatieve web- en
app-types is: zorg ervoor dat de puzzel ook digitaal kan worden opgelost, en vanzelfsprekend blijft de
puzzel wekelijks. Elkemaand zo'n
onhandige knoert is ook niet alles.
Voorhet geval dat anciënniteit telt
bij het geven van suggesties voor de
toekomst: ik lees VNal ruim 50 jaar.
Nic Frederiks

Seksueel geweld tegen vrouwen correct aanduiden als een probleem waar het hele menselijke
ras mee worstelt is in de huidige discussie
cruciaal. Maar de rol van een fundamenteel
misogyne religie wegstrepen is onzinnig en helpt
de discussie ook geen meter verder. Frederik
Martens over Simone van Saarloos (VN02).

