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Welja, toe maar: paramili-
tairen inzetten om al die
liquidaties een halt toe te
roepen.

Het idee is van Paul
Slettenhaar, voorzitter van de Noord-
Hollandse Statenfractie van de VVD. Hij
reageerde ermee op de meedogenloze
moord, gisteren in de Zaanse J. Krui-
jverstraat, op Holleeder-vertrouweling
Lucas Boom, voor de ogen van een over-
vol klaslokaal van basisschool Het Ba-
ken.

De tijden veranderen, zoveel is wel
duidelijk: de meest opzienbarende,
vanuit de klas waarneembare buiten-
schoolse gebeurtenis waarvan ikzelf in
mijn zes jaar lagere school getuige
mocht zijn, was de coïtus tussen een
kat en een onderwijl dik tevreden voor
zich uitkijkende kater boven op het
golfplatendak van de fietsenstalling bij
het schoolplein. Hun eeuwigdurende
minnespel bracht mijn klasgenoten en
mij tot grote beroering, totdat juffrouw
Uyttenbogaert, die zelf, zoals later dui-
delijk werd, ook van wanten wist, de
gordijnen hevig ontdaan dichttrok,
waarna wij er niet meer geheel en al in
slaagden om ons te concentreren op de
tafel van zeven. Nog altijd ben ik ervan
overtuigd dat het geen toeval was dat
Babs van Lier, die schele met die vlech-
ten, mij nog geen dag later dezelfde
fietsenstalling binnentrok om haar
lippen met grote kracht op de mijne te
persen. Zien eten, doet eten, zei mijn
moeder altijd.

Toen parende poezen voor een over-
vol klaslokaal, nu een liquidatie van een
beroepscrimineel door een handvol
gewetenloze gangsters, ik geloof niet

dat treffender kan worden aangetoond
dat Nederland in die halve eeuw een
ander land is geworden.

Hoe nu dit voorstel van Paul Sletten-
haar te kwalificeren?

Mijn conclusie: het is paniekvoetbal
dat op geen enkele manier kans biedt
op een beter resultaat, en als het géén
paniekvoetbal is, wat-ie ongetwijfeld zal
roepen, dan is het geschreeuw voor de
bühne.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind ook
dat ons politiekorps is verworden tot
een verzameling lulletjes rozenwater
van wie zowel het geweldsmonopolie
als het operationele vermogen aan
zoveel restricties is verbonden, dat het
behalve als incassobureau en aangifte-
kantoor nauwelijks nog naar behoren
kan functioneren. Niets lijkt mij daar-
naast demotiverender voor dienders
dan die uitspraak vorige week van het
Amsterdamse gerechtshof, dat een
veelpleger van rechtsvervolging ont-
sloeg omdat de politie de lef had gehad
op hem te schieten.

Maar stel, er was allang een paramili-
tie in Nederland ingezet.

Had er dan een paramilitaire eenheid
bij die basisschool in de Zaanse J. Krui-
jverstraat gestaan om de liquidatie van
Lucas Boom te voorkomen?

De vraag stellen is ’m beantwoorden.
We hebben de maatschappij veel te

lang laten doorrotten, vrienden.
En plukken daar nu onvermijdbaar

de vruchten van.

Paramilitie

We zijn een ander
land geworden
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’Allemaal even hier kijken.’
Maar liefst 35 kersverse Eerste
Kamerleden poseren op hun
nieuwe werkplek. Samen met
hun collega’s werden deze
nieuwkomers gisteren beëdigd.
Hierna volgde een borrel met
en bloemen van trotse familiele-
den en geliefden, maar daarna
stond er iets pittigers op het
programma. De senatoren
kregen les over hoe ze hun iPad
moeten gebruiken: de Eerste
Kamer werkt namelijk papier-
loos. Eerste Kamervoorzitter
Broekers-Knol verklapte on-
langs dat dit in de vorige perio-
de niet altijd goed ging. Sommi-
ge senatoren kwamen bijvoor-
beeld vragen hoe het apparaat
aan moest. 
FOTO SERGE LIGTENBERG

door Roy Klopper

BREDA • De Koninklijke
Luchtmacht wil behalve
de 37 nieuwe F-35 Joint
Strike Fighters (JSF’s)
ook nog eens alternatieve
semi-jachtvliegtuigen
verwerven.

Het extra toestel waarop
de luchtstrijdkrachten het
oog hebben laten vallen, de
Italiaanse M346, is een trai-
ningskist die qua cockpit
sterke gelijkenis vertoont
met die van de F-35, die de
huidige F-16’s gaat opvolgen.
De Italiaanse luchtmacht
schafte eerder zes M346’s
aan voor een prijs van 50
miljoen euro per stuk, waar-
van de eerste in 2010 is gele-
verd.

Bij gebrek aan voldoende
JSF’s moeten de door Aer-
macchi geproduceerde toe-
stellen een grote rol krijgen
bij de opleiding van vliegers
in eigen land en het op orde

houden van hun verplichte
vlieguren. De fabrikant stelt
nadrukkelijk dat de M346
zowel geschikt is voor trai-
ning als operationele inzet.
Zo is het uit te rusten met
wapensystemen en de
nieuwste afweertechnie-
ken.

Luchtmacht-commodore
Dré Kraak stelt in de interne

uitgave Vliegende Hollan-
der onomwonden dat het
door het kabinet vastgestel-
de aantal van 37 nieuwe
JSF’s volstrekt ontoerei-
kend is voor alle missies die
de politiek opdraagt aan de
luchtmacht. Hij heeft van de

commandant Luchtstrijd-
krachten Sander Schnitger
de opdracht gekregen dit
capaciteitsprobleem op te
lossen.

Optie
Op het hoofdkwartier

van de luchtmacht in Breda
bevestigt overste Sidney
Plankman dat verwerving
van de Italiaanse M346 een
serieuze optie is. „Het den-
ken erover is nog in een pril
stadium. Maar het is inder-
daad een mogelijkheid dat
we extra toestellen kopen,
leasen of huren. Daarmee
kunnen onze vliegers hun
benodigde vlieguren ma-
ken, ook als de JSF’s straks
wegens de vele missies weg
zijn”, aldus de luitenant-
kolonel.

De luchtmacht becijfert
dat een extra back-up een

Trainingskist moet
JSF-vloot ontlasten

Luchtmacht heeft oog laten vallen op Italiaanse M346

absolute must is. „Voor
alle taken die we uit Den
Haag krijgen, zijn 65
operationele vliegers
noodzakelijk. Voor hen
zijn straks 37 F-35’s be-
schikbaar. Dat betekent
dat per vlieger jaarlijks
90 tot 100 uur beschik-
baar is. Een beginnend
vlieger is echter pas in-
zetbaar na 180 uur. Die
ontbrekende uren moe-
ten we op een ander type
kist inplannen”, aldus
Kraak.

Momenteel stuurt Ne-
derland zijn vliegers nog
naar de VS om daar erva-
ring op te doen. Daarbij
wordt ook gebruikge-
maakt van Amerikaanse
toestellen. Inmiddels
wordt al wel gekeken
naar alternatieven dich-
ter bij huis. 

Dit betekent wel dat
de deelnemende landen
moeten investeren in
eigen trainingstoestel-
len. Volgens overste
Plankman is in dit sta-
dium nog onduidelijk
hoeveel toestellen de
luchtmacht nodig zou
hebben. 

Van een onzer 
verslaggevers

AMSTERDAM • In een
woning aan de Jozef
Israëlskade in Amster-
dam-Zuid is gister-
avond het levenloze
lichaam van een vrouw
aangetroffen. 
Rond half negen kreeg
de politie een melding.
De vrouw was al dood
toen agenten bij de
woning arriveerden. 
Buurtbewoners stellen
dat het slachtoffer op
lugubere wijze om het
leven zou zijn ge-
bracht, maar de politie
stelt slechts: „Op basis
van de sporen op het
slachtoffer en in de
woning gaan wij uit
van een misdrijf.” 
Voor de woning is een
man aangehouden die
wordt verdacht van
betrokkenheid. 

DODE VROUW
IN WONING
AANGETROFFEN

Nieuwe senatoren zijn er klaar voor

VERBETERDE OPERATIE REDT
MEER KANKERPATIËNTEN
door René Steenhorst

AMSTERDAM • Sterk ver-
beterde kankeroperaties
leiden momenteel tot een
spectaculaire daling van
de sterfte onder enkele
belangrijke groepen kan-
kerpatiënten. Dat blijkt
uit eigen kwaliteitsmetin-
gen van medisch specia-
listen.

Door een afname van
complicaties tijdens chirur-
gische ingrepen blijven elk
jaar alleen al 200 tot 250
darmkankerpatiënten méér
in leven dan enige jaren te-
rug. Ook onder patiënten
met slokdarmkanker en
maagkanker nemen de
overlijdensrisico’s door een
operatie drastisch af. 

Analyse
Analyse van chirurgische

gegevens, sinds 2009 bijge-
houden in de zogenoemde
DICA-registratie, maakt
duidelijk dat de sterfte bij
darmkankerpatiënten is te-
ruggelopen van 5,2 procent
in 2009 naar 2,3 procent in
2014. 

„Een daling met meer
dan vijftig procent!” zegt
oncologisch chirurg dr.
M.W.J.M. Wouters ver-
heugd. „Elke week sterven
er zeker vier patiënten
mínder na een darmkan-
keroperatie. Dat komt om-
dat niet alleen het aantal
complicaties met een
kwart is afgenomen, maar
ook omdat er dertig pro-
cent minder heroperaties

nodig zijn.” Het verloop
van deze operaties wordt
bijgehouden door het
Dutch Institute for Clinical
Auditing (DICA). 

Michel Wouters, be-
stuurslid van de Nederland-
se Vereniging voor Heel-
kunde, spreekt van ’buiten-
gewoon verbeterde behan-
delresultaten’. Volgens hem

De Koninklijke Luchtmacht heeft zijn oog laten vallen op de Italiaan-
se M346, een trainingskist waarvan de cockpit gelijkenis vertoont
met die van de Joint Strike Fighter (JSF). 

Een JSF, zoals
de Koninklijke
Luchtmacht er
37 stuks van wil
gaan aanschaf-
fen.
FOTO SJOERD
HILCKMANN 

worden die nu in alle Neder-
landse ziekenhuizen ge-
zien. „Elk jaar krijgen 12.000
mensen de diagnose darm-
kanker. Tienduizend onder-
gaan daartoe een operatie.
Elk van de nog 89 resteren-
de Nederlandse ziekenhui-
zen doet deze ingreep. De
onderlinge kwaliteitsver-
schillen waren zes jaar gele-

den groot.” Door alle stap-
pen van het complexe zorg-
proces voor deze patiënten
minutieus te analyseren en
te optimaliseren, zijn vol-
gens Wouters vooral de risi-
co’s voor oudere kwetsbare
patiënten verminderd. „Elk
ziekenhuis, niet een uitge-
zonderd, heeft toegewerkt
naar het hoogste niveau als
norm. Dat levert heel veel
mensen behoud van hun le-
ven op.”

Veiliger
Ook bij maagkanker (per

jaar 600-700 diagnoses)
daalt de sterfte na een ope-
ratieve ingreep: van 8,5 in
2009 naar 4,5 procent nu.
Circa dertig patiënten extra
per jaar behouden hun le-
ven. Voor slokdarmkanker
gelden vrijwel dezelfde cij-
fers. De Federatie Medisch
Specialisten wil het regi-
stratiesysteem ook laten
gelden voor tien andere be-
langrijke ziektebeelden, zo-
als huidkanker, hersenin-
farcten en knie- en heupo-
peraties. „De zorg wordt er
behoorlijk veiliger door”,
voorziet dokter Wouters,
chirurg in het kankerinsti-
tuut Antoni van Leeuwen-
hoek te Amsterdam. 

De nu geregistreerde be-
handelresultaten worden
binnenkort door de Fede-
ratie Medisch Specialisten
en ziekenhuizen, zorgver-
zekeraars en patiëntenver-
enigingen aangeboden aan
het Zorginstituut Neder-
land. 

AMSTERDAM • De iPhone biedt
vrouwen straks inzicht in de
kans dat ze zwanger raken. 
Het nieuwe besturingssysteem
iOS 9, dat dit najaar uitkomt,
krijgt een seksactiviteitenme-
ter. Deze houdt bij hoe vaak
men gemeenschap heeft. 
Als de smartphone op bed

wordt gelegd, kan de sensor de
bewegingen bijhouden. De
telefoon kan ook gegevens
over de menstruatiecyclus en
bepaalde fysieke veranderin-
gen, zoals iemands lichaams-
temperatuur, bijhouden. 
Apple wil meer software speci-
aal voor vrouwen ontwikkelen. 

SEKSMETER OP DE IPHONE

Chirurg dr.
Wouters:
„Elke week
sterven er
zeker vier
patiënten
minder na een
darmkanker-
operatie.”
FOTO AVL

NS hield spoorfraude
weken onder de pet
Van onze parlementaire
redactie

DEN HAAG • Het kabinet
heeft zich bij de spoor-
fraude in Limburg com-
pleet in de luren laten
leggen door de NS.

De raad van bestuur van
de NS wist volgens minister
Dijsselbloem (Financiën) al
begin maart af van de mal-
versaties door NS-mede-
werkers bij de aanbesteding
van het openbaar vervoer in
Limburg, maar het kabinet
is daar pas drie weken later
van op de hoogte gesteld. 

De raad van bestuur
heeft de zaak dus weken-
lang onder de pet gehou-
den. Dijsselbloem neemt
dat de NS kwalijk. „Het
heeft de verhoudingen op
scherp gezet”, liet hij gis-
teravond in debat met de
Tweede Kamer weten. 

Oppositiepartijen D66,
CDA en PVV vinden echter
dat het kabinet zelf veel
scherper had moeten zijn.
„Er waren tal van aanwijzin-
gen”, hield PVV-Kamerlid
Madlener minister Dijssel-
bloem voor. CDA’er Van Hel-
vert is het daarmee eens en
stelde dat Dijsselbloem
heeft ’zitten slapen’. Ook

D66 vindt dat de PvdA-be-
windsman actiever had
kunnen zijn, bijvoorbeeld
door zelf veel eerder een on-
afhankelijk onderzoek in te
stellen.

Door het stof
De PvdA-bewindsman

redde uiteindelijk het vege
lijf door diep door het stof
te gaan. „Achteraf hebben
we niet goed doorgevraagd
en hadden we moeten acte-
ren.” De Tweede Kamer
nam genoegen met dit rij-
kelijk late zelfinzicht.

Ook staatssecretaris
Mansveld (Infrastructuur)
werd in de Tweede Kamer
stevig onder vuur genomen.
Maar zij vindt dat zij niets
verkeerd heeft gedaan.
„Provincies gaan in eerste

instantie over ov-aanbeste-
dingen”, meent zij. „Ik ben
systeemverantwoordelijke
en dat systeem heeft goed
gewerkt”, hield zij de Twee-
de Kamer voor.

Bij CDA en D66 schoot dit
antwoord in het verkeerde
keelgat. „Dit is echt de zaak
op zijn kop zetten”, brieste
CDA’er Van Helvert. Andere
partijen roerden zich echter
niet. 

De SP wekte de hoon van
de Kamer door de schuld
voor de spoorfraude vrij-
wel geheel in de schoenen
van marktwerking te
schuiven. Dijsselbloem gaf
de partij echter lik op stuk.
„Marktwerking de schuld
van alles? Sorry, dat geloof
ik niet. Elk bedrijf moet
zich aan de regels houden.”

Minister
Dijsselbloem
van Financiën
(rechts) en
staatssecreta-
ris Mansveld
van Infra-
structuur
verantwoor-
den zich in het
debat over de
spoorfraude. 
FOTO ANP
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