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Theodor Holman

Omroepen 
zonder publiek

Sinds ik, als een van
de laatste wereld-
burgers, heb ont-
dekt hoe ik alles
via mijn computer
op mijn televisie

kan zien, en andersom, kijk ik
nog nauwelijks naar de publie-
ke omroep.

Uiteraard heeft dat ook met
mijn te hoge bloeddruk te ma-
ken. Maar zelfs wanneer die
normaal zou zijn, zou ik niet
meer kijken. 

Tot een tijdje geleden staarde
ik nog naar nieuws en talk-
shows, maar het Journaal is de
Nieuwe Linie van 1962 gewor-
den en talkshows zijn recla-
mefolders voor strafrecht -
advocaten die elke keer
komen vertellen dat serie-
moordenaars onschuldige
schattebouten zijn die oneer-
lijk door de rechtstaat worden
behandeld. 

Ook komen er tegenwoordig
voortdurend ernstige ziektes
voorbij, compleet met laatste-
wilgetuigenissen, het liefst
uitgesproken door schattige
jongens en meisjes van 14 die
de dood al in hun ogen heb-
ben. Ik kan er niet naar kijken
zonder te huilen, maar dat
schijnt voor de kijkcijfers juist
heilzaam te zijn. En toch wil
niemand meer televisiekijken
en lopen de inkomsten terug.

Hoewel ik heerlijk heb ge-
slurpt en gelebberd uit de bron
van de publieke omroep, had
ik er een vreemde verhouding
mee. Ik heb het al eens ge-
schreven: ik mag morgen een
krant of een uitgeverij begin-
nen, maar niet een omroep.
Daar komt bij dat onze media-
wet zo ingewikkeld is gewor-
den dat je vreemde, opgelegde
huwelijken krijgt, zoals
BNNVara en AvroTros, waar-
door de programma’s onder-
ling inwisselbaar zijn, al ont-
kent men dat. 

We kletsen de hele dag over
de identiteit van de publieks-
zenders, maar ik zou echt niet
kunnen zeggen wie wat uit-
zendt. Ja, ik weet dat de serie

met Hendrik Groen van om-
roep Max is, maar dat is dan
ook de enige omroep – het zal
door mijn leeftijd komen – die
ik ‘begrijp’. Anders gezegd: ik
weet waarom omroep Max er
is en wat Jan Slagter wil. Dege-
lijke verzorgingshuizen en
slow programming.

Dat de publieke omroep nu
moet bezuinigen, lijkt me on-
ontkoombaar. Maar ik weet nu
al dat er volgend jaar nog min-
der naar de publieke omroep
wordt gekeken, hoeveel blogs,

en vlogs en studio’s met came-
ratoezicht je ook op internet
gooit en hoeveel tieten, zwaar-
gewonden en openhartopera-
ties je ook voor de lens zet. 

De publieke omroep is niet
meer voor het publiek. Al lever
je er cola en chips gratis bij.
Het is een markt waar je daal-
der net tien eurocent waard is.
Een etalage vol winkeldoch-
ters.
t.holman@parool.nl

Ik zou echt niet
kunnen zeggen wie
wat uitzendt bij de
publieke omroep

En dan nu, luisteraars
Weer een uur lang plaatjes

uit de tijd van die goeie oude
gezellige Koude Oorlog.

A. Barmhart

Jop van Kempen
AMSTERDAM

Tabaksrook heeft invloed op de
darmgassen, en daardoor ruiken
windjes van rokers anders dan
windjes van niet-rokers, blijkt uit
onderzoek van het VUmc. Een
elektronische neus stelde het ver-
schil vast.

“Ik denk niet dat mensen het ver-
schil ook kunnen ruiken,” zegt
arts-onderzoeker Nanne de Boer,
die de studie deed met collega Tim
de Meij. “Maar we hebben het niet
getest. Het kan een uitdaging zijn
voor een vinoloog of een parfu-
meur.”

De Boer voerde het naar eigen

zeggen ‘luchtige’ onderzoek ook
uit om studenten de lol van weten-
schap te laten inzien. Je zou het
onderbroekenlol kunnen noemen.

De invloed van tabaksrook op het

darmstelsel biedt echter aankno-
pingspunten voor verder onder-
zoek. Zo blijken rokers minder last
te hebben van de chronische

darmontstekingsziekte colitis ul-
cerosa. Patiënten die op de wacht-
lijst staan voor het wegnemen van
de dikke darm, kunnen baat heb-
ben bij beginnen met roken. Soms
verdwijnen hun ontstekingsklach-
ten volledig.

“Het omgekeerde maak ik ook
mee,” aldus De Boer. “Mensen die
het nieuwe jaar goed beginnen en
stoppen met roken, krijgen ineens
last van hun darmen. Dat is verve-
lend, maar stoppen met roken is
altijd beter dan blijven roken.”

Welke stof in tabaksrook een
gunstige invloed heeft op het
darmstelsel, is onbekend. Nicotine
is het in elk geval niet, zo bleek uit
onderzoek.

Windje van roker ruikt anders

Marc Kruyswijk
Hanneloes Pen
AMSTERDAM

De vrouw die zondagmiddag een jongetje ach-
terliet op Amsterdam Centraal, is gistermiddag
aangehouden. Zij kon worden gearresteerd door
‘een gouden tip’ van iemand die de vrouw her-
kende op de door de politie verspreide camera-
beelden. Of de vrouw de moeder van het kind is
en wat haar beweegredenen waren, wordt mo-
menteel onderzocht. De politie wil niets kwijt
over de identiteit van de jongen, die geen woord
sprak. Hij verkeert in goede gezondheid en is
ondergebracht bij een pleeggezin.

De politie verspreidde zondagmiddag een
melding op Burgernet. Ook werden gisteren ca-
merabeelden openbaar gemaakt waarop te zien
was dat het kind naast een vrouw liep met twee
rolkoffertjes. De politie kreeg daarop verschil-
lende tips binnen. Of het jongetje nu wel
spreekt, wil de politie niet zeggen.

Burger King
Het grootste deel van de kinderen die in Neder-
land ‘hulpeloos worden achtergelaten’, is jong
tot zéér jong, zegt Kerstin van Tiggelen van Ni-
daa (Nederlands Instituut voor Documentatie
van Anoniem Afstanddoen). “Naar schatting 60
procent van de hulpeloos achtergelaten kinde-
ren is jonger dan een week. Ons zijn deze eeuw
vijf tot zes gevallen bekend van deze leeftijd.”

Amsterdam Vrouw aangehouden na vondst jongen

In Amsterdam zijn sinds begin deze eeuw ten 
minste elf kinderen, meestal zeer jong,
achtergelaten. Het jongetje van vier of vijf dat 
zondag op CS is gevonden, is uitzonderlijk oud.

Op het CS
achtergelaten
om gevonden
te worden?

Wat je bij oudere kinderen ziet, is dat de ouders
het kind vaak achterlaten omdat het geestelijke
of lichamelijke beperkingen heeft, zegt Van Tig-
gelen. “Hoewel er maar weinig vergelijkingsma-
teriaal is, zien we ook dat bij oudere kinderen
vaak een rol speelt dat buitenlandse ouders, ei-
genlijk vrijwel altijd de moeder, vermoedt dat
het kind beter af is in Nederland.”

De situatie van het jongetje dat zondag werd
aangetroffen, toont gelijkenissen met de 6-jari-
ge Chinese Luca die door zijn moeder in 2002 bij
de Burger King op CS werd achtergelaten. Beide
kinderen verkeerden in goede gezondheid en
spraken geen woord toen ze werden gevonden.

Albinomeisje
De politie heeft nu, net als destijds bij Luca, tol-
ken en therapeuten ingeschakeld. Luca droeg
een briefje bij zich waarop de vinder werd ge-
vraagd goed voor het kind te zorgen. Dit jongetje
droeg geen briefje bij zich.

De moeder van Luca, die na enige weken
kwam kijken hoe haar kind het maakte, werd
veroordeeld tot 90 dagen cel. Na de rechtszaak
mocht Luca weer met haar mee naar Italië, waar
het gezin woonde. Zij bleek haar zoontje aan-
vankelijk te hebben willen achterlaten op een
station in Parijs, maar ze vond het daar ‘te vies 
en te crimineel’. Daarop reisde ze met hem 
door naar Amsterdam. Een andere Chinese
vrouw liet in 2003 haar zeven maanden oude
kind, een albinomeisje, ook op CS achter. 

Nanne de Boer
Arts-onderzoeker
ziet een bepaalde
darmontsteking
minder vaak bij
mensen die roken.
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→ De vrouw die zondag met het kind op CS was, is gevonden en aangehouden.  FOTO’S POLITIE

Amsterdam weerde homo als ambtenaar
Hans Marijnissen en Ruben Koops 
AMSTERDAM 

Homo’s konden in de jaren vijftig 
een baan als Amsterdamse
gemeente ambtenaar wel vergeten,
zo blijkt uit een pikant dossier.

Belangenorganisatie COC wil nieuw
onderzoek naar de behandeling van
homoseksuelen door de overheid.
Aanleiding is de vondst, in het Am-
sterdamse Stadsarchief, van lijsten
met namen van sollicitanten die tus-
sen 1950 en 1958 als ambtenaar zijn af-
gewezen omdat zij homoseksueel
zouden zijn. Dat meldt Trouw van-
daag.

De documentatie is pas vorig jaar

per toeval ontdekt en onmiddellijk
‘op slot’ gegaan omdat veel van de be-
schreven burgers nog in leven zijn.
Volgens onderzoeker Eric Heijselaar
van het Stadsarchief, die de stukken
wel inzag, gaat het hier om de versla-
gen van de Beoordelingscommissie
Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel
die onderzoek deed naar de achter-
grond van mensen die bij de gemeen-
te wilden werken.

Als bleek dat sollicitanten homosek-
sueel waren, konden zij een carrière
als ambtenaar vergeten. En ook als
men in de omgeving iemand had die
homoseksueel was, liep men al het ri-
sico niet te worden aangenomen.

De aangetroffen lijsten bevatten de
namen en achtergronden van ruim

1500 sollicitanten. Vijftien procent,
zo’n 225 sollicitanten, werd afgewe-
zen op grond van een vermoeden van
homoseksualiteit.

De gemeenteraad is verbolgen over
de geheimen die het archief heeft
prijsgegeven. “Dit past niet in Am-

sterdam. Nu niet, toen niet. Deze ge-
schiedenis moet zorgvuldig worden
uitgezocht. Excuses kunnen op hun
plaats zijn,” aldus VVD-raadslid Mar-
ja Ruigrok, die het stadsbestuur
schriftelijke vragen heeft gesteld.

“Ik sloeg steil achterover toen ik de
stukken bestudeerde,” zegt Heijse-
laar. Hij noemt een voorbeeld van een
vrouw wier zoon homoseksueel leek.
Na lang beraad werd zij bij wijze van
uitzondering tóch aangenomen.
“Waar bemoeide de overheid zich in
die tijd mee?”

Naast de seksuele voorkeur onder-
zocht de commissie de criminele an-
tecedenten van sollicitanten. Een uit-
eindelijke goedkeuring stond gelijk
aan de huidige Verklaring Omtrent

Gedrag. Het Stadsarchief gaat ervan
uit dat ook in andere gemeentelijke
archieven zulke lijsten te vinden zijn.

Een zegsvrouw van het stadsbe-
stuur spreekt van een ‘schokkende
ontdekking van discriminatie die ge-
lukkig al lang niet meer de praktijk is
binnen de gemeente’.

Volgens Gert Hekma, tot dit jaar do-
cent homo- en genderstudies aan de
UvA, zou het de overheid sieren als ze
de discriminatie van homo’s alsnog
zou erkennen, daarvoor excuses aan
zou bieden én onderzoek zou doen
naar de mogelijkheid om mensen in-
dividueel te compenseren. Volgens
Hekma hebben zij schade geleden
door een ‘beroepsverbod’, met hun
geaardheid als reden.

ELEKTRICITEIT

Grote storing:
heel Tanzania
zonder stroom 
Een grote storing in het landelij-
ke elektriciteitsnetwerk heeft
vanochtend heel Tanzania in het
donker gezet. Overal in het land
viel de elektriciteit uit. De Tanza-
nia Electric Supply Company
(Tanesco), het staatsbedrijf
voor stroomlevering, sprak van
een technische storing in alle
 regio’s van het land. De technici
van het bedrijf waren aan het
eind van de ochtend nog volop
bezig de storing te verhelpen.
Wat de schade voor de econo-
mie is, is nog niet duidelijk. Tan-
zania telt 56 miljoen inwoners.
Voor de productie van elektrici-
teit wordt voornamelijk het ei-
gen aardgas gebruikt. (ANP)

RODE LIJST

Broedvogels 
in Nederland
verder in de knel
Het aantal bedreigde Neder-
landse broedvogels is toege-
nomen. Volgens de Rode Lijst
gaat het om 44 procent van de
vogels. De Rode Lijst laat zien
welke soorten zijn verdwenen of
het meeste risico lopen op uit-
sterven en is samengesteld
door de Vogelbescherming. In
Nederland zijn 197 soorten
broedvogels, waarvan er 87 op
de lijst staan. Dat zijn er 9 meer
dan op de vorige lijst, die in 2004
werd gepubliceerd. Volgens de
Vogelbescherming zijn de
grootste boosdoeners het ge-
bruik van insecticiden en de uit-
stoot van stikstof. (ANP)

NOORD-KOREA

Rusland vraagt
om stop militaire
oefeningen VS
Rusland heeft Noord-Korea ge-
vraagd te stoppen met nucleaire
testen en de VS en Zuid-Korea
opgeroepen in december geen
militaire oefeningen te houden.
“Een al zeer explosieve situatie
zou daardoor verder kunnen es-
caleren,” aldus de Russische
VN-ambassadeur tijdens de VN-
Veiligheidsraad. “We adviseren
alle betrokken partijen om te
stoppen met deze negatieve
spiraal van spanningen.” Dins-
dag voerde Noord-Korea weer
een rakettest uit. De geteste
ballistische raket is in staat de
VS te bereiken. (ANP)

15%
→ Van de 1500 sollicitanten werd 
15 procent afgewezen op grond van
vermoeden van homoseksualiteit.

Bij de Raad voor de Kinderbescherming
zit 24 uur per dag een medewerker klaar om
in actie te komen op het moment dat ergens
in Nederland een ‘onbeheerd achtergelaten
kind’ wordt aan getroffen. Volgens Richard
Bakker van de Raad is snelheid geboden.
“Zodra we een melding binnenkrijgen, zorgen
we dat er onmiddellijk iemand afreist om te
zorgen dat alles rond het kind goed ver-
loopt.”
Het kind op CS is aangetroffen door een
voorbijganger, die de politie waarschuwde.
Daarna treedt een protocol in werking en
wordt contact opgenomen met de Raad
voor de Kinderbescherming. Die belt vervol-
gens een kinderrechter met het verzoek een
voorlopige voogdijvoorziening af te geven.
Bureau Jeugdzorg krijgt dan het gezag. 
Na onderzoek in het ziekenhuis wordt het
kind in een pleeggezin geplaatst. Bakker:
“Dat is een spoedmaatregel die drie
maanden kan duren. Wat daarna gebeurt, is
afhankelijk van de omstandigheden. Worden
ouders gevonden? En zo ja: zijn die dan in
staat om het gezag weer over te nemen?”

Route van een vondeling

De vrouw leefde op en rond het station.
Volgens Van Tiggelen van Nidaa kan het CS

een ‘veelzeggende vindplaats’ zijn. “Het is een
zeer drukbezochte plaats, waar je uit zou kun-
nen afleiden dat de vrouw de bedoeling had dat

het kind gevonden zou worden. En je kunt ver-
onderstellen dat het kind misschien wel afkom-
stig is uit het buitenland. Kwam er net een inter-
nationale trein aan uit Duitsland? De politie zal
dat soort zaken zeker onderzoeken.”

‘Naar schatting 60
procent van de hulpeloos
achtergelaten kinderen 
is jonger dan een week’


