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Grenzen & normen

De kogel is door de kerk. OV 
Chipcard, HSL en treinen zit-
ten zwaar in de problemen, 
maar het alternatief is daar: op 
vier trajecten, trajectjes, mogen 

we vanaf 1 maart 130 kilometer 
per uur rijden. De trajecten, het 
gaat steeds om enkele kilome-
ters, leveren 29 tot 189 secon-
den tijdwinst op. Stevig beleid 
dus. Minister Schultz staat trots 
de pers te woord. Pensioenen, 
euro en onderwijs hebben het 
moeilijk, maar dit majeure suc-
ces is niet verkeerd. Daadkracht! 
Een cartoon gaf de maatschap-
pelijke winst scherp aan door 
een man die thuiskomt van zijn 
werk voor en na 1 maart weer 
te geven. Op het eerste plaatje 
komt hij net door de deur van 
zijn huis en op het tweede plaat-
je, na 1 maart, heeft hij zijn jas 
al opgehangen. Zijn vrouw weet 
niet wat haar overkomt, dat 
manlief al zo vroeg thuis is.

Ik denk dan even terug aan 
het beleidscircus dat hieraan 
voorafging. Vele ambtenaren 
in Den Haag en op locatie heb-
ben zich beziggehouden met 
dit onderwerp. Nota’s, overleg, 
locatieonderzoek, weer verga-
deren, politiek overleg, overleg 
tussen kabinet en coalitiepart-
ners, overleg met de PVV, com-
municatieplan, pers informeren, 
opdrachten uitzetten bij de 
verkeersbordenfabrieken, de 
ANWB informeren, flitspalen 
aanpassen, overleg met de poli-
tie, laatste check bij Wilders 
et cetera. Die paar seconden 
winst halen we er nooit meer 
uit op macroniveau. Natuurlijk, 
enkele mensen zijn een paar 
seconden eerder thuis van 

hun werk of kunnen, na een 
avondritje over de Afsluitdijk, 
twee minuten langer slapen. Het 
symbool wordt uitgevent: dit 
kabinet durft grenzen te verleg-
gen, limieten te overschrijden 
en taboes aan te pakken. Het 
vooruitgangsgeloof krijgt een 
enorme push: tussen wereldste-
den Almere en Joure verlengen 
we ons leven in wezen met bijna 
een minuut. De PVV jubelt mee 
en ziet haar gedoogsteun nu 
eindelijk verzilverd in tastbare 
resultaten voor de morrende 
achterban.
Er werd deze week nog een 
grens geslecht. Oud-premier 
Balkenende heeft een nieuwe 
baan bij adviesbureau Ernst & 
Young. Wat hij daar gaat doen is 

niet zo relevant. Wel dat hij de 
concurrent is van Wouter Bos 
en wat hij gaat verdienen: zeker 
drie keer de Balkenendenorm! 
Klopt dat? In wezen niet. Hij 
gaat drie keer de Ruttenorm, of 
beter gezegd, de premiernorm, 
verdienen. Sterker, Balkenende 
is de enige persoon, die nooit 
meer, ook niet minder, dan 
de Balkenendenorm kan 
verdienen. Vanaf heden spre-
ken we op de weg over de 
Schultznorm. En als minister 
Schultz stiekem toch te hard 
rijdt, heeft ze altijd een ijzer-
sterk argument: ik reed niet 
te hard, want mijn snelheid is 
altijd de Schultznorm.

frank van den heuvel

Scherpenheuvel

Gaat het Micha Kat vandaag 
lukken – in het spoor van Geert 
Wilders –  zijn rechters te wra-
ken? Dat zou een doorbraak zijn 
in de jarenlange kruistocht die 
journalist Kat voert tegen cor-
ruptie binnen de Nederlandse 
justitie. Hij heeft daarin al menig 
succes geboekt. Naast een getui-
genverhoor eist Kat op de zitting 
van vrijdag 11 februari in Den 
Haag toegang voor camera’s 
en andere opnameapparatuur, 
omdat dit ook in het proces Wil-
ders is toegestaan. De camera’s 
hebben toen geleid tot een suc-
cesvolle wraking, iets wat anders  
maar zelden wordt toegestaan. 
Waarom zouden rechters het 
zichzelf moeilijk maken, als het 
niet hoeft? Rechtspraak dient 
echter openbaar te zijn (arti-
kel 6, Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens), aldus 
Kat, die zegt de publiciteit nodig 
te hebben om een doorbraak 
tegen justitie te kunnen force-
ren. Vergroot publiek toezicht op 
de rechter, zal diens functione-
ren – zowel moreel als vaktech-
nisch – verbeteren. 

Pedofilie
Micha Kat moet op 11 febru-
ari verschijnen wegens het ple-
gen van vernielingen. Hij heeft 
namelijk de gevels van het Bil-
derbergsecretariaat beklad, van 
het Paleis van Justitie en van het 
Haagse woonhuis van mr. Joris 
Demmink, de in opspraak ver-
kerende secretaris-generaal van 
Justitie, tegen wie al jarenlang 
hardnekkige en gedocumen-
teerde aantijgingen van pedofi-
lie lopen. Aangiftes tegen hem 
worden door het OM steevast 

terzijde geschoven. Kat voelt zich 
genoodzaakt tot provocerende 
acties, om het vrouwe Justitia 
onmogelijk te maken te doen 
alsof haar neus bloedt. Overi-
gens is het huis van Demmink 
op staatskosten gereinigd. “Goed 
werkgeverschap brengt mee dat 
ik deze kosten vergoed”, heeft 
minister van Justitie Opstelten 
laten weten. Joris Demmink 
is een van de getuigen van wie 
Kat eist dat zij als getuige in 
zijn zaak gehoord worden. Als 
de rechtbank in het geheel geen 
getuigenverhoor toestaat, is dat 
opnieuw een reden tot wraking.

Landsadvocaat
Juridisch en financieel journalist 
Kat is meer dan een provocateur. 
Zo bracht hij eerder “de liegende 
rechter” ten val, mr. Hans Wes-
tenberg, de voormalige vicepre-
sident van de rechtbank ’s Gra-
venhage, van wie is vastgesteld 

dat hij meineed heeft gepleegd 
en als rechter onbehoorlijk heeft 
gefunctioneerd. Tussentijds is 
Westenberg via een vertrekrege-
ling weggewerkt uit de rechter-
lijke macht. Er loopt echter nog 
een zaak tegen hem om vast te 
stellen hoe corrupt hij precies 
geweest is. Zo is vastgesteld dat 
Westenberg er geen been in zag 

als rechter tegen betaling juri-
dische adviezen te verstrekken, 
onder andere in 2007 aan de 
Nederlandse Mededingingsau-
toriteit. Dit controlerend orgaan 
staat in deze zaak dus samen met 
Westenberg te kijk. Overigens 
wordt Westenberg als ex-rechter 
verdedigd door de landsadvocaat, 
mr. Bert-Jan Houtzagers.

Raad voor de Rechtspraak
Kat heeft intussen een claim 
lopen tegen de Raad voor de 
Rechtspraak, een soort ‘vak-
vereniging’ van de rechterlijke 
macht. Dit omdat de Raad de 
proceskosten van Westenberg 
heeft betaald, en daarmee door-
ging toen diens schuld duidelijk 
werd, en zelfs toen Westenberg 
probeerde terug te slaan door Kat 
aan te klagen wegens “smaad”. 
Het dilemma waar Kat de recht-
spraak nu voor stelt, wordt goed 
geformuleerd door het weblog 
Boublog: “De vraag is of er in 
Nederland ook maar één rechter 
te vinden is die onafhankelijk 
kan oordelen over Micha Kat. 
Een rechter behoort onpartijdig 
te zijn, maar alle rechters zijn 
lid van de Raad voor de Recht-
spraak.” Door toedoen van de 
Raad zijn alle rechters in deze 
zaak bij voorbaat gecompromit-
teerd. Kat wil daaraan wel tege-
moet komen, zolang hij maar 
geen rechter uit “Demminkstad” 
Den Haag krijgt. 

Baybasin
Afgezien van de onwil de zaak 
Demmink te onderzoeken, staat 
het OM deze week nogmaals in 
de affaire te kijk. Het gratis dag-
blad Sp!ts meldt dat het OM een 
onderzoek heeft “verprutst” naar 
telefoontaps. Op basis hiervan is 
Huseyin Baybasin tot levenslang 
veroordeeld wegens liquidatie-
opdrachten en heroïnehandel. 
Deze Baysbasin, een Koerd, heeft 
steeds verklaard dat zijn zaak 
gefabriceerd is. De vorige rege-
ring van Turkije zou de Neder-

landse justitie gechanteerd heb-
ben met pedofiele activiteiten 
van mr. Demmink in Turkije. 
Onder die druk zou Neder-
land Baysbasin, die door Tur-
kije als een staatsvijand wordt 
beschouwd, op valse beschul-
digingen hebben laten veroor-
delen. Een vitale rol spelen de 
telefoontaps, waarover even-
eens al jarenlang veel te doen 
is. Voor de bewering van Bayba-
sin en anderen dat deze geknipt 
en geplakt zijn, bestaan tal van 
aanwijzingen. Ten behoeve van 
het recente onderzoek hiernaar 
door onafhankelijke experts in 
Amerika en Israël, blijkt het OM 
nu verschillende audiobestan-
den te hebben verstrekt. Alleen 

de Israëlische expert had een 
voor analyse bruikbare versie. 
Juist hij ontdekte dan ook sterke 
aanwijzingen van manipulatie. 
Niettemin vindt de Commis-
sie Evaluatie Afgesloten Straf-
zaken (CEAS) van het OM, die 
onder leiding staat van hoogle-
raar strafrecht Ybo Buruma, dit 
onvoldoende reden om de zaak 
Baybasin nader te onderzoeken.
Het OM beweert de fout met 
de audiobestanden zelf te heb-
ben opgemerkt, maar het er  
“uit kostenoverwegingen” bij 
gelaten te hebben. De advocate 
van Baybasin, mr. Adèle van der 
Plas, is woedend: “Het lijkt wel 
of het OM de waarheid niet wil 
weten.”

Wil het OM de waarheid wel weten?
De affaire Joris Demmink blijft maar doorrotten. Welke 
rechtsstaat kan het verdragen dat tegen de hoogste 
ambtenaar van Justitie zware verdenkingen blijven 
bestaan, zonder dat de zaak op een of andere manier 
tot klaarheid wordt gebracht? henk rijkers
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Journalist Micha Kat  
is meer dan een 

provocateur

Mr. Joris Demmink, de in opspraak verkerende secretaris-generaal van het 
ministerie van Justitie.


