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Morrende sociaal-
democraten
D e PvdA zit al zeker tien jaar

met zichzelf in de knoop en
het ziet er niet naar uit dat de ont-
warring nabij is. Partijvoorzitter
Lilianne Ploumen heeft haar ver-
trek aangekondigd en van de gele-
genheid gebruikgemaakt door
gisteren in de Volkskrant k r i t i s ch e
woorden te uiten aan het adres
van partijleider Job Cohen. Hij is
te weinig zichtbaar in de partij,
haalt er niet uit wat erin zit en
moet binnen de PvdA een veel
prominentere rol spelen. Ook liet
Ploumen weten dat ze hoopt op
tegenkandidaten bij de verkiezin-
gen voor het lijsttrekkerschap, zo-
dat Cohen die positie niet op-
nieuw automatisch verkrijgt.

Nu hoort
dat laatste in
een demo-
c r a t i s ch e
partij inder-
daad niet
va n z e l f s p r e -
kend te zijn.
Maar met de-
ze uitlating

illustreert de partijvoorzitter wel
het ongenoegen dat zij voelt over
het functioneren van Cohen. Al
schaart ze hem op de website van
de PvdA toch in een rijtje promi-
nente partijleiders tot wie ze ver-
der Willem Drees, Joop den Uyl,
Wim Kok en Wouter Bos rekent.
Wie eigenlijk niet, is een vraag die
dan opkomt.

De kritiek van Ploumen is kwes-
tieus. De primaire taak van Cohen
is in Den Haag gesitueerd: de
Tweede Kamerfractie leiden en
het kabinet controleren. Als leider
van de grootste oppositiepartij
ligt het op zijn weg om het alter-
natief voor het kabinetsbeleid te
formuleren. Hij slaagt er inder-
daad onvoldoende in daarmee in-
druk te maken.

Maar voor zover het om het in-
terne partijdebat gaat en de orga-
nisatie die daarbij hoort, is het lo-
gisch dat de partijvoorzitter het
voortouw heeft. Zeker zolang Ne-
derlandse partijen de gewoonte
hebben de functies van partijvoor-
zitter en partijleider te scheiden.
Dat enkele partijafdelingen vorige
week bekendmaakten zelf initia-
tieven te zullen nemen om het de-
bat over de toekomst van de PvdA
meer handen en voeten te geven,
duidt op onvrede in dit opzicht
over het partijbestuur.

Nu is de belangrijkste oorzaak
van het interne gemor zonder
twijfel het slechte resultaat van de
PvdA bij de verkiezingen van vo-
rig jaar en de nog slechtere peilin-
gen van de laatste tijd. Het is voor
sociaal-democraten in Nederland
maar ook elders in Europa pijnlijk
dat zij voor kiezers blijkbaar niet
het alternatief zijn in een tijd
waarin kwalijke uitwassen van het
kapitalisme en/of neoliberalisme
zicht- en voelbaar zijn. De PvdA
worstelt nog altijd met de keuze
of zij een partij moet zijn die iet-
wat links van het midden staat,
met uitzicht op regeringsdeelna-
me, of veel meer de linkerflank
moet opzoeken, waar de SP is ge-
positioneerd.

Ploumen kondigt aan dat ze de
periode die haar resteert als voor-
zitter, tot januari, zal investeren
in „links-progressieve samenwer-
king”. Andere min of meer linkse
partijen zullen zich herinneren
dat de PvdA zich bij zulke initia-
tieven gewoonlijk van haar meest
opportunistische kant laat zien.

"! C o m m e n t a re n geven het
standpunt van de krant, op
basis van discussies tussen
hoofdredactie en commen-
tatoren.

Kritiek
vo o r z i tt e r
PvdA op
Cohen slaat
op
haarzelf terug
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Scepsis
D e Nobelprijscommissie pro-

beerde Ralph Steinman zon-
dag te bellen om hem te vertellen
dat hij de hoogste wetenschappe-
lijke onderscheiding zou krijgen.
Maar hij nam niet op want hij was
twee dagen eerder overleden aan
alvleesklierkanker. Een ziekte die
hij waarschijnlijk nét niet had
kunnen bestrijden met zijn eigen
ontdekking .

Dendritische cellen noemde hij
de vreemde vormen die hij in 1972
in een muizenmilt zag. Het ble-
ken de dirigenten van de afweer te
zijn, de missing link tussen de
non-specifieke en specifieke im-
muniteit, waar al lang naar werd
gezocht. Maar zijn resultaten kre-
gen weinig bijval. Andere labora-
toria konden het niet reproduce-
ren, dus werd hij niet serieus ge-
nomen, weggehoond op congres-
sen – scepticism noem je dat in de
w e t e n s ch a p. Bijna tien jaar moest
hij wachten voordat anderen zijn
experimenten konden herhalen
en konden zien wat hij al tien jaar
zag: cellen die een groot deel van
de werking van het afweerstelsel
ophelderden en de basis zouden
vormen voor een nieuwe generatie
kankermedicijnen en wellicht een
h i v-va c c i n .

Ik weet niet of onze generatie
dat ook zou kunnen. Onafgeleid
doorwerken aan één probleem.
Niet vier jaar, niet tien jaar, maar
veertig jaar. Bespuugd worden,
uitgescheten worden, doorzetten
en uiteindelijk gelijk krijgen, net
als Steinman. Hij zette zijn carriè-
re op het spel, liep een wezenlijk

risico dat zijn ontdekking niet-er-
kend zou blijven en in vergetel-
heid zouden raken, maar hij kreeg
geen identiteitscrisis, had geen
coach nodig, overwoog geen loop-
baanswitch, hij ging gewoon door.
Veertig jaar lang, één onderwerp.

Steinman onderzocht ook de
persoonlijke vraag of dendritische
cellen hem misschien van zijn al-
vleeskliertumor konden afhelpen.
Hij mengde dendritische cellen
met zijn eigen tumorcellen en in-
jecteerde ze onder de huid, maar
het lukte niet. Althans, niet hele-
maal. Hij leefde vier keer langer
dan de gemiddelde patiënt met de-
zelfde diagnose. Maar ja, dat kan
ook toeval zijn. Hij was de enige
proefpersoon, er was geen contro-
legroep. De resultaten van de ex-
perimentele behandeling van zijn
eigen tumor worden tot nu toe
met scepsis ontvangen. Typisch.

Rosanne Hertzberger

! opinext@nrc.nl

Dchar en het grote s ch o u d e r o p h a l e n
Onbehagen bij allochtonen komt voort uit het ontbreken van optimisme
! Nasr, Tan en Dchar zijn
grote hits geworden in de
sociale media.

! Ze wijzen – elk op zijn eigen
manier – op de angst voor
vreemdelingen.

Door Anil Ramdas
Laat op de avond kreeg ik een sms
toegestuurd. Er gebeurde iets bijzon-
ders op de Nederlandse televisie tij-
dens de uitreiking van de Gouden
Kalveren.

Ik negeerde het bericht en bleef
verdiept in mijn boek. Nog een sms.
En nog één.

Het ging over de speech van de
winnaar, Nasrdin Dchar, die zei: „Ik
ben een Nederlander, ik ben heel
trots op mijn Marokkaanse bloed. Ik
ben een moslim, en ik sta hier met
een fokking Gouden Kalf in mijn
hand.”

De camera richtte zich vervolgens
op de betraande ogen van zijn vader
en zijn moeder, die een prachtige
hoofddoek droeg. Op Facebook werd
het fragment duizenden keren door-
gelinkt.

Iets dergelijks gebeurde met Hum-
berto Tan en met Ramsey Nasr. Hum-

berto Tan zei nog vóór de totstandko-
ming van het huidige gedoogkabinet
bij Knevel & Van den Brink dat Wilders
helemaal niet alleen afgaf op mos-
lims, zoals velen graag wilden gelo-
ven, maar op alle mensen van wie een
ouder in het buitenland is geboren;
de aanval van de PVV is gericht tegen
allochtonen in het algemeen. Hum-
berto Tan werd een held in de sociale
media.

Dichter des Vaderlands Ramsey
Nasr las, na de totstandkoming van
het huidige kabinet, bij Pauw & Witte-
man een gedicht voor waarin stond:

Ik eer de leiders van mijn land
Hun vlekkeloos parcours
leert mij wat macht vooral verlangt:
’t geweten van een hoer.
Ik eer mijn leiders hemelhoog
en ’t hoogst zit een fascist
die u en mij zolang gedoogt.

Daags na dit optreden bij Pauw &
Witteman was ik met Ramsey Nasr in
Istanbul voor een schrijversfestival en
ik zag hoe zijn iPhone steeds bleef
vollopen met berichten en
loftuitingen.

En nu Nasrdin Dchar, die geëmoti-
oneerd wijst op de angst die in Neder-
land heerst: de angst voor mensen als
h ij.

Het knappe is dat hij de verant-

Illustratie Sebe Emmelot

Mijn kids niet
in dat dossier
Twijfels bij opslag gegevens

! De invoering van het
elektronisch kinddossier stuit
op geen enkel verzet.

! Maar ik bescherm toch
liever de persoonlijke
levenssfeer van mijn
kinderen.

Door Annelies Blom
Twee weken geleden lag er een brief
van de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst (GGD) op onze deurmat. Het
bleek een kennisgeving van een af-
spraak voor onze zoon met de jeugd-
verpleegkundige van de GGD Jeugd-
gezondheidszorg. Bij de brief zaten
twee vragenlijsten en een folder. Al le-
zende sloeg bij ons verbazing om in
verontwaardiging .

Begrepen we nou goed wat er
stond? Een oproep voor een gezond-
heidsonderzoek in het kader van de
Wet op de publieke gezondheid?

Met twee vragenlijsten op naam,
vol vragen die betrekking hebben op
de persoonlijke levenssfeer van zowel
het kind als zijn directe omgeving.

Opslaan in een digitaal dossier en 16
jaar bewaren. Een gesprekje van 20 mi-
nuten met een onbekende verpleeg-
kundige. Die namens de GGD alles wil
weten en gaat noteren op een compu-
ter. Zonder enige aanleiding, zonder
verzoek om onze toestemming?

Als we bellen horen we van de GGD
dat het om een routineafspraak gaat.
Alle kinderen in de tweede klas van
het voortgezet onderwijs ontvangen
deze uitnodiging. Als vast onderdeel
van de Jeugdgezondheidszorg in ons
land die zich richt op kinderen en
jeugdigen van 0 tot 19 jaar.

Alle? Wil dat zeggen dat iedereen
in Nederland tot 19 jaar een digitaal
dossier krijgt? Een dossier dat zij be-
waren tot een kind 35 jaar oud is. In
dat geval beschikt de overheid straks
grofweg over 7 miljoen dossiers, digi-
taal opgeslagen in één centrale data-
bank met heel wat meer dan alleen
groei- en ontwikkelingsgegevens.

Het duizelde ons. We hadden wel-
iswaar gaandeweg meegekregen dat
Rouvoet een paar jaar geleden bezig
was met nieuwe kinddossiers. Met
Kamervragen over ‘s ch a a m h a a r ’ al of
niet vermeld. We hadden ons nooit

gerealiseerd dat alle Nederlandse kin-
deren een oproep krijgen van de
Jeugdgezondheidszorg en daarmee
wettelijk verplicht een digitaal dos-
sier. Dus ook de onze.

We kregen het Spaans benauwd.
Vooral van het idee dat onze kinderen
beoordeeld zouden worden door ie-
mand met een zorgmandaat in op-
dracht van de overheid. Laat staan
van de mogelijkheid om allerlei scree-
ningsprofielen ongevraagd los te la-
ten op ons kroost. Wat zal dat later
gaan betekenen voor hen? Worden ze
straks als normaal beoordeeld of val-
len ze buiten de boot?

We zochten het uit.
Voor- en tegenstand in de kwestie

‘elektronisch kinddossier’ (EKD) was
al eerder ruimschoots beschreven.
Voorstanders van een elektronisch
kinddossier wensen geen drama meer
als die van het Maasmeisje en Savan-
nah. Tegenstanders hekelen de onge-
breidelde digitalisering van per-
soonsgegevens en wijzen op reële ge-
va r e n .

Digitale dossiers kennen een ande-

re dynamiek dan papieren dossiers.
Computers maken combinaties.
1.000 kaarten in een kaartenbak blij-
ven 1.000 notities. Maar een compu-
ter maakt met 1.000 variabelen een
half miljoen nieuwe gegevens. De ge-
volgen hiervan zijn domweg niet te
overzien.

Inmiddels leven we in 2011 en
wordt het elektronisch kinddossier
onder een andere naam, Digitaal Dos-
sier Jeugdgezondheidszorg (het
DDJGZ), ingevoerd. Zonder enige op-
hef, naar het schijnt. Ook online niet.

Als het niet leeft bij andere ouders,
waar maken wij ons dan nu zo druk
over, vragen we ons af. De intenties
van de Jeugdgezondheidszorg zijn
toch goed?

Daar twijfelen we niet aan. De
moeilijkheid ligt ergens anders. Deze
maand verscheen een adviesrapport
getiteld ‘Zorg door de Staat’ van dr. P.
Frissen e.a. bestemd voor de VNG,
Vereniging Nederlandse Gemeenten,
waarin duidelijk wordt dat eerder ge-
nomen bestuurlijke maatregelen
hebben geleid tot ‘verstatelijking van
zorg’. Te veel nadruk is komen te lig-
gen op controle en opsporing door de
Jeugdgezondheidszorg. Dat moet an-
d e r s.

Jeugdgezondheidszorg bereikt 95
procent van de jeugd (bron: Neder-
lands Jeugd Instituut, NJI) en boe-
zemt vertrouwen in. Ongemerkt is
dit vertrouwen – en dan bedoel ik ver-
trouwen in het systeem – onverstan-
dig geworden. Zorgverleners kunnen
op dit moment weinig anders doen
dan wat de wet van hen verlangt: vra-
genlijsten invoeren in een dataset.

Wat ons betreft beschermen wij lie-
ver de persoonlijke levenssfeer van
onze kinderen op de lange termijn,
dan dat we ze laten screenen op leef-
wijze, groei en ontwikkeling. Al lo-
pen we zo wel kans te verschijnen op
een computeruitdraai ‘ouders die op
eigen verzoek geen gebruikmaken
van de JGZ’.

Annelies Blom is sociologe.

De zoveelste databank

. Ieder kind van 0 tot 19 jaar krijgt
sinds 1 januari 2010 een elektronisch
medisch dossier op het moment dat
het in contact komt met de gezond-
h e i d s zo rg . In het dossier worden ge-
gevens over de gezondheid en ont-
wikkeling van het kind genoteerd.

. Het elektronisch kinddossier
biedt volgens voorstanders veel
vo o rd e l e n . Het raakt niet zoek en is
overal te raadplegen. Belangrijker
nog is dat de digitaal opgeslagen in-
formatie hulpverleners in staat stelt
(historische) verbanden te leggen.
Kindermishandeling kan volgens de
voorstanders door vroegtijdige sig-
nalering voorkomen worden.

. Tegenstanders waarschuwen
voor een totalitaire maatschappij
waarin de overheid meer weet van
de burgers dan ooit. Met behulp van
allerlei databanken kan de overheid
zometeen niet-zieke patiënten en de
niet-schuldige criminelen aanwij-
zen. Bovendien is er het gevaar van
een lek, waarbij misbruik van de ge-
gevens op de loer ligt.

. De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) stelde in
maart dat de overheid bij het verza-
melen van steeds meer informatie
privacy en transparantie uit het oog
dreigt te verliezen. De WRR wees
daarbij ook op de wildgroei aan da-
tabanken in de jeugdzorg, zoals de
Verwijsindex Risicojongeren,het
Zorg-voor-Jeugdsysteem, Prokid en
het Sisa-systeem (Signaleren en Sa-
menwerk en).

! Worden mijn kinderen
straks als normaal
beoordeeld of vallen
ze buiten de boot? #

woordelijkheid niet zonder meer legt
bij Geert Wilders. Dat is Dchar kenne-
lijk te gemakkelijk. Hij wijst op het
begrip dat CDA-leider Maxime Ver-
hagen heeft voor de angst van blanke
Nederlanders voor allochtonen in het
algemeen en moslims in het bijzon-
d e r.

Zowel Humberto Tan als Ramsey
Nasr en Nasrdin Dchar gaan in op de

diepere consequenties van het huidi-
ge kabinet. Tan wijst naar de algeme-
ne vreemdelingenhaat die de PVV uit-
straalt, Nasr op de betekenis van het
gedogen (en wie daarbij de feitelijke
macht heeft) en Dchar op de accepta-
tie van vreemdelingenangst als nor-
maal verschijnsel in een land als Ne-
derland.

Ze wijzen niet op de cijfers en de
letters, ze muggenziften niet over wat
werkelijk aan beleid wordt gevoerd
en welke wetten echt worden gefor-
muleerd, ze wijzen niet op de kunst
van de Haagse politici om tegelijker-

tijd de steun van de PVV-fractie te ge-
bruiken en Wilders toch niet zijn vol-
ledige zin te geven. Ze hebben het
niet over de 150 boerkadraagsters die
zullen worden vervolgd en de illega-
len die zullen worden beboet en al die
tientallen details waar noch de au-
tochtonen noch de allochtonen echt
wakker van liggen.

Deze drie heren Tan, Nasr en Dchar
zijn grote hits geworden via de sociale
media omdat ze ergens op wijzen
waar veel Nederlanders blind voor lij-
ken te zijn: het onbehagen.

Ook bij de autochtonen lijkt een
onbehagen te bestaan, daar maakt
Wilders juist zo knap gebruik van en
daar heeft Verhagen alle begrip voor.
Maar het onbehagen bij allochtonen
ligt dieper. Het is het ontbreken van
het optimisme waar de ‘tweede gene-
ratie allochtonen’, zoals in Nederland
geboren jongeren worden genoemd,
juist zo’n behoefte aan heeft. Een be-
sef van gelatenheid en van onverschil-
ligheid heerst onder de meerderheid
van de autochtonen. Waar de alloch-
tonen onder gebukt gaan, is niet de
harteloosheid van de anderhalf mil-
joen mensen die Wilders openlijk
steunen, maar het schouderophalen
van de rest.

Anil Ramdas is schrijver en programma-
m a k e r.

Al die opwinding
werkt averechts

Nasrdin Dchar is één klap een held
na zijn speech voor het gewonnen
Gouden Kalf. Niet omdat hij een
goede acteur is – wat ongetwijfeld
klopt – of bevlogen aanraadt voor-
al je dromen te volgen, maar van-
wege zijn maatschappelijke state-
ment: „Ik ben Nederlander, ben
trots op mijn Marokkaans bloed
en ik heb een fokking Kalf gewon-
nen.”

Nu lijkt Nasrdin Dchar me een
aardige, oprechte en enthousiaste
jongen en gaf de aanblik van zijn
trotse ouders mij ook kippenvel,
maar ik vind al die opwinding
overdreven en vervelend politiek
correct: uit de reacties spreekt de
houding van ‘wij vinden jou wel
heel aardig, jij Marokkaanse jon-
gen, ook al vinden al die andere
mensen, die boef van ’n Wilders en
z’n vriendjes, jouw soort stom,
1.000 maal sorry daarvoor’. Dit
wij-staan-aan-de -goede -kant
helpt bovendien de Nederlandse

Marokkanen niet, maar polari-
seert verder.

Tweede Kamerlid Tofik Dibi,
van Marokkaanse afkomst, zei het
gisteren in De Wereld Draait Door:
het benadrukken van allochtone
afkomst zou niet meer moeten, is
niet meer nodig, het is eigenlijk
een oude discussie. In de media en
in de Kamer wordt dat debat nog
wel gevoerd, maar daarbuiten zijn
met name jongeren allang verder.

De reacties zijn onbedoeld ko-
ren op de molen van diezelfde Wil-
ders. Het voortdurend benadruk-
ken van iemands afkomst is zijn
thema, zijn liedje, en hieraan mee-
doen maakt de groef alleen maar
dieper. Zoals Haagse politici die
het oneens zijn met Wilders het
ook eens zouden moeten probe-
ren: reageer niet op zijn uitspra-
ken, doe niet mee aan zijn the-
ma’s, maar kies je eigen lied en
stap uit die oude groef.

Mark Schalekamp
Schrijver en oprichter van Robin Good,
bureau voor maatschappelijk betrok-
ken ondernemen.

! Nasrdin Dchar legt de
verantwoordelijkheid
niet zonder meer bij
Geert Wilders #
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