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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

OORRAANNJJEE LLEEGGTT 
DDEE LLAATT HHOOGGEERR

PPAAGGIINNAA SS22

Iedereen maakt fouten, maar de
medewerker die in 1973 guldens
produceerde had vast niet ver-
wacht dat zijn foutje 45 jaar later
zoveel geld zou opleveren. Op een
tienguldenstuk ter ere van het
zilveren jubileum van de regering
van koningin Juliana werd per
ongeluk 6 september 1973 gesla-
gen, terwijl er 4 september had
moeten staan. Daardoor is de
munt wel uniek, en zo dacht een
anonieme koper ook. Die betaalde
er op een veiling maar liefst
22.140 euro voor. De
foute datum werd
overigens op tijd
gecorrigeerd voor
de massale produc-
tie van de munt.

Duur foutje

’ONTNEEM STAATSSECRETARIS HARBERS MACHT’ 

VVD: politiek 
geen rol asiel 

door Valentijn Bartels

DEN HAAG • Het moet
afgelopen zijn met politie-
ke bemoeienis over indi-
viduele asielzaken.

De VVD stelt voor om zeg-
genschap van Haagse politi-
ci over uitzetten van asiel-
zoekers te beëindigen. Nu
heeft staatssecretaris Har-
bers (Justitie) de macht om
uitgeprocedeerde asielzoe-
kers zonder opgave van re-
denen een verblijfsvergun-
ning te geven. Dat gebeurde
bijvoorbeeld toen de Ar-

meense kinderen Lili en Ho-
wick in september – na me-
dia-aandacht – op de val-
reep mochten blijven. Die
zogeheten discretionaire
bevoegdheid moet worden
afgeschaft, vinden de libe-
ralen. Door politieke zeg-
genschap over individuele
asielzaken weten gewiekste
actieclubs de weg naar het
Binnenhof de laatste tijd

goed te vinden. Er zijn in Ne-
derland namelijk nog 400
’Lili en Howicks’ die, on-
danks dat de rechter anders
oordeelde, toch een ver-
blijfsvergunning willen krij-
gen. Die ’willekeur’ moet
stoppen, vindt de VVD. „Het
past niet in een rechtsstaat
dat de politiek toetsing nog
eens overdoet, net zoals het
niet past dat Kamerleden
zich mengen in individuele
zaken”, zegt VVD-Kamerlid
Azmani. 

MMaatthhiieeuu vvaann ddeerr PPooeell:: ’Ik moet altijd ronde getallen hebben’

HHEETT GGAAAATT 
((IIJJSS))BBEERREEGGOOEEDD 

AMSTERDAM • Vakbon-
den en linkse oppositie-
partijen liggen op ram-
koers met het kabinet.
Zij vinden dat premier
Rutte en minister Kool-
mees (Sociale Zaken) veel
te weinig bieden om
mensen met zwaar werk
gezond hun pensioen te
laten halen.

Vorige week onderhan-
delde Rutte drie keer
met de vakbonden en de
werkgevers. In die week
schoof hij een beetje op
in zijn standpunt over de
AOW-leeftijd. Het kabi-
net is bereid de AOW-
leeftijd niet in 2021 maar
in 2024 naar 67 jaar te
brengen. 

„Dat is echt te mager”,
zegt een betrokkene. Als
dit het laatste bod is van
het kabinet, dan zullen
vakbonden en linkse
oppositiepartijen niet
instemmen met de pensi-
oenplannen, zo zeggen
ingewijden. Het pensi-
oenakkoord zou dan van
de baan zijn. 

Partijen op 
ramkoers 
bij overleg 
pensioen 
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Staats-
secretaris 
Mark Harbers 

De ijsbeer valt van zijn troon als icoon
van klimaatverandering. Jarenlang is
verkondigd dat afnemend poolijs de
doodsteek betekent voor het roofdier.
Wereld Natuur Fonds en Greenpeace
gebruiken de ijsbeer maar al te graag als
symbool om donors te werven, niet in de
laatste plaats onder kinderen. Maar de
realiteit werkt niet mee. Afnemend zee-
ijs in de zomer brengt vrijwel geen enkele
ijsbeerpopulatie in het nauw. Integendeel,
minder ijs betekent vooralsnog: meer
voedsel, aldus zoöloog Susan Crockford.
FOTO’S HOLLANDSE HOOGTE & ANP 

AAaannttaall ggrrooeeiitt oonnddaannkkss 
kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg 

DOEMBEELD DE IJSKAST IN
PAGINA T5
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Zij bladerde in een boek over
kunst. Ik keek Nederland-Frank-
rijk en balde vlak voor rust een

vuist. Ik stak de vuist triomfantelijk in
de lucht en juichte. „Yes!”, riep ik. „Wat
goed zeg. On-ge-loof-lijk!” Zij noemde
me simpel. Ik vond haar elitair. De
scheidsrechter floot voor rust, maar op
weg naar de kleedkamer verzuimde hij
in te grijpen toen bij ons de schermut-
selingen uitbraken. 

Het was bal. 
Voetbal is de eeuwige splijtzwam. Ik

kan haar wel uitleggen waarom het the
beautiful game wordt genoemd, maar ze
heeft er geen boodschap aan. Toch was
het niet zozeer de wedstrijd die ervoor
zorgde dat wij als twee kemphanen
tegenover elkaar stonden; de kiem voor
het wederzijds ongenoegen was eerder
die avond gelegd. 

Wij spraken tijdens het avondeten
over allerlei zaken. Gewoon, dingen die
in het nieuws waren. Tot zij geërgerd
haar vork neerlegde, zei dat ik haar niet
liet uitspreken en dat ik me schuldig
maakte aan mansplaining. 

En nu, beste lezers en vooral lezeres-
sen, begeef ik me op glad ijs. Als ik hier
ga uitleggen wat mansplaining is, dan
ben ik in feite meteen in overtreding. Ik
stel daarom voor dat u het zelf maar
even googelt, mocht u het fenomeen
niet kennen. 

Om het nog gecompliceerder te ma-
ken: nadat zij mij ervan beschuldigde,
ging ze mij uitvoerig uitleggen wat het
betekent. Terwijl ik dat allang wist! Ik
kaatste die bal terug door te zeggen dat
zij mij niet kon mansplainen omdat dit
is voorbehouden aan mannen en niet
aan vrouwen. 

Ook vroeg ik haar heel gemeen of zij
misschien zo chagrijnig was omdat ze
ten prooi was gevallen aan momshaming
– ach toe, googelt u dat zelf ook maar
even? – en of zij wel wist wat dat dan
weer was. 

Daarna werd het ijzingwekkend stil. 
En toen moest ik haar nog vertellen

dat ik de wedstrijd zou gaan kijken.
Enfin, zo gebeurde het dat, terwijl

Oranje aan de thee zat, ik de simpele
was en zij de elitaire. Doe niet zo stom
juichen, zei ze. Doe niet zo grachten-
gordel, riep ik. Het opstootje dreigde uit
de hand te lopen tot ik me realiseerde
dat we dit achter de rug moesten heb-
ben voordat de tweede helft zou begin-
nen. Want je kunt veel van mannen
zeggen, maar niet dat ze niet doelge-
richt zijn. 

Ik maakte mijn excuses. Zo welge-
meend als maar kon. Toen de scheids-
rechter floot voor de tweede helft was
het weer goed. En daarna geschiedde
een wonder. 

Voor het eerst in de geschiedenis van
het vaderlandse voetbal kroop zij tegen
me aan en keek mee. Ik mocht alles
uitleggen! Hoe Oranje nota bene tegen
de wereldkampioen definitief als een
feniks uit de as was herrezen. Ik vertel-
de waarom Frenkie en Matthijs zo bij-
zonder waren; ik vergeleek middenvel-
der Marten de Roon met George Harri-
son, de stille Beatle; roemde het loop-
vermogen van Denzel ’Duracell’
Dumfries en toen de scheidsrechter
affloot, mocht ik de panenka van
Memphis nadoen met de rubberen
piepmuis van de kat. Ze lachte me niet
eens uit. 

Het was een fantastische avond.

Splijtzwam

Zij noemde me simpel,
ik vond haar elitair

Pensioenakkoord lijkt verder weg dan ooit

Bod kabinet te mager
door Jorn Jonker
en Martin Visser

DEN HAAG • Een
pensioenakkoord met
brede politieke steun is
nog ver weg. De vak-
bonden en de linkse
oppositie zijn totaal
niet tevreden over het
resultaat dat de onder-
handelaars tot nu toe
hebben bereikt.

De vakbonden zijn diep
teleurgesteld over de voort-
gang die vorige week is ge-
maakt. Premier Mark Rutte
schoof maar liefst drie keer
aan. De hoop was dat dat tot
een doorbraak zou leiden,
maar de vakbondsonder-
handelaars constateren dat
het kabinet nauwelijks is
opgeschoven. Ook in de
linkse oppositie vindt men
het aanbod van het kabinet
te mager.

Eerder al had minister
Wouter Koolmees van So-
ciale Zaken aangeboden de
AOW-leeftijd niet in 2021
maar in 2023 naar 67 jaar te
brengen. Hoe de AOW-leef-
tijd op de langere termijn
verder zou stijgen, wilde hij
aan een adviescommissie
vragen. Verder stelde hij
voor om de boete op
vertrekregelingen voor ou-
dere werknemers te halve-
ren. Tegenover Rutte gaven
de bonden vorige week
maandag aan dat dit veel te
weinig was
om mensen
met een fy-
siek zwaar
beroep te
helpen. De
vakbonden
willen, daarbij gesteund
door de linkse oppositie, dat
de AOW-leeftijd pas in 2025
naar 67 jaar gaat. De huidige
koppeling van de AOW-leef-
tijd met de levensverwach-
ting moet worden versoe-
peld, zodat elk gewonnen le-
vensjaar gelijk wordt ver-
deeld over werk en
pensioen. De boete voor ver-
vroegde uittreding willen de
bonden volledig schrappen.

Na een hele week onder-

handelen heeft het kabinet
alleen maar toegezegd de
AOW-leeftijd met een jaartje
op te schuiven, dus in 2024
naar 67 jaar. Dat vinden vak-

bonden ’veel te mager’, al-
dus een betrokkene. Bron-
nen rond de onderhandelin-
gen zeggen dat er in de
nachtelijke onderhande-
lingsronde van donderdag
op vrijdag geen enkel nieuw
aanbod op tafel is gelegd
door het kabinet.

Ook in de linkse partijen
valt weinig enthousiasme te
horen over wat er nu op tafel
ligt. Net als de vakbonden
wil het linkse blok concrete

afspraken over de stijging
van de AOW-leeftijd op lan-
gere termijn. Dat door-
schuiven naar een advies-
commissie vindt de linkse
oppositie niet acceptabel.
Voor de vakbonden is steun
van de linkse oppositie cru-
ciaal om in te kunnen stem-
men met een pensioenher-
vorming.

De vakbondsonderhande-
laars overleggen vandaag
met hun besturen. De FNV
heeft zelfs een tweedaagse
bestuursvergadering, waar-
door de pensioenonderhan-
delingen met het kabinet op
zijn vroegst dinsdagavond
kunnen worden hervat.
Bronnen zeggen dat de FNV-
onderhandelaars het huidi-
ge aanbod van het kabinet
niet aan hun leden zullen
voorleggen omdat het te ver
afstaat van hun eisen. Als

het kabinet deze week niet
met meer over de brug
komt, dan dreigen de pensi-
oenonderhandelingen te
mislukken, zo valt te beluis-
teren in de polder.

In de linkse partijen is
weinig optimisme over de
mogelijkheid dat er een pen-
sioendeal komt waar zij wél

mee in kunnen stemmen.
Ze vrezen dat het kabinet
niet meer wil bieden om de
pijn te verzachten. „Als dat
om vijf uur ’s ochtends niet
gebeurt, wanneer dan
wel?”, verzucht een linkse
politicus. 

Een andere linkse parle-
mentariër zegt dat de coali-
tiepartijen vandaag tijdens
hun onderlinge overleg
meer ruimte moeten bieden
want anders ’gaat het ge-
woonweg niet lukken’.

Nu is er tijdens de onder-
handelingen alleen maar
budget op tafel gelegd om de
AOW-leeftijd de komende
jaren minder snel naar 67
jaar te laten stijgen. Als die
AOW-leeftijd daarna weer
gewoon door stijgt, hebben
jongere groepen te weinig
aan deze deal, is de vrees op
links.

Weinig optimisme
bij linkse partijen

Linkse opposi-
tie en vakbon-
den trekken
samen op.
GroenLinks-
leider Jesse
Klaver (l) en
PvdA-leider
Lodewijk
Asscher (m)
waren on-
langs ook bij
een vakbonds-
demonstratie
op de Dam.
FOTO ANP

ROTTERDAM • De moge-
lijke vondst van de in
2012 uit de Rotterdam-
se Kunsthal gestolen
Picasso-tekening Tête
d’Arlequin in Roemenië
heeft de gemoederen
het afgelopen weekend
flink beziggehouden. 

Gisteravond nam het
toch al opmerkelijke
verhaal onverwachts
een bizarre wending.
Theatermakers van de
Belgische groep Berlin
biechtten per mail aan
schrijfster Mira Feticu,
die het kunstwerk in
een Roemeens dorpje
terugvond, op dat zij
haar de anonieme tip
als een publiciteits-
stunt voor hun voor-
stelling True Copy over
meestervervalser
Geert Jan Jansen had-
den toegestuurd. De
vervalsing werd door
Jansen zelf vervaar-
digd en dat verklaart
ook meteen waarom
het volgens de toch al
aan de echtheid twijfe-
lende experts wel om
een hele goede verval-
sing ging. 

De aanstichters had-
den er naar eigen zeg-
gen nooit op gerekend
dat Feticu zelf op het
vliegtuig zou stappen.
Het hele verhaal zou
nog wel eens een venij-
nig staartje kunnen
krijgen, want niet al-
leen Feticu is er inge-
luisd, ook het Neder-
landse ministerie van
Buitenlandse Zaken en
de Roemeense autori-
teiten zijn er bij be-
trokken geraakt. 

Verwarring
na stunt 
met Picasso 

door Edwin Timmer

AMSTERDAM • Het gaat
goed met de ijsbeer. Die
opmerkelijke conclusie
trekt de Canadese zoöloog
Susan Crockford op basis
van stabiele en groeiende
ijsbeerpopulaties. Haar
boodschap doet het imago
wankelen van de ijsbeer
als treurniswekkend
symbool van klimaatver-
andering. 

Jarenlang zijn kinderen
bang gemaakt met een
doembeeld. Door onze olie-
verslaving en CO2-uitstoot
smelten poolkappen en zou
de ijsbeer uitsterven. Mi-
lieuorganisaties spinnen er
garen bij. Zo kunnen kinde-
ren bij de Wereld Natuur

Fonds (WNF) nog steeds een
’spreekbeurt’ downloaden,
dat stelt dat verandering
van klimaat „het grootste
gevaar” vormt voor de ijs-
beer.

Niet alleen kinderen moe-
ten eraan geloven. Vorig jaar
plaatste National Geogra-
phic een video van een
graatmagere beer en zette
erboven: ’Zo ziet klimaat-
verandering eruit’. De video
werd tweeënhalf miljard
keer bekeken. Achteraf
moest National Geographic
diep door het stof: er was
geen spoor van bewijs voor
een verband tussen de
doodstrijd van het dier en
klimaatverandering. Maar
het doembeeld was beves-

tigd. Op scholen in Crock-
fords woonplaats Victoria,
is het niet anders. „Alle kin-
deren geloven dat de ijsbeer
uitsterft. En niet alleen kin-
deren, ook leraren! ’Hoe-
veel ijsberen denk je dat er
nog zijn?’, vraag ik dan. ’Een
paar honderd?’, gokken ze.
Fout. Het zijn er mogelijk
meer dan dertigduizend, ve-
le malen meer dan vijftig
jaar geleden.” Daarom be-
sloot Crockford een kinder-
boekje te schrijven dat net is
vertaald: Feiten en mythes
over ijsberen. 

Schrikbarend
Crockford ontkent niet

dat de Noordpool in de zo-
mer minder ijsbedekking
heeft dan decennia geleden.

Uit dat afne-
mende pool-
ijs in de zo-
mer trokken
deskundigen
vijftien jaar
geleden een
schrikbaren-

de conclusie. Geen zomerijs
betekent geen jaagplek voor
de ijsbeer en dus een enorm
gevaar voor zijn voortbe-
staan. De natuurbescher-
mingsnetwerk IUCN plaat-
ste het pooldier in 2006 op
de Rode lijst van bedreigde
diersoorten, met de vrees
dat de populatie in 2050 met
zeker een derde zal zijn af-
genomen. Sindsdien ge-
beurde iets geks. Er zijn zo-
mers dat het zee-ijs al zo’n
beperkte oppervlakte heeft
als wetenschappers pas
voor 2050 verwachtten.
Crockford: „Als de veron-
derstelling van IUCN zou
kloppen, moet het dus nu al
heel slecht gaan met de ijs-
beer. Maar op veel plekken

zijn de aantallen stabiel en
op andere is zelfs sprake van
groei. Nergens is echt afna-
me te zien.”

De verklaring ligt moge-
lijk in het voedselaanbod.
„Het lijkt erop dat dankzij
de zachtere winters zeehon-
den meer jongen grootbren-
gen. Zij vormen het voedsel
waar de ijsbeer vanaf de
herfst en vooral in de lente
op jaagt. Het bezorgt de be-
ren een dikke speklaag
waarop ze maanden teren.”

Wetenschappelijke stu-
dies uit de jaren zeventig
toonden ook al aan dat te dik
zomerijs juist een probleem
is voor zeehonden en dus
voor ijsberen. „Veel weten-
schappers zijn gestopt met
nadenken”, zegt Crockford,
die zelf alle ijsbeerstudies
vanaf de jaren vijftig uit-

ploos. Onder collega-ijs-
beerkenners maakt de Ca-
nadese zich niet populair
met haar optimisme. „Het is
net alsof je dit positieve
nieuws niet mag vertellen.”

Bescherming
Ook het WNF deelt Crock-

fords conclusies niet. „On-
danks de afname van zee-ijs
in het hele Noordpoolge-
bied, zijn diverse ijsbeerpo-
pulaties gelukkig nog ge-
zond”, zegt een woordvoer-
der. „Dit is te danken aan
succesvolle bescherming
door samenwerkende lan-
den zoals Canada, Noorwe-
gen en de VS. Dat de totale
ijsbeerpopulatie vooralsnog
stabiel is, is natuurlijk goed
nieuws. Maar het moet niet
verbloemen dat het smelten
van zee-ijs op lange termijn
de belangrijkste bedreiging
is voor het voortbestaan van
de ijsbeer.”

De ijsbeer trekt zich van
het menselijke gekrakeel
weinig aan. Ook de IUCN
heeft haar totale schatting
iets omhoog bijgesteld naar
mogelijk 31.000 ijsberen, te-
gen misschien tienduizend
in de vorige eeuw. 

In de Canadese provincie
Nunavut klagen Inuit-india-
nen zelfs over een beren-
plaag. Zij verwijzen de
doemverhalen naar de prul-
lenbak. „Er zijn zoveel be-
ren dat veiligheid een steeds
grotere zorg wordt”, aldus
een lokaal overheidsdocu-
ment. Crockford is duidelijk
over haar visie: „We moeten
stoppen onze jeugd bang te
maken. Het is een soort kin-
dermisbruik, dat alleen
dient om de inkomsten van
milieuorganisaties te ver-
groten.”

DDooeemmbbeeeelldd
kkaann iinn iijjsskkaasstt

IIJJssbbeeeerr fflloorreeeerrtt iinn wweeeerrwwiill vvaann
oonnhheeiillssttiijjddiinnggeenn nnaattuuuurrcclluubbss

Een moeder met haar twee jongen op ijsschotsen in Nunavut, Canada. WNF stelt dat de ijsberenpopulatie nog zo groot is, omdat er voldoende bescher-
mingsmaatregelen zijn genomen door verschillende landen. FOTO GETTY IMAGES

De Canadese
zoöloog Susan
Crockford
ploos alle
ijsbeerstudies
vanaf de jaren
vijftig uit.
EIGEN FOTO

Premier Rutte schoof drie keer
aan bij het overleg. 

De tekening Tête d’Arlequin
die Mira Feticu vond. 

’Het is net of je dit
positieve nieuws
niet mag vertellen’

Zoöloge
schrijft
boek 
voor
kinderen
over
’feiten en
mythes’
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