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Wat niet mocht...
Een overzicht van censuur, ernstige en minder ernstige gevallen
van vrijheidsbeknotting in Nederland
9 juli 2002 Mediawoordvoerder van het CDA J. Atsma is gepikeerd over
de uitlatingen van de LPF over de publieke omroep. Een aantal LPF-ers
heeft eerder verklaard meer toezicht op de publieke omroep te willen.
Atsma houdt vast aan het strategisch document, waarin de
coalitiepartijen hebben vastgelegd dat de concessiewet voor de publieke
omroep gehandhaafd blijft. Die wet loopt tot 2010 en tot die tijd zal er
niets veranderen aan de aard en samenstelling van de publieke omroep.
Voormalig LPF-Kamerlid Philomena Bijlhout liet zich enige tijd geleden uit
over een onafhankelijke commissie, die toezicht zou moeten houden op
de publieke omroep.
23 juli 2002 Zes mensen hebben aangifte gedaan tegen de Wageningse
burgemeester J. Sala en oud-wethouder van Wageningen J. Bogers. Zij
zouden hun ambtsgeheim hebben geschonden, omdat zij op
maandagavond 6 mei de naam van Volkert van der G., verdachte van de
moord op Pim Fortuyn, lieten uitlekken. Burgemeester Sala had enkele
uren na de aanslag op Fortuyn gehoord dat de vermoedelijke dader tot
voor kort in Wageningen woonde en bij de Wageningse Vereniging Milieu
Offensief (VMO) werkte. Uit vrees voor rellen in Wageningen belde Sala
zijn beide wethouders en vroeg hen de informatie geheim te houden.
Borgers kende de werknemers van VMO en kon zich niet voorstellen dat
Van der G. de dader zou zijn. Daarom belde hij VMO-voorzitter S. van der
Wouw, die op zijn beurt verbijsterd was. De politie en Sala waren boos
over de uitgelekte informatie, omdat die op een ontijdig moment in de
kringen van de verdachte terechtkwam. Het OM onderzoekt of er
aanleiding is de rijksrecherche opdracht te geven voor een onderzoek.
29 juli 2002 Dhr. Zalm, fractievoorzitter van de VVD, accepteert niet dat
ministers nog eens topambtenaren zonder goede opgaaf van redenen
overplaatsen. Hij doelde daarmee in eerste instantie op de gang van
zaken rond directeur-generaal Van Lieshout van het ministerie van VWS.
Deze werd nog voordat hij officieel was aangetreden door minister
Bomhoff gemaand te vertrekken. Zalm vond dat Bomhoff "wel erg snel"
heeft vastgesteld dat er geen sprake was van een werkbare verhouding
tussen de twee.
2 augustus 2002 Het Openbaar Ministerie in Almelo spant een strafzaak
aan tegen journalist Jan Medendorp. Hij zou zich in een column in het
Twentse weekblad De Roskam schuldig hebben gemaakt aan opruiing.
Mededorp schreef in zijn column over een incident waarbij onbekenden de
ruiten van het huis van een Turks gezin ingooiden. Hij suggereerde dat de
stenen beter bij wethouder Pingen door het raam gegooid hadden kunnen
worden. Hij noemde ook het adres van de wethouder.
3 augustus 2002 Er is openbaar gemaakt dat Volkert van der G. in de
gevangenis brieven heeft ontvangen waarin hij met de dood wordt
bedreigd. Dat blijkt uit een opmerking van hem tijdens een zitting van de
beklagcommissie (op 14 juni jl.), die het cameratoezicht in zijn cel moest
beoordelen. De dreigbrieven zijn waarschijnlijk door de autoriteiten
doorgelicht en daarna aan Van der G. gegeven. Overigens kreeg Van der
G. in zijn cel geen kranten te lezen, maar hij kan wel op TV volgen wat er
over de zaak waarvan hij wordt verdacht, wordt gezegd.
3 augustus 2002 Het ministerie van Volksgezondheid is door de eigen
inspectiedienst berispt wegens overtreding van de Tabakswet. In strijd
met de regels wordt in de werkruimtes op het departement gerookt en er
wordt niet goed geventileerd. De ironie wil dat juist het ministerie ijverde
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31 augustus 2002 De organisator van de voortijdig opgeschorte
Chagall-tentoonstelling in de Grote Kerk in Alkmaar heeft wegens smaad
aangifte gedaan tegen de Amsterdamse galeriehouder P. Zuidema. Deze
heeft een week eerder beweerd dat op de expositie veertien vervalste
werken als echte Chagalls te koop werden aangeboden. De organisator
ontkent dat.
31 augustus 2002 LPF Kamerlid Cor Eberhard blijkt geenszins een
strafblad te hebben. Het Algemeen Dagblad had een week eerder bericht
dat Eberhard tweemaal is veroordeeld wegens diefstal en verduistering.
Op grond van onder andere deze publicatie werd hij door LPF-fractieleider
Wijnschenk op non-actief gesteld. Hoofdredacteur van het AD Oscar
Garschagen heeft de publicatie ingetrokken en heeft verklaard dat de
krant het verhaal niet had moeten publiceren. De krant heeft op deze dag
een rectificatie en een commentaar op de voorpagina geplaatst.
31 augustus 2002 Vijf leden van de zigeunerfamilie Moro zijn
uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Twee vrouwen mogen in Nederland
blijven, omdat hun kinderen anders ouderloos zouden achterblijven. Nu
houden de kinderen ieder één ouder in Nederland. De andere ouders zien
zij waarschijnlijk voor de rest van hun leven niet meer. Op 13 augustus
berichtte de Volkskrant dat zeven leden van de zigeunerfamilie dreigden
te worden uitgeleverd aan de VS wegens het plegen van een aantal
winkeldiefstallen in Amerika. De zigeuners zijn in de VS reeds veroordeeld
voor de diefstallen die zij pleegden, maar de Amerikaanse justitie wil ze
nu ook vervolgen voor bendevorming. De Nederlandse justitie stelde de
zeven leden van de familie (vader en moeder, vier kinderen en een
schoonzoon) vorig jaar februari in uitleveringsbewaring. Twee dochters
werden al snel vrijgelaten om voor de kinderen te zorgen. Advocaat van
de familie mr. B. Tieman vindt de ernst van de vergrijpen niet opwegen
tegen de sociale gevolgen en stelde voor dat Nederland de strafvervolging
zou overnemen. Bovendien vindt de advocaat het ongehoord dat zijn
cliënten al anderhalf jaar vast hebben gezeten voor enkele
winkeldiefstallen. Hij spreekt van een'onevenredige vervolgingsdrift'.
Volgens Nederlandse maatstaven zou hun straf er al lang opzitten. In de
VS dreigt een nog veel langere celstraf.
2 september 2002 Op Terschelling is onrust ontstaan over het tvprogramma Uit je tent dat deze avond op V8 is begonnen. De beelden
van uitzinnige dronkenschap en andere vandalistische en puberale
gedragingen zijn volgens een aantal ooggetuigen in scene gezet door de
cameraploeg. Zo zou de cameraploeg moedwillig een tweetal fietsen
hebben laten vernielen voor het oog van de camera. De V8-ploeg
ronselde eveneens stelletjes die voor de camera wilden zoenen, en een
groepje jongens die homo moesten spelen bij een disco. Op
jongerencamping De Appelhof vonden de V8-ers de muur bierkratjes niet
hoog genoeg en lieten ze tientallen extra kratjes aanrukken. Een
winkelier verklaarde dat de cameraploeg zijn winkel wilde filmen. Hij gaf
toestemming, maar zag pas later dat ze een opblaaspop hadden
meegenomen die ze door een groepje jongeren lieten volstoppen met
bananen en sigaretten in de schaamstreek. "Het moest nog een paar keer
over ook". V8 ontkent de aantijgingen.
3 september 2002 Groningse taxichauffeurs weigeren Marokkaanse
klanten mee te nemen. Nadat in de stad de afgelopen twee weken drie
roofovervallen op chauffeurs zijn gepleegd door een Marokkaanse jongen,
is de sfeer onder hen zeer gespannen. Woordvoerder J. Moesker zegt:
"We willen niemand discrimineren, maar de angst zit er goed in." Niet alle
taxichauffeurs doen mee aan de weigeringen.
5 september 2002 Bij een grootschalige actie van de Haagse politie zijn
82 illegalen aangehouden. Onder hen waren zo'n tachtig Bulgaren die
vanochtend met een speciale chartervlucht naar hun land zijn
teruggestuurd. Hoofddoel van de actie was niet het oppakken van
illegalen, maar het aanpakken van huisjesmelkers in de Schilderswijk en
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