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I
n de afgelopen dagen hebben we
veel vragen gehad of wij wisten
wie de man was die journalist en
programmamaker Jelle Brandt
Corstius in het begin van zijn car-

rière seksueel misbruikte. Ja, we we-
ten wie hij is en we hebben hem ge-
sproken. Nee, we maken zijn naam
niet bekend, omdat er geen bewijzen
en er vooralsnog geen andere getuigen
van zijn machtsmisbruik zijn. Zowel
Jelle Brandt Corstius als de krant liep
hier tegen journalistieke en juridische
barrières op.

Deze barrières waren ook de aan-
leiding om de open brief van hem in
de dinsdagkrant in deze vorm te publi-
ceren. ‘Ik ook. Maar ik kan het niet
vertellen’, luidde de veelzeggende kop
boven zijn verhaal. ‘Het is zijn woord
tegen het mijne’. Deze woorden staan
symbool voor vele vrouwen, kinderen
en in mindere mate mannen die in
hun leven seksueel zijn misbruikt. 

We kregen in de afgelopen dagen

tientallen mails (misbruik@trouw.nl)
van lezers met zeer schrijnende en
schokkende verhalen over seksueel
misbruik in hun leven. Soms inciden-
teel, soms zeer langdurig. Verhalen die
deze lezers altijd met zich hebben
meegedragen en waar ze merendeels
nooit over konden praten. Jelle Brandt
Corstius gaf die mensen een stem, zo-
als inmiddels anderen (schrijvers,
filmsterren en musici) dat ook hebben
gedaan.

Toch riep de door ons en Jelle
Brandt Corstius gekozen aanpak
ethisch-journalistieke vragen op. Mag
je een dergelijk persoonlijk verhaal,
zonder onderliggende bewijzen van
de feiten, prominent op de voorpagina
plaatsen, was de kern van het debat in
de media en bij ons op de redactie. 

Die vragen hebben wij ons ook ge-
steld afgelopen weekend, toen Brandt
Corstius contact met ons opnam met
het verzoek of we zijn open brief wil-
den publiceren. En ook achteraf in ge-

sprek met de redactie en Ombudsman
(zie zijn rubriek van gisteren) toen we
het verhaal hadden gepubliceerd. De-
ze vragen zijn niet meer dan terecht.

Het oorspronkelijke verhaal van
Jelle Brandt Corstius was zeer herleid-
baar naar de mogelijke dader. Die re-
ageerde via zijn advocaat dat een kort
geding aanstaande was als wij zouden
gaan publiceren. Juridisch stonden wij
niet sterk, concludeerde onze huisju-
rist, want we hadden immers geen be-
wijzen en andere getuigen. 

Brandt Corstius kwam vervolgens
maandag met een sterk gewijzigde
versie, waarin hij vooral zijn onmacht
manifest maakte. Een onmacht die
vele slachtoffers voelen. Die besloten
we te publiceren als open brief. 

Journalistiek gezien een ongebrui-
kelijke vorm maar gezien de diep in-
grijpende gevolgen in het leven van
mensen en de omvang van het mis-
bruik zeer verdedigbaar. Het pro-
bleem van het aantonen van seksueel

misbruik is juist het ontbreken van
feiten en getuigen. In het geval van de
Amerikaanse tv-producent Harvey
Weinstein werd dit pas een zaak toen
meerdere slachtoffers zich meldden.
Daar hoopt Jelle Brandt Corstius ook
op.  

Een journalistiek dossier opbou-
wen volgens de bekende methoden
van hoor- en wederhoor, het zoeken
naar andere getuigen en mogelijk
schriftelijk materiaal, zou zeer lang
gaan duren en zeer waarschijnlijk
niets opleveren, omdat je niet open
kan zijn over de dader of anders direct
tegen juridische bezwaren aanloopt.
Dit laatste speelde niet als wij zijn ver-
haal onder zijn naam als open brief
zouden brengen. De betrouwbaarheid
van Jelle Brandt Corstius, die wij als
journalist al heel lang kennen en die
regelmatig voor ons werkt, gaf de
doorslag om toch stem te geven aan de
onmacht van velen. Journalistiek on-
gebruikelijk maar niet oneigenlijk.

In de zaak Brandt Corstius stuitten we op barrières

opinie

MIGRATIE Sommige plannen voor de 
opvang van vluchtelingen zijn echt utopisch, 
stellen Leo Lucassen en Hein de Haas. 

‘Opvang in de 
regio’ is een
schaamlap

B ij de presentatie van haar es-
say ‘Nergensland’ pleitte
Femke Halsema begin deze
maand voor opvang van
vluchtelingen in de eigen re-

gio. Haar utopische essay is sterk geïn-
spireerd op het eerder dit jaar gepubli-
ceerde boek ‘Refuge: Transforming a
Broken Refugee System’ van twee Brit-
se wetenschappers, Alexander Betts en
Paul Collier. 

Hun boek, dat internationaal veel
stof heeft doen opwaaien, belooft een
morele en praktische oplossing voor de
vluchtelingenproblematiek. De één
miljoen vluchtelingen in 2015 vormen
nog maar het begin, aldus Betts en 
Collier. Als we de buitengrens niet
streng bewaken, dan zullen landen in
Afrika massaal leegstromen. 

Het is daarom cruciaal de oplossing
in de regio zelf te zoeken. Dat is niet al-
leen goedkoper, maar ook rechtvaardi-

ger (met het huidige zeer restrictieve
grensbeleid hebben armen minder mo-
gelijkheden Europa te bereiken dan rij-
ken) en uiteindelijk beter voor de
vluchtelingen zelf. Alleen moeten we er
dan wél voor zorgen dat zij in opvang-
kampen dicht bij huis de mogelijkheid
krijgen hun eigen leven te bepalen. 

In hun boek schetsen zij, net als Hal-
sema, een tamelijk utopisch beeld van
door westerse hulporganisaties onder-
steunde kampen in landen als Jordanië,
die een dynamische leefomgeving vor-
men waarin mensen eigen bedrijfjes
opzetten of hun talenten ontplooien in
(westerse) bedrijven die daar hun deu-
ren openen. Kinderen krijgen er intus-
sen goed onderwijs. Daarvoor is natuur-
lijk veel geld nodig, maar dat besparen
we doordat we hier geen peperdure op-
vang meer nodig hebben. 

Op het eerste gezicht lijkt dit geen
slecht idee, maar de realiteit is weerbar-
stiger. Verreweg de meeste vluchtelin-
gen worden allang in de regio opgevan-
gen (zo’n 85 procent) en hulporganisa-
ties als UNHCR klagen al jaren dat wes-
terse landen de huidige minimale finan-
ciële toezeggingen niet nakomen. Het
afknijpen van hulpfondsen was een van
de redenen dat veel Syriërs in 2015 de
oversteek van Turkije naar Griekenland

Ongeveer 9 op
de 10 Afrikanen
komen Europa
op legale wijze
binnen, dus met
een paspoort 
en een visum 

waagden. De realiteit is dat verreweg de
meeste vluchtelingen in de regio zich in
een tamelijk uitzichtloze situatie be-
vinden, om van de bijna 60.000 in Grie-
kenland opgesloten Syriërs en Afgha-
nen maar niet te spreken. 

De discussie over de Nergensland-
utopie wordt bovendien vertroebeld
door het door Betts en Collier gepo-
neerde, en ook door Halsema gevoede
angstbeeld dat Europa wordt bedreigd
door een immigratiegolf van bijbelse
proporties. Europa zou dus geen andere
keus hebben dan de buitengrenzen her-
metisch af te grendelen. 

Onderzoek rechtvaardigt dit soort
paniekdenken echter geenszins. Kijken
we bijvoorbeeld naar de afgelopen 25
jaar, dan zien we eerder continuïteit
dan een snelle toename van de irregu-

liere migratie uit Afrika en het Midden-
Oosten naar Europa. Voor Afrika
schommelen de jaarlijkse aantallen
asielzoekers voor de gehele Europese
Unie tussen 50.000 en 200.000 men-
sen, oftewel 0,01 procent van de Afri-
kaanse bevolking en 0,03 procent van
de Europese. 

Afrika heeft de laagste migratiecij-
fers van alle wereldregio’s, en de oor-
zaak hiervan is juist armoede: migratie
vereist immers substantiële middelen.
Verreweg de meeste migranten, zowel
vluchtelingen als mensen op zoek naar
werk, blijven binnen Afrika. Onderzoek
weerlegt ook de mythe dat Afrikaanse
migratie vooral ‘illegaal’ van aard is: On-
geveer 9 op de 10 Afrikanen komen Eu-
ropa op legale wijze binnen, dus met
een paspoort en visum in de hand. 
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O
p 12 december 1917 – bij-
na honderd jaar geleden –
veranderde de Nederland-
se parlementaire geschie-
denis voorgoed door de

invoering van algemeen kiesrecht voor
alle mannen en de invoering van de
evenredige vertegenwoordiging. Vrou-
wen kregen passief kiesrecht en hun
uitsluiting van het actief kiesrecht
werd uit de Grondwet geschrapt.

De Tweede Kamer heeft plotseling
de al ruim drie jaar voorbereide viering
afgelast. Het parlement wil – naar ver-
luidt – alleen maar aandacht geven aan
de invoering van het vrouwenkiesrecht
in 1919. Ik denk dat dit een vertekening
is van de geschiedenis, die de dynamiek
van de ontwikkeling van de democratie
in Nederland niet op de juiste waarde
schat.

Wat er een eeuw geleden gebeurde
staat bekend als de Pacificatie van 1917.
In ruil voor de financiële gelijkstelling
van het bijzonder en openbaar onder-
wijs was er voldoende draagvlak in de
Tweede Kamer voor een grondwetswij-
ziging. Hierdoor werd het stemrecht
losgekoppeld van vermogen of oplei-
ding, en kregen mannen van alle klas-
sen en standen kiesrecht. Het was een
belangrijke overwinning in de mondia-
le strijd voor gelijke politieke rechten.
Misschien vindt de Tweede Kamer deze
gebeurtenis minder relevant omdat de
lageropgeleiden zo goed als verdwenen
zijn uit het parlement.

Daarnaast verving de grondwetswij-
ziging het districtenstelsel door het
huidige systeem van evenredige verte-
genwoordiging. Niet langer was het par-
lement ‘voor’ het volk, maar ‘van’ het
volk, merkte historicus Jasper Loots op;
voortaan zou de Tweede Kamer een be-
tere afspiegeling zijn van de bevolking
dan voorheen. En in veel opzichten was
het eerlijker dan een districtenstelsel. 

Als Amerikaan zou ik zeggen dat dit
stukje Nederlandse geschiedenis een

viering waard is. Zonder de grondwette-
lijke veranderingen van 1917 was actief
vrouwenkiesrecht ook niet mogelijk
geweest, maar deze stap durfde het par-
lement toen nog niet aan. Pas na de in-
stabiliteit aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog kwam het parlement in
beweging en op 9 mei 1919 kregen ook
vrouwen stemrecht – een mijlpaal die
ook aandacht verdient en beslist ge-
vierd zou moeten worden.

Het is echter belangrijk om te besef-
fen dat het ontstaan van de Nederland-
se democratie niet in één moment te
vangen is. Ook in 1919 was er nog

steeds geen sprake van algemeen kies-
recht voor de ingezetenen van de toen-
malige Nederlandse koloniën; pas in
1954 zouden de Antillianen dat recht
van het parlement verkrijgen, en pas
deze week ging de Eerste Kamer ak-
koord met een grondwetswijziging die
het kiesrecht voor deze Kamer op Bo-
naire, Sint-Eustatius en Saba regelt.

Ook was de leeftijdsgrens in 1919
een stuk hoger dan nu; je moest ten
minste 25 jaar oud zijn om te stemmen.
Het duurde nog ruim een halve eeuw
voordat 18-jarigen stemgerechtigd wer-
den. Onder curatele gestelden kregen
pas in 2008 stemrecht. Juist omdat de
Nederlandse democratie meerdere mijl-
palen heeft gekend is het belangrijk dat
meerdere mijlpalen worden herdacht.

Dat is een belangrijk inzicht, want
het onderstreept dat de geschiedenis
nooit ‘af ’ is. Het ontstaan van de demo-
cratie in dit land bleek een proces van
vallen en opstaan. De geschiedenis van
de Nederlandse democratie is een wor-
dingsgeschiedenis, een onafgemaakt
project – ook in 2017 – waar we hard
aan moeten werken. Dit wijkt af van
denkbeelden in de Tweede Kamer, die
de geschiedenis vooral wil vatten in de
Canon van Nederland en het zingen van
het Wilhelmus. Voor een geschiedenis
die niet ‘af ’ is – zoals de democratie in
Nederland – lijkt minder animo te zijn.

In Europa is de democratie nu aan
erosie onderhevig; ook in Nederland
hebben veel burgers lak aan hun parle-
mentaire vertegenwoordigers. Het re-
geerakkoord zegt anti-democratische
organisaties aan te willen pakken, maar
positieve aandacht voor de democratie
kost de Kamer kennelijk te veel moeite.

Dat de kostbare democratische erfe-
nis versmaad of vergeten dreigt te wor-
den is reden te meer om samen met het
parlement tijd te nemen om een van de
belangrijkste grondwetswijzigingen
van de Nederlandse geschiedenis te vie-
ren en te herdenken.

JAMES KENNEDY

Herdenk ook 12 december 1917: invoering
algemeen kiesrecht voor mannen

Boeren gaan meepraten over biodiversi-
teit (Trouw, 26 oktober). Dat is goed
nieuws, want de landbouw is een van
de belangrijkste oorzaken van de alar-
merende achteruitgang daarvan. Daar-
om is het zo belangrijk dat natuurbe-
schermers nu om de tafel gaan met boe-
ren, banken en de voedingsindustrie.
Om te bekijken hoe het ánders kan, bij-
voorbeeld met minder bestrijdingsmid-
delen. Want – al is dit niet makkelijk
meetbaar – bestrijdingsmiddelen zijn
een belangrijke factor in de geconsta-
teerde achteruitgang van het aantal
 insecten. 

Dat het effect van bestrijdingsmid-
delen niet altijd direct zichtbaar is, heb-
ben wij bij De Vlinderstichting aan den
lijve ondervonden. In onze vlinder-
kweek voor educatieve doeleinden wil-
de het in 2010 niet vlotten. De rupsen
zagen er gezond uit, ze verpopten zich

en ook de vlinders leken in orde. Maar
de vlinders gingen niet paren en legden
geen eitjes. En dan is het snel gedaan
met de cyclus. 

Na maanden naarstig zoeken naar de
oorzaak bleek dat het aan de koolplan-
ten lag die de rupsen aten: het zaad was
behandeld met fipronil. In dit geval niet
ingezet tegen luis bij kippen, maar om
de wortels van de koolplanten te be-
schermen tegen wortelvlieg. Door onze
gecontroleerde kweekomgeving kon-
den we dit vaststellen. Buiten zie je het
niet direct: de vlinders vallen niet dood
uit de lucht. Maar doordat ze zich niet
voortplanten keldert het aantal vlin-

ders dramatisch en dat zien onze vrij-
willigers terug in hun tellingen. Dat is
de waarde van langlopende meetpro-
gramma’s zoals het Netwerk Ecologi-
sche Monitoring. 

Dankzij de honderden vrijwilligers
die al jaren lang wekelijks de vlinders
en libellen tellen op vaste routes weten
we gedetailleerd hoe het met een be-
langrijke groep insecten gaat. Voor vlin-
ders kunnen we zelfs al een betrouw-
baar onderscheid maken tussen de ach-
teruitgang in onder andere bos, stad en
agrarisch gebied. En duidelijk is dat de
afname veruit het grootst is in het agra-
risch gebied. Dat is niet vreemd, gezien
de stapeling van invloeden van schaal-
vergroting, stikstof en de vele bestrij-
dingsmiddelen. Dat is een sluipend pro-
ces: 75 procent afname in 27 jaar is ge-
middeld zo’n 5 procent per jaar: met de
natuurlijke schommelingen in aantal-
len insecten valt dat niet meteen op. 

Het nieuwe kabinet presenteert
zijn regeerakkoord  als het groenste
ooit. Nu is het moment om dat waar te
maken.  We hebben insecten nodig.
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Afname vlinders is een sluipend proces 

Het bleek dat het aan 
de koolplanten lag 
die de rupsen aten. 
Behandeld met fipronil.

Vader Bomans’ motto was dat hij
moest opvallen en niet moest
verdwijnen tussen de grijze
muizen. Zijn handelsmerk daartoe
was een witte das.

Heel vaak gaf ze aan dood te
willen. Tot ik vroeg: mam, wil je
echt dood of dit leven niet meer?

(lezersreacties)

J. Koekoek

Vlasta de Groot-Piskora

De Tweede Kamer wil 
de geschiedenis vooral 
vatten in de Canon van
Nederland en het zingen
van het Wilhelmus

Syrische kinderen in
een vluchtelingenkamp
in Libanon. FOTO JAMAL
NASRALLAH, EPA

En zelfs van degenen die de gevaarlijke
tocht vanuit West-Afrika (Niger, Mali)
naar Libië maken wil hooguit 20 procent
naar Europa, zo liet ook het onderzoek
‘Turning the Tide’ van Instituut Clingen-
dael uit februari 2017 zien. De meeste
migranten doen seizoenswerk in de olie-
industrie in Libië om zo hun families te
ondersteunen.

De ‘opvang in eigen regio’-mantra,
ook in de utopische vorm van Halsema,
Betts en Collier, is voorlopig niet meer
dan een holle leus. Die wordt – zie ook
het regeerakkoord – vooral politiek ge-
bruikt om de bestaande opvang van
vluchtelingen alvast af te bouwen en ui-
terst discutabele deals met warlords en
autoritaire leiders in Afrika af te sluiten.
Die brengen vluchtelingen en migran-
ten alleen maar verder in het nauw.

TROUW ZATERDAG 28 OKTOBER 2017    29


