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G
isterendebatteerdenvijf fractieleidersuitde
TweedeKamer inEénVandaagoverdegemeente-
raadsverkiezingen.Als lokale zweefkiezer schoot je
erniet zoveelmeeop.Hetgingaanheteindzelfs

nogevenoverde JSF – erwordenveel takenovergeheveld
naardegemeenten,maarde luchtverdedigingnogniet.
IndeVolkskrant schreef RenéCuperusgisterendathij zijn

schoenenopeetalsdeopkomstmorgenonderde50procent
blijft. Ikhoopvoorhemdathij zijn stappers inmiddelsop
eenzachtvuurtjeheeftgezetomzegaar te latenkokenen
dathetniet vandie sociaal-democratischeEngelsewandel-
sandalenmet rubberzolenzijn,dat lijktmegeenvreten.
VolgensCuperuszou50-mineen ‘democratischdrama’

zijn.Deopkomst lag in2006op58envier jaar laterop
54 procent.Het isduseenaangekondigddemocratisch
drama.Cuperus: ‘Democratenaller landen, verenigtU.’
Devolgendeoproepzouookkunnen: ‘Democratenaller

landen, verenigtUengamorgenníet stemmen’.Wellicht
maakteenopkomstvan46procentdegenendieonshuidig
democratischsysteeminstandhoudenzoaanhet schrikken
datdenoodzaakvanveranderingeindelijkdoordringt.
Onshuidige systeemis, andersdanvaakwordtgesugge-

reerd,niethet enigdenkbare. Erwordtvolopnagedachtover
alternatieven.Alleenniet in ‘DenHaag’, datwordtbevolkt

doormensendiebelanghebbenbijde statusquo.
DeVlaamsecultuurhistoricus, archeoloogenschrijver

DavidvanReybrouckschreef vorig jaar Tegenverkiezingen,
waarinhijpleitte vooreennieuwevormvandemocratie, ge-
baseerdopcontroledoorvia lotingaangewezenburgers.Op
DeCorrespondentpubliceerdehij recentelijk eenaantal zeer
verhelderendeessaysoverhetdemocratisch tekort.Dat los
jenietopmetdeoproepalsjeblieft tegaanstemmen–alsof
opkomstpercentageseen legitimeringvormen.Alsof dede-
finitie vandemocratie luidt: ‘Het eens indevier jaar rood
kleurenvaneenrondjemeteennaamerachter.’
Onsdemocratischmodel isgeborenaanheteindevande

achttiendeeeuw.Politiekepartijenstammenuithetmidden
vandenegentiendeeeuw. ‘Partijen,dat is zó jarenvijftig’,
stondzaterdagboveneenontluisterendstukvanAriejan
Korteweg indebijlageVonk– 1850dus.Onzedemocratie
wordtbemanddoorde300duizend ledenvandepolitieke
partijen;die ledenzijngemiddeld60 jaaroud.Deopkomst
onder jongerenschommeltmorgenrondde25procent: ons
democratischsysteemis stervende,maarwedoenalsof het
springlevend is engooienervoorhet spektakelnogeenvol-
strekt voorspelbaar lijsttrekkersdebatje tegenaan.
Zelf ben ikzeerdemocratisch ingesteld,maar ikmoeteer-

lijk zijn: ik stemnogomdat ikdatals eenmoreleplicht voel,
niet als eendemocratische.Nadeverkiezingendoe ikerniet
meer toeenword ikmetmijnverlepte roosen foldertjes vol
utopieën indehandweervoorvier jaaralsdeeerstedebeste
idiootopgeborgen–datgevoel.
Mijnkeuze isgebaseerdopargumentendiemeteennade

verkiezingennietmeergeldigblijken,opvertrouwendat
wordtbeschaamd,opbeloftesdienietwordennagekomen,
ophoopdiedegrondwordt ingeboord –envervolgens sta ik
machteloos.Dathoudteenkeerop. Ikbenniet zoheel ver
verwijderdvandemocratischspijbelen.
Ikbeneencynischedemocraatgeworden, terwijl ikdat

helemaalnietwil zijn.
Ermóet iets veranderen.
René, sandaalmetzigeunersaus,best lekker.

Bert
Wagendorp

Democratie

Engelsewandelsandalen,
het lijktmegeenvreten

Buien
Overwegend bewolkt, in demiddag en avond
buien, 11 tot 13 graden.Morgen: later op de
dagwat zon, 15 graden.Pagina V15
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Indiëgangershebben
nogmiljoenentegoed
Van onze verslaggeefster
Lidy Nicolasen

amsterdamDe380duizendNe-
derlandersdie tussen 1950en1970
Indonesiëmoestenontvluchten,
hebbennogmiljoeneneuro’s te-
goedvandeNederlandseover-
heid.Maarookbankenenverzeke-
ringsmaatschappijenhebbeneen
forse schuld in te lossenaanhen.
Eengrootdeel vande levensverze-
keringenenbanktegoeden,diena
de inval van Japanzijnoverge-
brachtnaarNewYork, isnooituit-
gekeerd.

Datblijktuithetkomendeweektever-
schijnenboekOpgevangen in Andijvie-
lucht van journaliste Griselda Mole-
mans. Molemans baseert zich op het
rapportNetherlands IndiesMoney and
Banking uit 17 juni 1945 dat in het ar-
chief van de Federal Reserve in New
York ligt. Daaruit blijkt dat de zeven-
tien grootste verzekeraars in Neder-
lands-Indië voor 251,8miljoengulden
aan levensverzekeringenverkochten.
Veel verzekeringen zijnnooit uitge-

keerdomdatdeeigenarengeenbewijs
kondenoverleggen.Hunpolisbladen
waren in de chaos van de Japanse be-
zetting en Indonesische revolutie ver-
lorengegaan.Hetzelfdegeldtvoorveel
banktegoeden. Ook de centrale bank
van Nederlands-Indië, de Javasche
Bank, hadde goudvoorraad en tegoe-
denveiliggesteld. Indekluizenvande
FederalReserve liggendebewijzen,al-
dusMolemans.HetVerbondvanVerze-
keraars ontkent dat de administratie
inNewYorkligt.Vooraanvragenwordt
alleen in Nederlandse archieven on-
derzoekgegaan.
De schuld vandeNederlandseover-

heid betreft onder meer niet uitbe-
taalde pensioenen en salarissen van
KNIL-militairen,deJapansecompensa-
tie voor krijgsgevangenen, burgers en
troostmeisjes ende Indonesischeher-
stelbetalingen. Inhaarboek legtMole-
mans de nadruk op de schuld die Ne-
derlanddeIndonesischevluchtelingen
oplegde voor opvangen levensonder-
houd.Die schuldbedroeggemiddeld
15duizendgulden.
GertOostindievanhetKoninklijkIn-

stituut voor Taal-, Land- en Volken-

kunde(KITLV)noemtdeclaimsoverde
verzekeringsgeldenenbanktegoeden
nieuw.Het KITLV is een vande institu-
ten die aandringen op nieuw onder-
zoeknaar de koloniale oorlog. ‘De an-
dereclaimswarenvanaf de jarentach-
tig eenbelangrijke stimulans voor In-
dische organisatievorming. Er werd
eenenanderbereiktaanerkenningen
schadeloosstelling, maar nooit het
vollepond’, zegtOostindie.
De bundeling van krachten leidde

tot deoprichting vanhet IndischPlat-
form.VoorzitterSilfraireDelhayebeves-
tigtdatdeNederlandsestaatnogsteeds
een grote schuld heeft aanmateriële
oorlogsschade. ‘Wezijninoverleg,hoe-
welhetsteedsmoeilijkerwordt.Erzijn
veel dingenonder het kleed geveegd.
Heelwatpolissen en tegoeden zijn er-
gens andersnaartoe gegaandannaar
deeigenaren.Wewetennietwatdeoor-
zaak is. Indatopzicht is openbaarheid
enkenniseengrootgoed.’
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Uit Indonesië teruggekeerden losten
nog jarenlang‘restschuld’af

Levensverzekeringen enbanktegoedennooit uitgekeerd

Verbazingalom:Vlamingen
sturenWaalnaarsongfestival
Van onze correspondente
Leen Vervaeke

brusselMuziekverzachtdeze-
den,ook inhetverdeeldeBelgië.
DeVlamingenmochtenerhetaf-
gelopenweekendhunkandidaat
voorhetEurovisie Songfestival
kiezen. Totvelerverbazing, en
voorheteerst indegeschiedenis
vande liedjeswedstrijd, kozenze
eenWaal.

MetAxelHirsoux (31) sturende
VlamingeneenuitCharleroiaf-
komstigeoperazangernaarhet
Songfestival.Hijheeft eenstemals
eenklokenzingt zijnemotionele
balladeMotheralsof zijn levener-
vanafhangt. IndeogenvandeVla-
mingenmaakthijdegrootste
kansomde liedjeswedstrijd inKo-
penhagentewinnen: 57procent
vandekijkers stemdevoorde
‘WaalsePavarotti’.

InBelgiëmogenVlaanderenen
Walloniëomdebeurteendeelne-
mer selecterenvoorhet liedjesfes-
tival.DeWaalsepubliekeomroep
beslistdaarachtergeslotendeu-
renover,deVlamingenorganise-
reneenafvalrace.AxelHirsoux,
die inWalloniëal tweekeeraan
eentalentenjachtdeelnam,be-
sloot zijnkans inVlaanderente
wagen.Hij gingopNederlandse
les enschreef zich in.

DeBelgischemedia –aanbeide
kantenvande taalgrens –uitten
volophunverbazingoverHir-
soux’uitverkiezing. ‘Dit ishisto-
risch:deVlamingenstureneen
Waalomons landtevertegen-
woordigen’, aldusdeWaalsekran-
tengroepSudPresse. ‘Daarbo-
venopwashet inAntwerpen,de

stadvan (deVlaams-nationalisti-
sche leider, red.) BartDeWever,dat
hijdebuit indewacht sleepte.’

In feite isdeVlaamsekeuzeniet
zobijzonder. VlaanderenenWallo-
nië zijnhetoppolitiekvlakvaak
oneens,maaropsportief enmuzi-
kaal vlak spelendie spanningen
niet. ZieookdeWaalse tenniskam-
pioene JustineHenin,deFransta-
lige zangerStromaeendenatio-
nalevoetbalploeg:bij succeswor-
denzij evenzeerdoordeVlamin-
genomarmd.

DeVlamingenkennenwelwei-
nigWaalseartiesten,waardoor
Hirsouxenigszins inhetnadeel
was. TussendeVlaamseB-sterren
dieaandeafvalracevoorhet Song-

festivaldeelnamen,maaktedege-
talenteerdezangerdieachter-
standsnelgoed. ‘Ikbenvooral een
Belg’, zeihij zelf. ‘Ik zalmijnbest
doenomnogbeterNederlands te
leren, ikwil tweetalig zijn, zoals
eenMissBelgië.’

Statistischgezien isdeVlaamse
keuzevooreenWaaleengoed
idee.DeNederlandstaligedeelne-
mers scorenmeestalmindergoed
dandeFranstalige inzendingen,
endeenigeBelgischewinnaar
ooitwasdeWaalse SandraKim.

Axel Hirsoux, de ‘Waalse Pavarotti’, die door de Vlamingen werd verko-
zen om België te vertegenwoordigen op het Songfestival. FotoAFP
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