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Een aantal jaren geleden mocht ik te 
gast zijn bij Pauw en Witteman. Het 
was een groot feest. Plakbandstudi-
ootje boven een kroeg ergens bij Ar-
tis. In de kroeg zelf werd De Wereld 
Draait Door opgenomen, P&W op de 
verdieping erboven. Na afloop gezel-
lig geborreld met Pauw en met Wit-
teman. Een paar weken geleden ging 
ik met een cliënt mee die daar was 
uitgenodigd. Voor juridische bijstand 
op achtergrond. Ik kreeg een ‘oogcon-
tact-plaats’, zodat ik ‘nee’ kon schud-
den als hij te ver ging. Het is daar 
bij P&W wel veranderd zeg. Gelikte 

moderne studio op het Westergas-
terrein, eigen horeca en receptie voor 
gasten, hippe kleedkamers. Geen 
borrel meer met Pauw of Witteman 
achteraf. Beetje kil allemaal. Da’s wel 
jammer. Ook meer gasten, meer on-
derwerpen, minder diepgang.
Afgelopen maandag zat daar VVD 
kamerlid Cora van Nieuwenhuizen, 
sociaal geografe en woordvoerster 
voor immigratie en asiel. Zij kwam 
– volgens mij – vertellen dat asielzoe-
kers te lang en te veel procederen. 
Dat vindt zij. Ze melken de asielpro-
cedure uit om zo misschien toch ooit 

in Nederland te kunnen blijven. Oud 
verhaal natuurlijk. Dat was de lijf-
spreuk van IJzeren Rita Verdonk al. 
Daarom voegde mevrouw van Nieu-
wenhuizen er aan toe dat advocaten 
hun cliënten aanzetten om te liegen 
tegen de IND. Die advocaten weten 
welke leugen je moet vertellen om 
de procedure flink te kunnen rekken. 
Die advocaten hebben daar financi-
eel belang bij, want die melken de 
pro deo vergoedingen uit. Ik wist niet 
wat ik hoorde! P&W keken ook wat 
verbaasd en vroegen haar hoe ze dat 
allemaal zo wist. Dat had ze van asiel-
zoekers zelf gehoord tijdens werkbe-
zoeken aan asielzoekerscentra. Meer 
onderbouwing had ze niet. Geluk-
kig zat daar mijn Haagse collega mr. 
Gerda Later, uitstekende asieladvoca-
te, die precies de repliek gaf die ik zou 
hebben gegeven. Messcherp was ze. 
Ze liet mevrouw van Nieuwenhuizen 
stotterend achter met haar slecht on-
derbouwde verhaal.

Het stoorde mij wel, want Van Nieu-
wenhuizen gaat dit als zogenaamde 
volksvertegenwoordiger ook in de 
Tweede Kamer roepen, terwijl zij de 
asielpraktijk helemaal niet kent.
Voor degenen die haar neigen te ge-
loven, zal ik het kort en duidelijk uit-
leggen. Een advocaat krijgt een eed 
en gedragsregels mee. Hij hoort niet 
te liegen en wordt zwaar gestraft als 
hij dat wel doet. Het toezicht is streng 
en zijn reputatie is in het geding. 

Heeft een advocaat er belang bij om te 
liegen? Nee. Niet in het Nederlandse 
systeem. Een advocaat krijgt een vast 
bedrag voor een asielzaak. Of zijn cli-
ent nu liegt of de waarheid vertelt. 
Een advocaat heeft geen persoonlijk 
belang bij de uitkomst van de zaak. De 
cliënt komt de advocaat nooit zo na 
dat de advocaat voor hem hoeft te lie-
gen. Er is meer dan genoeg werk voor 
asieladvocaten. Ze hoeven procedures 
niet uit te melken. Natuurlijk zijn er 
rotte peren. Die werken de toezicht-
houders er zo spoedig mogelijk uit. 
Ik sta al jaren asielzoekers bij en ben 
tevens toezichthouder op asieladvoca-
ten. Ik nodig mevrouw Van Nieuwen-
huizen van harte uit om op werkbe-
zoek te komen. Dan komt ze beter 
beslagen ten ijs in het debat.

Bas Martens
Delissen Martens advocaten
www.delissenmartens.nl

Cora van  
Nieuwenhuizen

Kerstboom

Waarschijnlijk heeft u al dágen niet 
naar uw tuin omgekeken. Ondanks 
dat nu, net voor de vorst invalt, de 
bollen hoognodig de grond in moe-
ten. Nee, u bent niet eens in de tuin 
gewéést. Begrijpelijk. Het plakken 
van surprises, het dichten van gedich-
ten en het vullen van de banketstaaf 
vergden weer eens meer tijd dan ge-
pland.

Hoog op het lijstje staat nu het ko-
pen van een kerstboom. De traditie 
om gezellig een versgekapte spar in 
huis te halen, te versieren en weer 
aan de stoeprand te zetten houden 

we natuurlijk hoog. Sinds jaar en dag 
zijn er ook kunststof alternatieven te 
verkrijgen, plastic bomen met bal en 
al. Maar wat is wijsheid? Moeten we 
het dit jaar niet eens anders doen? Uit 
naam van het milieu en andere onge-
makken? Gaan we aan de kunstboom 
die zo lekker lang meegaat of halen 
we gewoon weer een verse?

Wat te doen, wat te kiezen? Weten-
schappers die zich over deze vraag 
hebben gebogen stellen dat een 
kunstboom zes jaar meegaat. Tech-

nisch gezien is de houdbaarheid ui-
teraard onbeperkt, maar na zes jaar 
zijn we het ding zat. De plastic boom 
komt daarom op 48 kilo CO2 uitstoot 
per stuk, met name vanwege het 
overzeese vervoer en de opslag. Een 
levende boom komt op een uitstoot 
van 3 kilo CO2.

Een kringloopsysteem voor het ge-
bruik van kunstbomen zou logischer-
wijs een optie zijn. Een ieder geeft 
zijn eigen boom jaarlijks na gebruik 
aan de buren. Laten we afspreken 
dat we naar links uitleveren en van 
rechts ontvangen. Volgens dit pien-
tere systeem zou u ieder jaar een an-
dere plastic boom op kunnen tuigen! 
Het lenen van een levende denne-
boom tegen betaling van slechts wat 
statiegeld is ook een mogelijkheid. U 
haalt de boom op bij de kwekerij en 
daar brengt u hem ook weer terug. 
Het heen en weer rijden reduceert de 
winst van minder CO2 uitstoot, car-
poolen met (alweer!) de buren is dus 
verplicht.
Kunstkerstboom of echte boom, het 
blijft een daverend dilemma. Ik heb 
nog één troef. Uit niet-wetenschap-
pelijk maar langlopend onderzoek 
blijkt dat aangenomen mag worden 
dat goede wensen en voornemens, 
uitgesproken onder een levende 
kerstboom, in elk van de onderzoch-
te gevallen, stuk voor stuk en heus 
waar... allemaal uitkomen.

Wendy Hendriksen

> Meer columns en een boek op 
www.wendyhendriksen.nl
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Door Jan van der Ven

Dat Den Haag een groene stad achter de 
duinen is, zal de bewoners van de Schil-
derswijk grotendeels ontgaan. De wijk 
kenmerkt zich door dicht op elkaar gesta-
pelde woningen. En het beetje groen dat 
er is, zoals de binnentuinen tussen de hui-
zenblokken, is niet meer vrij toeganke-
lijk. Hoge hekken met messcherpe pun-
ten moeten kwaadwillenden weren. 
Sinds een jaar wordt echter op kleine 
schaal een begin gemaakt met het ver-
groenen van de wijk. De kunstenares De-
bra Solomon plant er bomen. Nee, geen 
wilgen of saaie populieren, maar noten-
bomen. Of appelbomen. Zodat de buurt-
bewoners er in het najaar ook wat aan heb-
ben. Op andere plaatsen in de wijk wor-
den vruchtenstruiken geplant, zoals 
bessen en frambozen. En wat te denken 
van rabarberplanten of rozemarijn of ore-
gano?  Haar aanpak trekt de aandacht en 
begin oktober mocht Debra Solomon haar 
project, Foodscape Schilderswijk, uitleg-
gen aan niemand minder dan prinses 
Maxima die de wijk bezocht.
Debra Solomon ging indertijd aan de slag 
in opdracht van het kunst- en architecten-
centrum Stroom. Peter de Rooden van 
Stroom legt uit: “Stadsbewoners krijgen 
een betere relatie met hun omgeving als 
ze er ook voedsel kunnen oogsten. De pro-
ductie van voedsel in de directe omgeving 
maakt zodoende het wonen prettiger. En 
ook gezonder”. Maar groen heeft nog veel 
meer positieve effecten. De Rooden somt 
een aantal op:  “Bladeren vangen fijnstof 
weg, de groene bodem wordt bewoond 
door insecten en groen is goed tegen de 
hitte die ’s zomers in de stenen wordt op-
geslagen. En groen brengt je als mens 
weer terug naar je wortels”. 
Stroom wil met het programma Food-
scape bereiken dat wordt nagedacht over 
de stadse problemen. “En kunst is daar 
een goed middel voor. Kijk maar eens naar 
het succes van het eetbare park in het Zui-
derpark”, zegt De Rooden. Stroom nodig-
de architecten en kunstenaars uit een 
groen idee te ontwikkelen en Solomon 
won. De Rooden: “Het idee is dat het 
groen er doorgaans onverzorgd bij ligt en 
vaak onbereikbaar is door de hekken. 
Maar er is meer. Zo wordt het Nova-colle-
ge erbij betrokken. Scholieren helpen in 
het kader van de les biologie bij het aan-
planten van bomen of kruiden”. De eerste 
tekenen wijzen op een succes. Zo waken 
bewoners van de Westenbergstraat over 
speciaal geplaatste bakken met rabarber 
en kruiden. Ze halen er samen lege blikjes 
weg en zorgen ervoor dat het groen niet 
vernield wordt.

‘Kostgrondje’
Het PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash 
had nog nooit van het project Foodscape 

Schilderswijk gehoord. Maar dat veran-
derde toen hij niet lang geleden gewa-
pend met een bezem op zoek ging naar 
zijn kiezers in de Schilderwijk. Ramne-
wash: “Tijdens het vegen hoorde ik van 
steeds meer bewoners dat ze vooral 
groen in hun directe omgeving willen. 
Met het idee van het eetbare park ben ik 
op internet gaan zoeken en kwam uit bij 
Stroom en het project Foodscape Schil-
derswijk”. 
De PvdA’er overtuigde zijn fractie ervan 
dat hiermee een deel van de problemen 
in de Schilderswijk aangepakt kunnen 
worden. “We gaan weer boeren in de 
stad. Dat idee sluit vooral aan bij de ach-
tergrond van veel bewoners van de Schil-
derswijk. Surinamers bijvoorbeeld zijn 
gewend om ieder stukje grond te gebrui-
ken als kostgrondje”.
Het PvdA-raadslid ziet voor de gemeente 
een duidelijke rol weggelegd in het laten 
vergroenen van de Schilderswijk. Ram-
newash: “Nee, het gaat niet om meer 
geld. Onze taak is vooral het slechten van 
drempels op juridisch en planologisch 
gebied”. Daarom moet wethouder Nor-
der met een visie komen over de ontwik-
keling van groene prachtwijken. Specia-
le aandacht daarin is nodig voor de braak-
liggende stukjes grond als gevolg van het 

stilvallen van de woningbouw. Ideaal om 
wat groenten op te verbouwen. Eén van 
de juridische problemen is het voorko-
men dat de nieuwe boeren rechten den-
ken te kunnen ontlenen aan het gebruik 
van een braakliggend stuk grond.

Buurthuis
Ramnewash ziet het al voor zich: meer 
volkstuintjes in het openbaar stedelijk 
groen. Bijvoorbeeld aan de Delftselaan, 
waar nu vooral saai grasveld overheerst 
naast voetbalkooien. Het lijkt de Turkse 
winkelier Sali Arslan eveneens een goed 
idee. Hij woont al 30 jaar in de buurt en 
ziet de verloedering er huishouden. “Met 
volkstuintjes waar mannen en vrouwen 
werken, keert het toezicht terug”, voor-
spelt hij. Maar daarmee zijn de problemen 
in en rond de Delftselaan niet opgelost, 
vervolgt hij. Sali Arselan hekelt in dit ver-
band het besluit van de gemeente het 
buurthuis aan de Delftselaan te sluiten 
terwijl iedereen de mond vol heeft over de 
criminele hangjongeren die de buurt on-
veilig maken. “Er is nu niets meer voor de 
jongeren. En het was een erg goed buurt-
huis. Dat is nu allemaal weg”.

Meer informatie over Foodscape schilders-
wijk is te vinden op www.foodprint.stroom.nl

Boeren in de Schilderswijk
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